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Perhandeling, behelzende eene opgave van rage/envolgenS
welken uit het gebruik , 't yak ,7efits en de .:Ipostelen
van verfcheidene plaatfen des Ouden Testaments gemaakt
hebben, de vacre meaning dier plaatfen bepaald werdt.
Door JUSTUS LUDOVICUS ovEnooR p , Predikant te
Noordwijk binnen. _elan wien de Gouden Eereprijs is
toegewezen. Te ilmfierdam , en in 's Haege bij
J. Allart en B. Scheurleer. In gr. 8vo. 532 Bl.
an tijd tot tijd levert ons het achtingwaardig
Haagsch Genootichap , tot verdediging van den
Christelijken Godsdienst , lezenswaardige Verhandelino
gen , over belangrijke onderwerpen. Deze van den
kundigen OVERDORP verdient ook geprezen te tvotden , zoo uit hoofde van den arbeid, aan de bewerking baked, als ook van wege de menigvuldige goede
denkbeelden, die wij bier in 't midden gebragt vinden.
't Is bekend, dat door de Joden en andere ongel000
vigen 't gezag van Jefus en de Apostelen , ook ten de.
zen aanzien, heftig is beftreden, dat deze zich dik‘
wijis op plaatzen van het 0. Testament beroepen Reba
ben, die eenen geheel anderen zin en bedoeling
nen te hebben, dan die zij 'er aan geven. Dit heeft,
in vroegere en latere tijden , echte voorftanders van
het Christendom doen bedacht zijn op hulpmicidelen,
ter verdediging van deze handelwijze van den Godclelijo
ken Stichter des Christendoms en de voortplanterg
zijner weldadige Leer. Drie itelzels hebben inzonderheld veel bijval gekregen. Velen hebben, in navolging
van Clemens den Alexandrijner en Origenes, aan de
Schriften des Ouden Verbonds behalven den letterlijken zin , nog eenen verborgenen, hoogeren of geeste•
lijken zin toegekend, van welken de Apostelen de echo
te nitleggers waren. Anderen kwam het , Met Socijn
en Haig de Groot, voegelijker voor,, in alle, of althant
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thans de meeste aanhalingen niets anders , dan eene
bloote , en dikwijls zeer geringe gelijkvortnigheid van
gevallen en perfonen te erkennen. Coccejus en diens
nanhang beweerden liever, dat men, in 't geheele Oude
TeStamenv, Injna niets dan: voorzeggingen, of fchadu'Wen en beelden van het N. 'f. aantreft , namen ook
de eigenlijkite voorzeggingen van andere volken , ZOO
wet als din van Juda en lfrael , doorgaans letterlijk ,
of ten minften voorbeeldig en zinnebeeldig op , als
voorzeggingen van de vijanden der Christelijke Kerk
on der grootfte gebeurtenisfen, fcheuringen , voor- en
Xadeelige lotgevallen , die 'er in zijn voorgevallen. —
't Tweede heeft,' vooral in onze tijden , veel toejuithing gekregen , nadat men 't denkbeeld, dat Jefus en
zijne Apostelen zich, doorgaans naar den denktrant
der Joden , en hunne manier van betogen en verklaren,
zouden gefchikt hebben , heeft aangenomen. De Eerw.
OVERDORP lucent , hierover meerder licht te kunnen
verfpreiden. In hoc vcrre hij eveuwel daarin offaaget
zij, vermeten wij ons niet te beoordeelen. De Beftuurders van 't liaagfche Genootfchap hebben 'er zoo veer
genoegen in genomen , dat zij aan deze Verhandeling
den gouden eereprijs toegewezen hebben. ()Menusfchen is datgene , waarnaar eigenlijk was genraagd,
eene opgave van regelen, volgens welken tilt het gebruik ,
't welk ,efts en de Apostelen van verfeheidene plaatzen de:;
Ouden Testaments goncakt hebben, de waare tneening
slier plaatzen bipaaM wordt , ilechts op weinige bladzrj-

den afgedaan. De Schrijver erkent de moeielijkheid
van dezen eisch , en geeft voor zijne wijze van doen
de navolgende redenen : „ Ik heb ," zegt hij , „ dit
het best geoordeeld op het einde dezer Verhandeling te
doen, deers, omdat 'er , naar mijne gedachten , eene
lefchouwing van het verfchillende gebruik , door Jeftts
en zijne Apostelen, van het Oude Testament gemaakt ,
woest voorafgaan , en 'er enige vaste gronden, waaropvervolgens kon_gebouwd worden, moesten gelegd warden; deers, omdat ik het hoogstnoodig oordeelde, dit geheele onderwerp, dat men dagelijks ingewikkelder maakt,
om ons daardoor dit uitnemend hulpmiddel, tot verftand
der Godlijke Schriften, te ontnemen, eens , naar mijne
geringe kragten , in bet licht te ftellen; deers, eindelijk ,
omdat ik het veiliger oordeelde enige weinige regels,
meet alle tit heft te vooren bewezene afgeleid, te laten
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tett volgen ; dan , gelijk anderen gedaan hebben, een
nantal derzelver vooraf uit te denken , op te geven.,
Van vooren priori) te beredeneeren en te ftaven, die
tacit altijd bleken meer gefchikt te zijn naar de bijzondere denkwijze der Schrijvers over dit onderwerp , en
hunnen uitlegkundigen fmaak , dan om eenen veiligen
weg aan te wijzen , fangs welken men het doel moet
trachten te bereiken." Hij verdeelt zijne Verhandeling
in vier deelen. In het eerfle infchrijft hij den nitwenis
digen vorm, of de wijze, waarop jefus en de Apostelen gewoon waren de Schriften des 0. Testaments aan
te halen , bl. 35—Ie;7. In het tweede het verfchillend
en veelvuldig gebruik , dat de Schrijvers van het Nieuwe Testament van bet Oude gemaakt , en de oogmera
ken , waartoe zij 'er zich op beroepen hebben hi.
133-402. In bet clerde bet belang van die verichillende
foorten van aanhalingen, am de waare meening dier an.
gevoerde plaatzen des Ouden Testaments te verliaan ,
bl. 403-484. In bet vierde volgen dan eindelijk eenige
xegelen, volgens welken wij tot de waare meening en
bedoeling der in het Nieuwe Testament aangehaalde plaats
zen geraken kunnen , bl. 485-522. In een Nafchrift
Van to bl. worden nog eenige bedenkingen geoppercl,
ter wederlegging van den Hoogleeraar Lutz. e, in wiens
Inleiding; nadat deze Verhandeling bijna afgewerkt was,
in 't licht Verfchenen ook een geheel hoofddeel aan dit
anderwerp is toegewijd geworden.
Ons naauw beitek hat niet toe, van deze, wat al te
wijd uitgeloopene Verhandeling , een uitvoeriger verIlag geven. Wij fchrijven bier alleen nog eenige
door den beer OVERDORP vastge(lclde grondregelen ,
waaruit 's mans denkwijze, over het voorname gefchilA
punt, genoegzaam blijkt , ter neder. (I) Men Jan niet
ontkennen, dat 'er bloote accommodatien in het N. T.
spas en dan voorkomen. (b. v. Rom. II: 24.. X: i8.)
(2) Wannecr nit cenc plaats van het Oude Testament
een leerfluk wordt betoogd, dan worth dit leerftuk in
die plants ook waarlijk geleerd , of hetzelve kan , door
een wettig gevolg , daaruit afgeleid worden. (h. v. Rom.
III: to—t8.) (3) In zulke plaatzen des Ouden Testa:
ments , die voor eene verfchiilende verklaring vatbaar
zijn, moet diegene de voorkeur hebben, die ons in het
Nieuwe Testament gegeven words, of waartoe wij ten
Thinften in
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den. (b. v. Job XXXIII: 23, 24.) [Niets verwondert °LIS
meer,, dan dat de Schrijver, na Muntinghe en anderen gelezen te hebben , nog eene uitlegging vooraaat, die tegen
den geheelen geest van 't bock Job zoo zeer inloopt.] P1.
C1V: 4. [Hier krijgt de harde verklaring van K1inkenhe
boven die van Muntinghe, van noten, van Hamelsveld en
anderen, die met den aart der Hebreenwfche Dichtkunst
zoo veel beter ftrookt, de voorkettr.] Hagg. 7. [Bij
deze plaats mogt van andere, nog al met redenen bekleede uitleggingen van de Groot, Doederlein, Bauer en
anderen , ook wel eenig gewag gemaakt zijn.] (4.) Wanneer uit eene aangehaalde plaats wordt betoogd , dat
hetgeen van den Mesfias in dezelve wordt gezegd, op
geen ander perfoon past , dan is het zekcr , dat , in die
aangevoerde plaats , ook waarlijk van den Mesfias alleen
en rechtftreeks wordt gefproken. (b. v. Hand. 11:
25-31 , 34.) (5) Zoo menigmaal eene plaats des Oudot
Testaments in het Nieuwe op Jefus Christus , zijn perloon , leven of lotgevallen , hetzij door Hemzelven ,
hetzij door een zijner Apostelen , wordt toegepast, dan
wordt ook altijd in die plaats letterlijk van Hem gehandeld , of Gods laatae oogmerk doelde op Hem. [De
Sehrijver Ian zich dus niet met die Uitleggers vereentgen , die hier en daar, of ook wel dikwijIs , in den cerlien letterzin, aan Hiskia , Zerubbabel, de Maccabeenwfche Voraen en anderen, en te gelijk , in een tweeden
of hoogeren zin , aan Jefus Christus denken. Daar
eater evenzeer de accommodatie , op de meeste plaatzen, verwerpt , kon 't niet wel misfen , of bier en daar
moesten gedrongene uitleggingen voor den dag komen ,
b. v. van Joann. XIX: 36. Gal. III: 16.] (6) Zoo menigmaal Jefus en zijne Apostelcn de formulieren: dit is
ge ' fchied , opdat vervuld zou worden , of, toen is vervuld geworden : gebruiken, dient men die aangehaalde plaatzen

voor letterlijke , of ten miniten voorbeeldige voorzeggingen te houden. [Dit is bij Matth. II: i 5 , 1 7 , 23.
XIII: 35 en andere plaatzen moeielijk vol te houden.]
(7) Dikwijls that eene Mesfiaanfche voorzegging midden
onder dingen , die tot veel vroegere gebeurtenisfen behooTen. [Daartoe is de toevlucht genomen , om de aanhaling van Jef. VII: 14. VIII: 23. IX: 1. XXVIII: i6
en dergelijke voorzeggingen goed te maken.] (8) Vcle
reeds vervulde voorzeggingen flan met andere, nog on-

vervulde , in eenen onaffcheidelijken zamenhang , en
kon-
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konden dus , als vervuld , worden aangehaald, oindat
zij dit ten deele reeds waren , ten deele ons leerden,
dat ook het onvervulde alzoo Bens gefchieden zal. [Dit
work aangenomen , om aan het gebruik van zommige
plaatzen , als bevattende , volgens Jefus en de Apostelen , M:sfiaaufche voorzeggingen , een goeden draai te
geven. b. v. Jef. XL: 3-5. XLII: XLIX: 4-6.
LXI: 1, a. Zach. IX: io.]
Wij doen gaarne aan de geleerdheid en fchranderheid
van den Eerw. OVERDORP, waardoor hij zifne gevoe/ens
met fchijnbare redenen weet aan te prijzen, hulde; maar
kunnen niet ontkennen, dat wij hem, over 't geheel,
nog te zecr gehecht vinden aan die wijze van uitlegging
der oude Godfpraken, die, uit kwalijk veritaane aanhalingen , aan den leeftijd , waaruit zij herkomilig zijn,
denkbeelden opdringt, die in den zamenhang der Profetifehe Schriften in 't geheel niet voegen.
D. FRANS VOLKAIAR REINHARD ' S Proeve over het Plan,
het yak de Stichter des Christendoms tot hell der Hier&
,ontwierp. Eene Bijdrage tot de beu'ijzen voor de wearheld van den Christelijken Godsdienst. Te Anflerdam,
bij Schalekamp en van de Grampel. 1806. In gr.
SVC. XXXII en 492 black.

it voortreffelijk Werk is reeds, federt 1787, am onze Landgenoten bekend nit eene Nederduitfche
D
vertaling , vervaardigd naar de
Hoogduitiche
tweccie

uitgave van 178 3 , waarvan wij ook destijds verflag
gedaan hebben (*). Eene derde Hoogduitfche uitgave
zag , ten jare 1789 , het Licht, en had boven de vorige dit vooruit, dat zij verrijkt was met een onderzoek
mar de middelen , van welken Jefus zich, ter uitvoering van zijn groot plan, heeft bediend , en inzonderheid, of hij zich daarbij ook den invloed van geheime
verbintenisfen heeft willen ten nutte maken; tot welk
onderzoek toenmaiige aanvallen op het Christendom
hem noopten. De vierde en laatfie uitgave , eindelijk,
verfcheen negen jaren later , en heeft daardoor eene
aanmerkelijke aanwinst bekonien, dat de inhoud en cart
van
(*) Nieuwe Algem.

Letterorff. II. bl.
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het plan van Jefus, in dezelve, veel zorgvuldiger
en duidelijker , dan in de vorige uitgaven , ontwikkeld
is, waartoe de fehriften, over. den inhoud en de uitge,
breidheid van dit plan ,die in de iaatile jaren zijn uitge,
]:omen, den Schrijver hebben verplicht ; als ook, dat
4 er eene uitvoerige fchets van het geheele Werk is bijge,
voegd.geworden. De Eerw. WoLTERBEEk verdient onzen dank voor de mocite , die hij wel heeft willen op
zich nemen , am ook deze laattie geheel omgewerkte
uitgave in 't Nederduitsch over te brengen, De vorige
Nederduitfche uitgave beflaat niet meer dan 184 bladz.
Deze is tot 426 bl. uitgedijd. Zij is daarenboven ver,
rijkt met een aantal geleerdc Aanteeteningen van den
Schrijver, waarbij de Vertaler ook nog eenigen gevoegd
heeft. Zij vullen te zamen 64 bladzijden. Die van den
Amfterdamfchen Kerkleeraar hebben ten doel , of het
een en ander gezegde des Schrijvers op te helderen , ten
einde misvatting voor te komen , of het geftelde door
den Heer R.EINTIARD vat 'Meer te ontwikkelen. In een
enkeld geval vond hij zich genoodzaakt , den Schrij,
ver tegen te fpreken. Zij zijn deels letterkundig, deels
betreffende de uitlegging van deze en gene plaatzen van
bet N. Testament, de bevestiging van fommige gezeg,
den van den Schrijver , en de wederlegging van gewaag,
tie onderftellingen. Eenigen derzelven zijn zeer belangriik, en nit alien leert men den Heer WOLTERBEEK ken,.
iiell genoeg voorzien van vereischte kundigheden
en beltwaamheid , inn ook eens iets oorfpronkelijks te
leveren , waartoe wij hem, op grond van deze proeve,
openlijk nitnodigen.
De gccst van ' t Werk van den nittnuntendeti REINITARD zelven behoeft niet op nieuw aangekondigd te
worden, 'r Zal niemand berouwen , de nadere ontwikkeling, opheldcring en bevestiging van zijne denkbeelden, over het weldadig ontwerp van Jefus, tot Nil der
wereld , in deze nieuwe uitgave oplettend na te gaan.
Wij vertrouwen , dat dezelve niet minder goedkeuring
zal wegdragen , dan de voorgaanden , die alom, met
glgemeene toejuiching, zijn ontvangen, en befchouwcn
dit Werk, als eene fchatbare bijdrage , tot verdediging
van den ontwijfelbaar Goddelijken oorfprong van het
Christendom , en de onvergelijkelijke grootheid van deszelfs altijd eerbiedwaarcligen &inter,
Van
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yeugd aangelpoord tot ene vroege Godsvrucht en gewaarichund tegen een onbetamelijk genot van zinneiijke vermaken , in twee Leerredenen, uitgefproken door
E. TINGA Thad. Doe?. en Prof. en ilkademiepred. te
Groningen. Te Groningen , bij J. Oomkens. 1806.
In gr. 8vo. 55 BI.

Lie

it leezenswaardig (tale bebelst een tweetal Leerredenen , wier nuttigen inhoud de titel aanwijst.
D
Zo ras hetzelve bij ons ter tafel kwam, herinnerden
wij ons met vermaak des Eerw. r. LoosjEs Redevoeringen vaor Neerlands ,7ongelingfchap, en het foorrgelijk

Werkje van den beroemden FORDYCE , waaruit wij in
one jeugd veel voordeel trokken tot opbouw in zedelijkheid. Volvaardig juichten wij des de edelaardige en
deugdlievende jongelingfchap der Hoogelchoole te Groningen toe , op wier vereerend aanzoek Prof. TINGA
de laatfte deezer Leerredenen in bet licht zendt. Hem
betuigen wij daarenboven onzen dank , die wederom
blijkcns het .Voorberigt , nicer dan gevraagd' wierd ons
bij de uitgave levert, of nit eigen beweeging eene andere , de eerstgeplaatite, Leerreden almede in druk laat
uitgaan , als zijnde die van een nabuurig onderwerp en
bedoeting. Beiden trouwens wierden zij van den Prediker bij den aanvang van het Academisch Jaar in 18,35'
en 1836 uitgefproken , en verdienden zij , als lesfen
beheizende voor de Jeugd tot aankweeking eener vroege
Codsvrugt en regeling van haare vermaaken, hand aan
hand, tot openbaare en duurzaame ftichting , ter wereld
in o.ezonden te worden.
°Wat de gezegde onderwerpen deezer Leerredenen
treft , zij prijzen zich door hun uiterst en blijvend aanbelang , veel meer dan door nieuwheid van behandeling
of bewijsredenen, ter leezinge aan. Ook zocht voorzeker zijn Hooggel. zich niet van dien Lint te onderfcheiden. Wij meenen het hierom noodeloos te zijn ,
een nittrekfel te geeven van deezen zijnen waardigen
arbeid, en laaten zelfs de hoofdverdeelingen achterwege,
bet in deezen voor voldoende aanziende , zo wij alleen de
Teksten , Pred. XII: 1 en Pred. XI: 9, vermeiden, wier
aandachtige leezing den leiddraad aantoont,
(le Heer TINGA welgepast volgde. Wij verooloven ons
ilegts
A4
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lints in het voorbijgaan te vraagen , of de Redenaar niet
fterkere klem aan zijn betoog had mogen geeven, indien
hij de Epitrope , de fchijnbaare vergunning, onzes inziens
in Fred. XI: 9 opgeflooten , en daarna van Salomo door
den bijgevoegden went: van het Goddelijk. 00rdeel gewraakt , krachtiger had dcLen gevoelen , en nagevolgd
ware in zijne voordragt of aandrang? Wij vertrouwen
dit zoude het voorkomen eerier Verhandeling nog meer
hebben does wegvallen in deeze zijne Leerreden ,
die (laaten wij zulks ten gevalie des aanzoeks van de
Academifche Jeugd hier opmerken) ons toefchijnt op
oorfprongelijkheid ruim zo veel aanfpraak te hebben als
de eerfte. Beiden intusfchen draagen zij overvloedig
bewijs van eene bekwaame hand en penne. Befchaafd.
beid en zuiverheid van taal, nadruk , duidelijkheid en
kracht van flip , korte en welgeronde volzinnen , en
eene vloeiende welfpreekendheid , getuigden ons, dat
zij het werk zijn van eenen rijkbegaafden Redenaar.
Netheid van behandeling , blijkbaar in eene juiste
fchikking van ftoffe en bondigheid van betoog , tekende
den wijsgeerigen Denker. De kiefche onderfcheiding,
Cindelijk , tusfchen hetgeen geoorlofd en verboden is ,
en bevallige maar deftige crust in het geheel, vet.pligtte ons, den Prof. TINGA onder de ervaarenfte en
fl-iranderfte Predikers van Christelijk geloof en zeden
in ons Vaderland den hoogen rang toe te kennen , dien
bij , in gevolge van zijnen Stand , met luister
Ziet bier een enkelen trek : „ En , opkleedt.
• dat ik alles in korte woorden famenvatte, rekent
,, Gij (Jongeling) het niet volftrekt nodig , dat alle
zulke plaatzen des vermaaks vermijd warden , op
31
I welke de gezondheid gekrenkt , de driften ontijdig
opgewekt, de hartstogten te zeer geroerd, de verV,
,, bedding misleid , de eerbaarheid gekwetst, de on512 fchuld ligt verlooren wordt ? Zoude God den Jonge• ling, die hierin misdoet , niet voor zijn gerichte
„ maal trekken ?" Maar genoeg! wij willen niet zo ongunflig van onze Landgenooten , van onze Jeugd in het
glgemeen oordeelen , dat zij niet, op het voorbeeld van
die der Hoogerchoole te Groningen , reikhalzen zouden
Dm deeze Leerredenen te leezen,
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Overdenkingen , hij gelegenheid van den overgang van den
Grave F. L. VAN STOLBERG tot de Roomfche Kerk, al.
len onzifdigen Christenen ter ernJlige overweging voor.
gefield. Uit het Hoogdnitsch. Zlom te bekomen. 1806.
In kl. 8vo. VIII en 48 blade.

e vreemde overgang van den Grave F.
uit de Lutherfche Kerk tot de Roomfche,
D
heeft wijd en zijd te meer opzien gebaard , naar mate

L. VAN STOL.

BERG,

men zich van 's mans opgeklaarde begrippen algemeen
overtuigd hield. 't Is aan fommigen twijfelachtig voor.
gekomen , of die verandering wel uit edele beginfelen
voortgevloeid zij; maar wij willen liever denken , dat
de brave man , even als Frans Voorhout , wiens overgang, voor eenigen tijd, ook zoo veel geruchts gemaakt
beeft , onder de Protestanten zoo veel oneenigheid befpeurd hebbende, omtrent de gewigtigfte leerftukken van
het Christendom, zich tot de Roomfchen heeft gewend,
omdat hij bij dozen in tegendeel overeenfternming in gevoelens meende te ontdekken , en zich ter goeder trouwe had laten overtuigen, dat hunne Leer voor onfeilbaar
kan gehouden worden.
In 't ftukjen, welk wij hier aankondigen , tracht de
ongenoemde Schrijver, tot wegneming van den verkeerden indruk , dien zoodanige flap van een man, als STOLBERG, zou kunnen makes , met eenige bewijzen , die
nit bet leerftellige der Roomfche Kerk en uit de Gefchiedenisfen zijn ontleend, en op onloochenbare daadzaken fleunen , aan te toonen, dat men waarlijk gees
rede heeft, om op de eendracht, eensgezindheid , overeenfternming en onfeilbaarheid dier Kerk te roemen , en
bet dus te verwachten is , dat STOLBERG en alien , die
zich dit hebben laten wijsmaken , zich , bij de uitkomst , jammerlijk zullen te leur gefteld zien. Flier
wordt , onder anderen, melding gemaakt van 't verichil
der Roomfchen cinder elkanderen , of het oordeel van
den Pzus boven het oordeel van eene Kerkvergadering
moet gefteld worden ; van de gefchiedenis der Pauzen , onder welken de een den anderen van dwaling heeft
befchuldigd, en niet een eenige van dwalingen kan vrijgepleit worden , en der Kerkvergaderingen , van welken
de eene veroordeelde
't geen de andere had beflist;
As

vast

lo
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van 't volflrekt gemis van bewijzen voor de zekertield
en onfeilbaarhcid der Leere, die de Roomfche Geestelijklieid hare Leven opdringt, en waaromtrent zij gem
redelijk onderzock toelaat; van 't verbod aan de Lcken,
OM den Bijbel te lezen , tenzij 'er ten minflen gezorgd
xvorde , dat de gerneene man alleen zulke vertalingen
in handen krijgc , die van Roomiche Schrijveren afkomftig zijn , en 't ftenipel der Kerkelijke goedkeuring
hebben; van 't even groot gezag, dat zij aan zoogenaamde Overleveringen toefchrijven : alle dingen , die
wel zeer dikwijls gezegd zijn, maar bij zoodanige gelegenheid, welke aanleiding gaf tot dit gefchrift; wel
Bens weder mogen erinnerd warden.
Het Leven van Waarmond en Froliikhart. Eene Bijdrage
tot de Folksle&uur. Ifle Stukje. Te Hoorn, bij J. Breebaart.
In kl. 8re.
VAN VLOTEN •, zoo wij wel onderricht
. Christenleeraar bij de Hervormde Gemeente te
Sehermerhorn , bedacht op een middel , om de vervallen
Diaconiekas aldaar eenigzins te herftellen , werd te
ra.de om iets ten Karen voordeele te fchrijven , 't geen
eenig uitzicht gaf op een goed vertier , en alzoo tot
hare inftandhouding zou kunnen dienen. Hij koos daartoe een verdicht verhaal van het leven van Waarmcnd
en Vrolijkhart , gefchikt voor de volksle&uur.
Waarmond wordt befchreven als een vroom man,
op 't land woonachtig , reeds in zijne vroege jeugd,
door den dienst van zija . Leeraar, tot zelfskennis, geloof en bekeering gebragt , getrouwd met eene vrouw
van dezelfde godsdienitige geaartheid ; beiden als lieden, die aan hunne drie kinderen eene zeer goede opvoeding , naar hunnen !land , gaven , zeer ftichtelijk
zamen leefden , bun beroep naarIlig waarnamen„ en ook
zeer prijslijk waren in den omgang met hunne medemenfchen.. Vrolijkhart , een welgezeten boer , ook
een braaf, flipt eerlijk man ,maar niet zoo nadenkend eu
naauwlettend , met opzicht tot het Godsdienftige ,wierd
op zekeren avond , met Waarmond in gefprek geraakt ,
door denzelven , over oncierfcheidene punten, waarvau,
bet eene aanleiding p.f tot het andere,ernftig onderhouden : over de nuttigheid van het dagelijks lezen in den
Lijbel , over 't kerkgaan, over zoogenaamde fijnheid , over
do
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de noodzakelijkheid van geloof en bekeering, als men
zou, veriangen in den hemel te komen , over het kaartfpelen en dergelijkeu. Hij bekleedt zijne ftellingen
doorgaans met goede redenen. Maar Vrolijkhart heeft
'er vrij wat tegen in te brengen, en men kan niet zeg.
gen , dat zijne tegenredenen altijd even goed opgelost
zijn, En 't geen ons wat bevreemdt , hij blijft tot
't einde toe op zijn fink flaan, zoodat Waarmond , wet
verre van hem overtuigd te hebben , affcheid neemt
met den vroomen wensch , dat hij toch ook Bens een
oprcht vriend van Jefus mogt worden. Maar mogelijk zal een volgend flukjen ons 's mans bekeering
melden.
Wij weafchen ondertusfchen , dat, door de uitgave
van dit boekje , het loflijk oogmerk van den Schrijver
ten minften in zoo verre moge bereikt worden , dat
vermogende lieden , den goeden wil van den Eerw. VAN
VLOTEN ziende , iets tot onderfteuning der Diaconie
nogfteeds heerfchende
bijdra g en. Ook meenen wij, de nom
volksbe
b grippen , in 't Hervormde Kerkgenootfchap , in
aanmerkIng nemende , ons wel eenig vertier van dit
volksboekjen te mogen voorftellen. Wij hopen maar,
dat al dat fchrijven voor den gemeenen man aan de nitbreiding van waare verlichting niet hinderlijk worde.
't Ontbreekt althans onder ons niet aan ,bekwame mannen , van Wier uitmuntende vermogens en veel omvattende kennis men ook wel lettervruchten van een voortreffelijker aart zou mogen verwachten,

Verhandeling over de Voorbehoedmiddelen tegen de Kinderziekte ,ter gelegenheid der tweede jaarlijkfche Kergadering
van bet Anagerdamsch Ginootfchap ter bevordering der
Koepok-inenting voor minvermogenden , uitgefproken in
de Engelfi.he Kerk , op den I van Nov. 1805, door den
Voorzitter CORNELIUS HENRICUS A ROY, Med. Do&.
Te Amflerdam , bij L. van Es. 1806. In gr. he.
'4 Blark,

igene ondervinding , gevoegd bij die van anderen,
nevens eene nit gelijkvormigheid befluitende reE
denering, maken, ook in de Geneeskunde , de grondg aol van het ware uit. Zij zijn de kennierken der
Em-
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Elapyrriche, of nit ondervinding in 't werk gefteld wor-

dende Geneeskunde , die bij de Ouden in waarneming
en in de opgenoemde redenering beftond , zoodat zij
zorgvuldig op de gelijkheid of ongelijkheid der ziekte
Jetteden, en daarnaar die middelen bezigden, van wier
heilzame uitwerkfelen zij , nit ervaring , in gelijke
vallen , overtuigd waren geworden. Dan van meerdere
waarde is die Redenerende Geneeskunde , welke , op
Pra&ifche regelen gebouwd , wel volgens ondervindelijke kennis te werk gaat , maar daarmede tevens eene beredeneerde voorzigtigheid paart , in bet gebruik der geneesmiddelen , naar aanleiding van ziekten en den aard
der middelen zelven ; en hij alleen verdient den naam van
eenen waren Geneesheer, die aldus redenetende , zijne
geneeswilze in 't werk ftelt.
Na dcze algemeene aanmerking bepalen wij ons tot een
overzigt van dcze belangrijke Verhandeling van den geachten Geneesheer A ROY, welke zich door zaakrijkheid
en beredeneerdheid kenmerkt. Zij bepaalt zich tot de
volgende aanmerkingen.
Met de zorg om aanftekende en befinettelijke ziekten
voor te komen; met alles aan te wenden, om zich voor
dezelve te beveiligen , Meld men zich van de vroeglte
tijden reeds onledig, daar ook tevens niets natuurlijker
zijn kon. Offchoon, op zoodanig eene wijze , de Melaatschheid , de Pest en andere befmettelijke ziekten uit
Europa verbannen waren, had men zich echter nog niet
opzettelijk bezig gehouden met de uitroeijing der Kinderpokken , wier geweld zoo groot is, dat zij bijkans de
ganfche wereld door woeden , en had daartoe geene bijzondere.maar algemeene middelen aangewend. — Vele
vooroordeelen; — als de vermeende onmogelijkheid om
deze ziekte te kunnen voorkomen, en daarbij bet denkbeeld alsof de Pokken voor aangeboren moesten gehouden worden ; het verkeerd begrip , alsof de dampkring , waar deze ziekte heerscht, geheel-befmet was,
en deze belmetting niet konde ontweken worden , of dat
ook kleederen en alle andere dingen, in de lucht, met
de uitwafeming der Pokken bezwangerd , befmettend. werden , waardoor men de befmetting zelve niet konde
voorkomen; en eindelijk het verderfelijk begrip, om de
kinderen liever aan de natuurlijke befmetting bloot te
ftellen, dan gedurig in de vrees voor de ziekte te blijyen , hoe onzeker dan ook de uitkomst zijn mogt: —
de.

VERHANDELING.

12

deze Allen waren bet , die , hoe ongegrond cok , als de
voorname oorzaken der onverfchilligheid omtrent deze
befinettelijke ziekte , konden aangcmerkt worden. Het
tegenItrijdige gedrag zelfs der Geneeskundigen, zoodat
de een zich voor, de ander zich tegen derzelver voorbehoeding verzettede , moest een werkzaam middel won.
den ter nutteloosmaking van de ganfche leer der %Tool..
behoeding.
Ondanks dit alles bepaalde men zich eater, van de
vroeglie tijden, tot ontelbare middelen , ter ltuitinge der
ziekte en ter afweringe barer befmetting. Deze alien
verkregen den naam van Voorbehoedmiddelen. RHAZES
prees de zindelijkheid van het ligchaam en eenen gepas.
ten levensregel aan , gevoegd bij bet gebruik van eenige
geneesmiddelen, waaronder de kamfer; — GLAUBER be.
roemde zich op zijne Panacea, nit fpiesglas , falpeter
en zout van wijnfleen bettaande; DIGBY flelde de
intdrukking van het bloed nit de navelfireng, vOOr derzelver ontbinding ,als een middel voor, in den waan dat
de Kinderpokken nit het bloed haren oorfprong namenA
ETTMULLER roemde de tindurir van myrrhe , met
bet verzoete kwikzilver en jalappe vermengd ;
groote BOERHAVE meende een middel in eene vermenging
van kwik en fpiesgias ,
Loss in de aethiops mineralis
nit kwik en zwavel bereid wordende te kunnen
— ROSEN VAN ROSENSTEIN bezigde en beroctude
zich op pillen nit calomel, kamfer, aloe en quajac he.
itaande; — BERKELEY op het teerwater; — MONRO op
de jeneverbezien ;
CAS/MIR op de tinduur van kina in
het een of ander gedifiilleerd water ; PAULET gal'
den voorrang aan de mercurius dulcis ; — terwijl VAN
DEN BOSCH vooral zich beijverde , om, tot de voorbe.
hoeding , de mercuriaal- en fpiesglas-middelen aan te
prijzen.
Deze waren de voornaamfte , doch, na behoorlijke en
verftandige overweging en toetfing, meestal onvoldoende
ten minften zeer onzeker bevondene Voorbehoedmiddelen.
Na eene volkomene overtuiging dat de Befmetting alleen
de oorzaak dezer ziekte was, en dat dezelve door haar
alleen voortgeplant werd , dacht men eene andere wijze
van handelen nit; daartoe floeg men twee verfchillende
rnanieren voor ; de eerfte in eenc afzondering van den
zieken, en in eene vermijding van alles wat de 2iekte
voortplanten kon ; de tweede in eene kunitige Inededee"
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deeling der ziekte, door de Inenting, beflaande. Schomi
vele daadzaken voor het nut der afzondering pleiten
:vooral indien zij in alles fliptelijk kon waargenomen
worden , blijven 'er echter nog verfcheidene beiangrijke
bedenkingen daaromtrent. Zal zij en kan zij in alle
landen uitvoerlijk wezen? Zijn 'er tegen dezelve niet eenc
4nenigte van burgerlijke en huishoudelijle zwarigheden
in te brengen? Zou men daardoor niet manner van hunne vrouwen, ouders van hunne kindCren afrukken, en
waken de onderlinge handelbetrekkingen de uitvocring
itiet onmogelijk ? Om deze en Meer andere belangriike redenen , kan deze afzondering niet als een onfeilbaar 4
-zeker middel befchouwd en aangewend worden. De Inenting dus moest, als het beste en het eeniglte bekende
middel , om bet gevaar der ziekte te vermijden, ja de
ziekte zelve voor te komen , befcbouwd worden. Als
zoodanig werd zij ook openlijk op bijna alle Hoogefcbolen geleeraard en aangeprezen; talloos waren de Gel-chi-If.
ten , die over dit onderwerp in 't licht verfchenen: dan,
ondanks dit alles , was de Inenting niet in ftaat geweest,
de Kinderpoliken in 't algemeen voor te komen of te vernietigen. Onder de redenen daarvan moeten geteld worden de onverfchilligheid van vele en de tegenwerking
van niet weinige Geneeskundigen , waardoor natuurlijk
een affehrik moest ontftaan om zich en de zijnen aau
zulk eene twijfelachtige kunstbewerking over te geven;
— eene andere moet men zoeken in het befef van 't gevaar , waarmede de Inenting fomtijds gepaard gait; zij
voorkomt de ziekte niet , en deze kan na de Inenting
foms geweldig zijn. Alle jaargetijden lieten dezelve
niet toe ; zwangerheid en vele andere otnttandigheden
maakten de Inenters huiverig om de bewerking te vetrigten. Het Beftuur zelf fcheen zich dezelve weinig aan te trekker ; in tegendeel zag men , dat zij door
hetzelve in fommike Steden verboden werd. Hierbij
kwhin nog dat, de ingeente pokjes zelfs befmettelijk
zijnde , cje inenting de bell-netting zelve moest voortplanten , daar men met de eerfie niet altijd even voorzigtig
te werk ging. — Zoude voorts de Inenting de natuurlijke Kinderziekte geheel uitroeijen, dan moest zij noodwendig algemeen gemaakt worden; ja dan eerst zou men
in itaat zijn, dezelve geheel te vernietigen. Velen heb-,
ben daartoe het oogmerk gehad en de middelen aangewezen, Zal het echter mogelijk zijn deze zoo algemeen
in
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in to voeren? Hoe vele talrijke zwarigheden, van den
kant van het lieltuur zoo wel ,,als van de zijde der genen ,
die men wilde inenten, doen zich hier niet voor! \Vie
zal zich het regt aanmatigen om eigendunkelijk over zijne te befchikken ? Is het dus blijk.
baar, dat men dit, om menig,vuldige redenen, niet heeft
kunnen en nooit zal vermogen te bereiken, dan fpreekt
bet van zelve, dat men oak nimmer de ziekte , door die
Inenting , zal kunnen uitroeijen , maar veeleer de Epidemie
zal bevorderen. — De Kinderziekte heeft men dus noch
door voorbehoedmiddelen of tegengiften , noch door afzondering, noch door de inenting der natuurlijke fmetRolfe , tot heden toe, kunnen uitroeijen. Dan eindelijk.
Keefe men , lof zij de nagedachtenis van EDUARD JENNER !
in de Koepokken een middel gevouden , cktt , met de grootite oplettendheid onderzocht en door ontelbare proeven bevestigd , het cenige en on feilhare tegengift der Kinderziekte
inag genoemd worden , dat alleen in ftaat zijn kan ow
den Mensch van de Kinderziekte voor altoos te bevrijden. Met de voorgaande Voorbehoediniddelen vergeleken , in aanmerking genomen , dat men fteeds op
ware Koepokken bedacht zij , moet , leder onbevooroordeelde dit toeftemmen. Zij veranderen de gefteldheid van
bet ligchaam, dat is, zij nemen de-vathaarheid van hetzelve voor de Kinderziekte, zonder welke geene pokken
untftaan, voor altoos weg ; fchoon de wijzc hoe ons onbekend is. De beweging, echter, 'mike de KoepokImet in het ligchaam, door middel der zenuwen , doet
taut ftaan , fchijnt waarlchijnelijk deze verandering te weeg
te brengen, door welke beweging de vatbaarlieid voor
de ziekte vernietigd words. Dc Kocpokken zijn het wae fpecificum tegen de Kinderziekte; zij moeten, bij naiere overweging, de voorkeur boven alle andere \ rootbehoedmiddelen , en alzoo boven de gewone inenting,
bebben ; fchoon bet onverflandig en roekeloos zijn zou ,
de gewone inenting der Kinderpokken , die immers reeds
boven alle anderen het zekerile was en als een tveldadig
gefchenk mogt aangemerkt worden, te verachten en gebeel te willen affchafien. Het blijft nogtans zeker ,
dat de Koepok -inenting zich boven de gewone aanbeveelt , doordien zij eene ligtere en geringe ziekte te weeg
brengt , geene misvormingen veroorzaakt, en het bewezen is , dat zij de befmetting niet voortplant. Hierdoor
vuoral verkrijgt zij eene grooter waarde. Aan alle voor:
WIlAtot
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werpen kan zij medegedeeld , in iederen leeftijd , iii ids
der faifoen in 't werk getteki worden. Zij moot, ins
then men wezenlijk de Kinderziekte wil uitroeijen, verre
boven de gewone gefchat worden. Het eenigfte middel,
Om dit in zijne volkomenheid te bereiken , is gelegen ,
in de Koepok-inenting algeuieen te maken. Dit onder
een wijs en voorzigtig Beituur volvoerd wordende , hoe
velen zouden dan niet bij het leven behouden worden !
Gode zij intusfchen den hartelijkften dank voor de ontdekking van dit middel; terwijl-de nagedachtenis van
EDuARD JENNER tot bij het laatltc nageflacht in zegening
blijven , en een ieder zich beijveren moet om den minvermogenden dit middel mede te deelen.
Ziet daar den hoofdzakelijken inhoud van deze uitmun.
tende en alle aanprijzing verdienende Verhandeling. Wij
konden dat alles niet aanftippen , waaromtrent de Heer
A ROY, ter opheldering , verklaring en bewijs , breedvoerig was; terwijl wij ons thans veroorloven , omtrent
een en ander,, het can te merken en bij te voegen.
Wat het gevoelen van VAN DEN i3oscH betreft, in de
Verhandeting (bladz. 2I) door den Heer A ROY medee
gedeeld, omtrent den Koning MITHRMATES , dies door
POMPEJUS overwonnen zijnde , zich te vergeefs door
vergift trachtte om 't leven te brengen , en dit aan het
gedurig gEbruik van tegengiften toefchrijft , Ivaardoor bij
zoodanig eene hebbelijkheid had verkregen , dat hij eindehjk
door de flerkjle vergiften onaangedaan bleef, om alzoo de

werkingen zijner midd,Oert,als tegengiften voor het pokgift , te kunnen verklaren ; zijn wij het in dit opzigt
volkomen eens met den Heer A ROY, die de oorzaak van
dit verfchijnfel bij NITHRIDATES in 's Konings gewoonte meent te moeten zoeken , om dagelijks vergiften te
gebruiken. Vele bewijzen levert de Geneeskunde op ,
dat onze levende vezelen zoodanig aan tegennatuurlijke
prikkels gewennen kunnen , dat zij den indruk derzelyen in 't geheel niet meer,, ten minften niet gelijk in den
natuurlijken fact gevoelen , noch door dezelveaangedaan
worden, en alzoo de rea&ie door gewoonte verdoofd is;
of, volgens lateren, hare opwekbaarheid (incitabilitas)
verliezen. Onder anderen wordt dit bevestigd door het
verfchijnfel , dat onze ingewanden zeer dikwijls, door
een te menigvuldig en herhaald gebruik van fterke pure
geermiddelen, voor dezelve ongevoelig worden.
Pat de natuurlijke pokken door befinetting ondlaan
ig
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zeer zeker waar ; maar dat deze alleen door befmet,
ting van den eenen perfoon op den anderen voortgeplant worden , is wel waarfchijnlijk , maar nog niet
volkomen zeker, naar ons inzien, Wij gelooven, chat de
Gard der fmetfloffe nog niet genoeg bekend is, om zeket
te kunnen beflisfen o hoedanig zij in ons ligchaam opgeno,
men worde. Leert de ondervinding niet, dat de pokken
hier en daar Sporadisch gevonden worden en flechts eenen
enkelen aantasten , zonder dat daardoor eene Epidemic
ontflant? Regeren zij niet menigwerf, of in een huis alleen , of ook zoodanig, dat een of meerdere bewoners
van dezelve bevrijd blijven, offchoon zij zich niet ontzien met den zieken om te gaan, gelijk Recenfent daarvan zelf bet voorbeeld zag, terwijl eerst een zeer
men tijd daarna , toen reeds het huisgezin volkomen gezond was en in den geheelen omtrek geene pokken te vine
den waren , deze vrijgeblevenen , hoewel zich intusfchen
aan geene Epidemie blootgefteld hebbende , de pokken kre,.
gen. Wij willen toegeven , dat de bijzondere gefchiktheid ter ontvanging der fmetftoffe bij dezen nog niet
werkzaam genoeg ware ; maar 'er was geene Epidemic,
waar dus de onmiddellijke befmetting? Wij gelooven
dat dus ook andere omilandigheden aanleiding tot de
Kinderziekte kunnen geven.
De Heer A ROY toont als verffandig en voorzigtig
Geneesheer te handelen , wanneer hij de gewone Indy
-ting,omdevrfljkhiandeKopk,
Diet veracht of afgefchaft wil hebben, zoo als zijn Ed.
(bladz. 66 en 67) te kunnen geeft. Wij, fchoon voorftanders van de Koepok-inenting , gelooven nogtans met
een' onzer geachttle en beroemdfte Hoogleeraren , dat
'er een en ander ten voordeele der gewone Inenting zou
kunnen aangevoerd worden ; fchoon wij het , aan den
anderen kant , met den kundigen A ROY eens zijn, dat
die der Koepokken boven, alle de overige behoedinidde4
len de voorkeur verdient.
De waarfchijnlijkfte wilze , waarop de Koepokken de
vatbaarheid voor de Kinderziekte fchijnen weg te nemen , door eene beweging in het ligchaam, door middel
der zennwen, te doen ontflaan, en die veiandering in
het geftel voort re brengen , waardoor de vatbaarheid
vernietigd wordt, (door den Heer A ROY bladz. 62 en 6A
opgegeven) komt ons iiet onaannemelijk voor; fchoon,
wij gelooven , dat het met de verklaring daarvan , even
LEFT. 1807. NO. I.
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als met die omtrent de werking der meeste geneesmidde.
len, zeer twijfelachtig is , en wij ook bier gcrust het
latet van GAUBIUS bezigen kunnen. En offchoon wij
daaromtrent al niet flellig kunnen beflisfen, zoo doet
zuiks Diets ter vermindering van de wavde der zaak
zelve, daar ons de dagelijkfche ondervinding van de nuttigheid en de heilzame uitwerkingen van die middelen
overtuigt. Last het dan al eens eene tegenwerping worden , dat de Koepok-inenting niet voor altijd de vatbaarheid vernictigt, (hetgeen wij voor ons echter geloo
ven , loch de ondervinding slleen zal moeten leeren,)
zoo is bet toch zeker , dat zij de befinetting der Kinderziekte wegneemt , zoodat men dezelve in eene Epidemic
veilig kan appliceeren.
Wij houden, met den Schrijver, de tegenwerping
door fomrnigen gemaakt, dat 'er weinige overeenkornA
tusfchen de Kinder- en Koe-pokken is, en het dus on1,vaarfchijnlijk is , de eerlte door de laatfle nit te roeijen ,
(bladz. 64 en 65) als weinig, beteekenend; daar het
()Ds, na de lezing van onclerfcheiden berigten, van diegenen , die zich met de vaccine opzettelijk bezig hielden,
gebleken is , dat iemand, de echte Pokken gehad hebbetide , in 't geheel geene, of zoo al, dan enkel plaatfelijke Koepokken verkrijgen kan, en iernand , indien hij
ilechts wet de ware Koepokken ingeEnt zij , naderhand
geene ware maar onechte verkrijgt.
Niet ongcpast zou bet ons voorgekomen zijn , indict/
de Beer A ROY nog ecnige belangrijke tegenwerpingen
tegen de Koepok-inenting in zijne Verhandeling had
aangevoerd en wederlegd , Welke ook nog heden plaate,
hebben en veld winner , en zich veelal tot eene optelling
bepalen van de nadeelige gevolgen, die bij de Koepokken
plaats gehad of zouden kunnen plaats hebben. Het 2,011
hem, als verflandig voorflancler, niet moeijelijk geweesc
zijn te beweren , dat de Koepokken niet alleen cue
plaatfelijke ongefleldheid , maar eene ziekte van 't geheele bewerktuigd geftel veroorzaken ; dat de natuur,
door eene verkeerde oehandeling in hare werking geitoord , fomwijlen, als zoo vele pogingen om de Diet
behoorliik bewerkte ftof te ontlasten, uitflag en chronifche ziekten zal kunnen te weeg brengen; en dat de oorzaak daarvan , of in eene onvoorzigtige of verkeerde
behandeling , of ook wel in de aanwending van de onechte Koepokflof, ja van do echte zelve, te zoeken is;
wet-
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welke echte ftof, volgens waarnemingen , haar jj'ecifiek
vermogen , door verfcheidene omftandigheden , verlie.
Zen , en, niet op den behoorlijken tijd aangewend , ontaarden kzn; terwijl men voorzeker het veiligst met de
heldere ftof van den , eenen tot den anderen arm dadelijk
inent , wil men van den goeden uitilag der inenting
Zeker zijn.
Dan wij moeten eindigen , en doen zulks , met de
lezing dezer Verhandeling , niet alleen elken Geneeskun.
digen y maar ook den verftandigen Huisvader,, wien het
belting zijner kinderen ter haste gaat , aan te prijzen,
en, met den Heere A ROY de nagedachtenis van .EDUARD
JENNER zegenende wenfchen wij den bioei en yourfpoed van , het Amiterdamsch Genootfchap ter bevordering der Koepok-inenting, en hopen dat een menschlievend Beftuur zich de zaak dezer Inenting ernitig
moge aantrekken , niet alleen door haar te bevorderen,
maar ook door de natuurlijke befmetting te fluiten.
Genees'kundige rerhetndeling over de oorzaken , onderichei.
ding en genezing der Febres Catharrhales of Zinking=
koortfen, welke zich zedert eenige jaren meer dan yourbeen in de Nederlanden vertoond hebben ; opgefield door
den Ileere JAN PETERSEN MICHELL , Med. Doe. Twee.
de Druk. Te ifinflerdain , bij L. van Es. i8o6. Its
gr. 8vo. 128 Bladz.

rAordeelden Beftuurderen van het Zeeuwsch Genootfchap der Wetenfehappen , te Plislingen , deze Verhan.
deling, als eene beantwoording van hunne vraag, in den
are 1784, niet alleen den Gouden Eereprijs , maar bo.
vendien eenen afzonderlijkeu druk waardig; beantwoordde een rutin vertier aan hun lofwaardig oogmerk,
dan
zou dit reeds voldoende kunnen geoordeeld worden ter
barer aanprijzing. Dan boven dit apes vinden wij ong
verpligt, hare lezing en herlezing alien Geneeskundigen
ten iterkften aan te prijzen, zegenen de nagedachtenis
van den ons te vroeg ontrukten Schriiver , die zich,
buiten andere gefehriften , ook door deze Verhande'
ling, eenen wezenlijken roem verworven heeft , en moeten aan den Uitgever onzen dank betnigen , die tot
eene tweede uitgave van dezelve befloot, De Verhan=
deling zelve , met zoo veel oordeel en juistheid gefehreven 2 laat geen .uittrekfel toe; ook dit achten wij
Ba
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onneodig , daar wij veilig vooronderftellen mogen, dat
zij in alter Geneeskundigen handen is. klogten wij den
waardigen MICHELL nog onder AmfIcls Geneesheeren
tellen , dan gelooven wij, dat hij, bij de thans zoo menigvuldige afwisfelingen en vochtigheid van den dampkring , en bij de tegenwoordige levensvijanden , wier
aantal door weelde en andere heerfchende ondeugderl
zoo zeer vermeerderd is , meer dan ooit zijne ftelling
zou bewaarheid vinden , dat de aanmerkelijke vermeerdering der Catharrhale Koortfen aan de verzwnkte ge.
Iteldheid en de te groote gevoeligheid der ligchamen toe
te fchrijven is.
Belangrijk vooral is dat gedeelte der Verhandeling,
't welk over de Complicatien der Catharrhale Koortfen
handelt , en de Geneeskundigen op de fpoedige verzwakking en de onderfteuning der levenskrachten opmerkzaam maakt ; iets, dat vooral in onze dagen, bij
de thans plaatshebbende Koortfen , die van eenen zamengeflelden aard fchijnen te zijn , te (lade komt,
daar men met het gebruik van braak-, purgeer- en andere, alsdan wezenlijk verzwakkende , fchoon op den behoorlijken tijd en in de vereischte omftandigheden heilzame middelen , niet te omzigtig kane te werk gaan ;
daar die Koortfen niet zelden in den heginne reeds verflerkende middelen , vooral wanneer zij in den herfst
order de gedaante van Rotkoortlen voorkomen , vereirchen. De Verhandeling zelve geeft dit genoegzaara
te Leaner ; wij prijzen daarom andermaal bare lezing
ten ernfligften aan , houden haar onmisbaar voor elken
Geneeskundigen, ,en bevelen haar ook bijzonder,, daar
zij in onze moedertale gefchreven is, de Dorps-Geneesen Heelmeesters aan.
Bibliotheek der oude Letterkunde. hide Stuk. Te AM.
, hij J. ten Brink, Gz. In gr. 81'o. 156 BI.

it flukjen van de langzaam uitkomende
behelst twee oorfprongeD
Ejke Verhandelingen en eene Vertaaling nit
Bibliotheek

der oude Letterkunde (*)

LUCIANUS;

al(*) Het Tweede Stukjen verfeheen reeds in 1804, en weri
door ors naar verdienile aangeprezen in de Aliem. Fader?.
Lettereefeningen van dat jaar, bl. 337 env.
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411es met bijgevoegde aantekeningen. Van ieder deezer
fiukken zullen wij den Leezer eenig verflag geeven.
I. Allereerst dan ontmoeten wij eene Perhandeang

over de Echtfcheiding bij de Romeinen, befchouwd gas eene
hoofdbron van het bederf hunner zeden. — Eene uitman-

tende Verhandeling, welker Schrijver nogtans, om ons
onbekende redenen, heeft goedgevonden zijnen
Dam aan het hoofd van zijn Werk te plaatzen. Indica
men orrs wel onderricht heeft, kari zijn oogmerk niet
geweest zijn verborgen te blijven, als hebbende dit fink
wel eens gebruikt ter voorleezinge in een letterkundig
cr ezelfchap. Ondertusfchen, daar hij niet heeft, verkozen zich openlijk te noemen , willen wij zijn
gen eerhiedigen, en zelfs ooze gedachten daarover niet
uiten, fchoon voor onszelven verzekerd , dat de meldino. van oijnen naam der Bibliotheek van oude LetterkunCle luister zoude bijzetten , en den Uitgeever niet onvoordeelig zijn. Doch fiat ons den inhoud der Verhandelinge beknoptlijk opgeeven.
Na aangemerkt te hebben dat men doorgaans het
verregaande zedenbederf bij de Romeinen toefchrijft aan
derzelven Reeds toeneemende macht en rijkdommen , na
de vernieling hunner gevaarlijkfte mededingeren en het
plonderen der bloeiendite Steden ; dat ook die oorzaaken inderdaad daartoe het haare hebben gedaan, zegt de
Schrijver met recht (*): „ Maar men moest bedenken,
dat tot eene zoo groote verbastering zeer waarfchiinelijk
meer dan eene oorzaak heeft medegewerla:
35
3, door op eene flechts zijn oog te vestige') ziet men
ligt eene andere, niet min wigtige , voorbij.
' Ik wil
het
wagen,
van
dit
zoo
verregaand
zedebederf
eene
)5
bron aan te wijzen , geheel onderfcheiden van die ,
9, welke men gewoonlijk opgeeft, cone bron, to Rome
„ zelf ontfproten, ouder dan de zegepraal over ANTIO” CHUB of' Corinthusouder zelfs dan de oorlog met
„ HANNIBAL. " Hij meldt daarop het voorbeeld van SP
CARVILIUS , die, omtrent het jaar 52o na Rome's boo.
wing, zich van zijne Vrouw fcheidde uit naauwgezetheid, omdat hij, geene kinderen bij haar verwekkende,
vreesde niet te zullen voldocn aan zijnen eed bij de
Cenfor g afgelegd. De Schrijver geeft hierop (}) eenige
aanmerkingen nopens het oogmerk van de inftelling des
lI u-

( 4) V.

320., zijnde de bladzijden doorloopend.

(t) BI. 323 env.
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huwelilks door de Wetgeevers der oude Volken, b. v.
CECROPS Welk hij fiat zo zeer vindt in de voortteeEng , als wel in de . geregelde opvoeding van kinderen
het doen ophouden
door Vader en Moeder beiden,
van twisten uit ijverzucht en iefdedrif
t voortfpruitende , in het inhoezemen van denkbeelden van kuischheid
en welvoegelijkheid aan de beide kunnen , en in derzelver heilrijke veeeeniging. llij merkt aan, dat hetzclfde
oogmerk in de huwclijkswetten van ROMULUS duidelijk
doorftraalt, en toont, dat , al Bens toegettaan zijnde,
dat menfchen , die in cenen onvruchtbaaren echt leeyen, met andere perfoonen gehuwd, kinderen zouden
verwekken , en daardoor den Staat voordeel aanbrengen , dit voordeel gcenzins zoude opweegen tegen het
nadeel, hetgeen uit bet toeftaan en de menigvuldigheid
der echtfcheidingen moest voortfpruiten (*). — De Wet
der XII Tafelen frond den Man het verbreeken van den
baud des huwelijks toe , maar niet dan om de gewich-Lig& redenen(t). Maar die Vet, walker toepasfing nooit
te vooren noodig was geweest , was ten tijde van CARViLIUS te oud °In veel klems te hebben, Het voorbeeld
was dus gegeven , en ward fchielijk gevolgd om redenen van veel minder aanbelang , en bet kwaad fleeg wel.
haast tot die hoogte, dat Man en Vrouw beide, zonder
eenige andere beweegOorzaak dan zucht tot verandering
en wulpfche losbandigheid , zich van elkander fcheid.
den , om , in het volgende oogenblik , nieuwe , maar
even onbeftendi a e, verbindtenisfen aan te gaan. -- De
h ver toontbdaarup met voldingende redenen, welke
Scrfi
heillooze uitwerkfels de menigvuldigheid der echtfcheidingen moest hebben , door het verwaarloozen van de
opvoeding der kinderen en bet aanmoedigen der ontucht. Men weet , hoe ook de Roomfche Schrijvers,
welke de Hear .,. aanhaalt, zich daarover hebben uitge.
laten. Onder bet leezen deezer Verhandelinge dacha.
ten wij reeds , dat zii met een bijzonder opzicht op
het in den Revolutionairen tijd in Frankrijk gebeurde
was opgelteld ; en het flot toonde, dat wij ons niet
vergist hadden. Gaarne wilden wij dit flot overneemen , may wij hebben rmzc ruimte noodig tot de twee
overige itukken, en raaden den Leezer, vooral die omtrent de fchadelijkbeid caner onbeperkte vrijheid der
echtfcheidinge nog cenigen twijIfel moat hebben , bet
fink
131e ,325.
327.
(t)
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ftuk zelve zich eigen te maaken en met oplettendheid
te overweegen.
II. De tweede Verhandeling, hier voorkomende , is
van den Heere JERONIMO DE VRIES , en reeds in het
jaar i800 voorgelezen in het Genootfchap Concordia et
Libertate. Zij heeft tot onderwerp het Leven van den
Wifsgeer ANAXAGORAS, en met ten minften van nog
etie gevolgd worclen ; op den titel wordt zij eerie Yerhandeling genoemd. In de Inleiding fpreekt de Schrijver
eerst van de Dichters , als de vroegfte Leeraars en Befchaavers van het nog ruwe menschdom ; vervolgens
van de zeven Griekfche Wijzen , alien bekleed met
openbaar gezag , uitgezonderd alleen THALES , den
grondlegger der Ionifche School. Hij werd daarin opgevolgd door ANAXIMANDER , en deeze door ANAXIMENES wiens Leerling ANAXAGORAS was. ANAXAGORAS
werd geboren , omtrent 500 jaaren voor onze jaartcliing,
te Clazomene. Vroeg verloor hij zijnen Vader,, welke hem
groote goederen en uitgeftrekte landerijen naliet. Zijne
zucht voor wijsgeerig onderzoek maakte hem of keerig van
zich te belasten met derzelver bezorginge , ofnaar cenige
waardigheid in het Staatsbdtuur te dingen. Hij CconTA
zijne goederen of aan zijne naastbettaanden , en begat.
zich na Miletus, om daar de lesfen van ANAXIMENES
te hooren. Te Miletus leide hij zich toe op de •Natunrbunde , Wiskunde en Sterrekunde, en werd de guntte.
ling zijns Leermeesters , maar hoorde waarfchijnelijlo
ook zijnen Stadgenoot HERINIO'FIMUS (*) Op ziju
aottc jaar begaf hij zich naar Athene , ten einde , zegt:
de Schrijver , zijne Wijsbegeerte te verfieren met de
Dichtkunst en Welfprekendheid (±) welke toen daar
bloeiden. ANAXIMENES, door ouderdom niet meer in
ftaat
(*) Van deezen zegt de Fabel, dat zijne ziel nu en dan hair
liehaam verliet om vergelegen landen te bezoeken , nieuwe
kundigheden op te doen , en daarmede weder buiswaarts,te
keeren , totdat eens zijne vijanden, bij eene zulkeafweezigheid
der ziele, bet liehaam verbrandden, en de arme ziel van banre
woonplaats beroofden. Zie bl. 361 en de Aantek. bl. 391.
Misfchien was de man onderhevig aan flanuwten of enileptifche
toevallen. — Hoe bet zij , de Schrijver van het Iter per mandarin CARTESII ondeende waarfchijnelijk van deeze label zijne
geestigen inval. Rec.
) Bl. 361.
B4
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ftaat om lesfen te geeven , verlangde ANAXACORAS tot
zijnen opvolger. Deeze voldeed aan dat verzoek , keerde naar Miletus , en Held daar de School van ANAXI.
Z1ENES waarfchijnelijk tot aan deszelfs dood , maar
vertrok toen weder naar Athene , en gaf daar met grooten room zijne lesfen. De Schrijver waagt hierop de
ftelling , dat ANAXAGORAS zich in het huwelijk begaf (*). Hiermede wordt bet verhaal van des Wijsgeers leeven afgebroken , om in eene tweede Verhandeling
weder te worden aangebonden. Het overige van deeze
wordt befleed aan een beknopt verflag van deszelfs Leer
en Gevoelens, welkc zo wel als de bijzonderheden van
zijn leeven , in de achtergevoegde Aantekeningen veel
breeder ontvouwd en met de getuigenisren der Ouden gellaafd worden. Van dezelve kunnen wij geen uitvoerig
bericht geeven, De Schrijver befleecit aan een kort belick van hetgeene hij te vooren breedvoeriger had voor,
gefteld omtrent zeven bladzijden zijner Aantekeningen.
Ziehier evenwel een woord over de wording der wee,
reld. Hij ftelde twee beginfels , bet cerfle de Stof, alzo
volgens hem , uit niets niets konde voortkomen , en hetgeen
men ontflaan of vergaan noemt niets enders was dan
eene nieuwe zamenvoeging of aficheiding, bl. 404.
De flof was dus eeuwig en befIond nit kleine gelijkfoor,
tige deelen, Welke hij Homaiomerien noemde , bl. 405,
406. Deeze lagen oorfpronglijk verward door elkander ,
hi. 410 env. tot dat het tweede beginfel, bet Verliand,
(zo noemde hij de Godheid) hear in orde fchikte en de
Waereld in haare tegenwoordige gedaante bragt. bl.
4i4 env. Vroegere ‘Vijsgeeren van de Ionifche School
hadden ook wel de werking des VerfIands in de vorming der Waereld erkend; maar bij hen was dat Ver-.
Eland met de Stoffe vereenigd omtrent gelijk. de Ziel met
het Licbaam, van waar bet ook wel in laateren did door
fommigen de Ziel der Waereld (Anima Mundi) genoemd
werd. „ Bij ANAXAGORAS " daartegen , zo alS de Schriiver aanmerkt , „. was de Godheid geen deel der wereld
„ maar
(*) 131.36. freer vRtEs erkent acq ve, in de Aanteke.
ifingen bl. 391, dat men nergens gewag vindt van het FIEo
weliik of van de Vrouw oozes Wijsgeers. Maar dewiil de
Ouden uftdrukkelljk fpreeken van deszelfs Kinderen, denkt
rfij , dat een Man van dat elmrat:ter ook we} cent wettige
Vrouw zal gehad hebbez, Rec.,
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maar geheel op zichzelve, een zuiver,, heilig verftand ,
„ afgefcheiden van alle Itof en vermenging." Hij voeg=
de het eerst „ hij de Itof het Veritand, als twee onderfcheidene beginfels, die met elkander van nature niets
35 gemeens hadden , en nimmer iets gemeens zouden
31 gekregen hebben , zoo niet het veritandige en wer,, kende beginfel , tot het lijdende of werkelooze ko,5 mende zijne magt en goedheid op hetzelve had.
„ doen werken , en dit Theelal aldus had zaamgePceld."
Men ziet hieruit , dat de fchepping der ftoffe uit niet
eene zwaarigheid was , welke ANAXAGORAS even weinig als vroegere of iaatere Wijsgeeren konde te boven
komen. Maar hij verhief zich verre boven zijne Voorgangeren, in het denkbeeld, hetgeen hij zich vormde van
de Natuur en de Eigenfchappen der Godheid. Doch
hierover moet men onzen Schrijver nazien , zo wel
als over des Wijsgeers begrippen aangaande de Zedeleer en Natuurkunde. De laatfte waren zo als men ze
in die vroege tijden verwachten konde , wanneer de
kunst van waarneemen zo weinig behartigd wierd
men nog geheel onvoorzien was van de naderhand uitgeionden werktuigen. — Dat ANAXAGORAS bet vallen van
-eenen Nen uit de Zon zoude voorrpeld hebben (N. 444
env.) is hoogstwaarfchijnelijk eene fabel; maar zij herinnerde ons de fieenen uit de _Mann, waarmede, niet lang
geleden , fommigen zo veel op hadden. Met veel genoegen hebben wij deeze Verhandeling gelezen. Mis.
fchien had de Ifeer DE VRIES zijne Aantekeningen
bier en daar wat kunnen bekorten ; maar zijne breedvoerigheid daarin befchouwen wij als den weligen groei
van eenen jongen boom, die nogtans goede vruchten
voortbrengt , en in het vervolg nog betere belooft.
Eene aanmerking veroorlove hij ons. BI. 438 , r.
v. o. noernt hij den Heer WIJTTENBACH- °flyergelijkelijken Leermeester. Wij hebben te groote achting
voor den Hoogleeraar, om niet overtuigd te zijn , dat
hij die uirdrukking, als overdreven , zal afkeurcn.
III. Het derde en laatfte ftukjen is eene Vertaaling van
ale I7ergadering der Codas van Lucinisrvs. De Vertaaler heert zich Diet genoemd ; doch men zal hem gemaklijk herkennen nit andere proven, welke door de zelfde bekwaame hand zijn gelevcrd. Ons bericht van de
tegenwoordige zal maar kort zijn. De eerfte AantekeDing, achter de Vertaaling geplaatst, zullen wij overnee,
B5
men,
0,
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men, orn onze Leezers met den inhoud hekend te tunaken. „ Wij vertrouwen , " zegt de Schrijver , „ dat
,5 bet den Lezeren dezer Bibliotheek niet onaangenaam
!), zijn zal , ter afwisfeling van den ernflicren inhoud
', der twee eerfle ftukken van dit Nommer, bier de vet', taling te vinden van eene Zemcnfpraak van LUCIA3 , Nps , waarin deze geestige Schrijver, ander den per5, loon van momus , bet verregaand hijgeloof zijner
„ eeuw befpot. llij verzint namelijk , dat er onder de
9/ Goden in den hemel zelve eindelijk over fommige
,/ ergerlijke en ouverdragelijke misbruiken, die bij hun
51 ingeflopen waren , bijzonder over de onbehoorlijke
9/ vermeerdering van hun aantal , gemor onttlaan , en
,' op voorflel..van momus , die zich over alle deze din3 , gen met zijtie gewone vrijmoedigheid uitlaat , een
„ Befluit ontworpen is , ten elude een plegtig onder31 zoek te doer naar den titel van elk der jongere of
9/ buitenlandfche Goden, en mar de wijze, waarop bij
5 / atm zijne Godheid aelomen is. In het voorbijgaan
„ ontvangen ook de oudere
b
Goden .... hun dee]. WIE,' LAND . . . voegt er met re g t bij, dat dit flak in gees91 tigheid voor geen ander der werken van LUCIANUS
,, onderdoet ," enz. — Len .klein ftaaltjen willen wij
affchrijven ovaarin JUPITER zo tamelijk de mantel words
mitgevaagd. Op bladz. 459 zegt momus : „ Gij, Ju.5, ',ITER! hebt de eerfle aanleiding gegeven tot Berge„ lijke misbruiken, en onze vergadering zou door zoo
92 vele bastaarden niet ontfierd zijn geworden , indien
95 gij u niet met flerfelijke vrouwen ingelaten , en dan
97 in deze, dan in eene andere gedaante haar bezocbt
9/ halt, zoo dat wij beducht waren, dat iemand u als
9/ flier zou in handen krijgen en flachten , of dat een
9/ goudfmid u als good zou verwerken, en gij in plants
9/ van JUPITER cone halsketen , een armband of een
,5 oorring zoudt worden. Gij zijt het echter ontfmapt ,
„ en hebt op die wijze den hemel met deze halfgoden
„ opgevuld," enz. Bij de woorden: Gil zijt het echter
entfnapt , heeft de Heer ... deeze aantekening: „ Aldus
3 , geloof ik de woordjes sAs.jv ciX2tic te moeten opvatten.
,/ Hoe het infuper van den Latijnfchen vertaler,, of het
,, zu diem ueberflufs van WIELAND bier in den zamen91 hang eenigen zin kan hebben , zie ik nict." Recenlent ziet het ook niet; maar of de Heer ... wel de rechte vertaaling getroffen hebbe, is bij hem toch twijffelach-
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Schtig. De woorden 4xit zijn, mar zijn inzien,
de afgebroken taal van iemand, die van het onderwerp,
waarover hij fprak , afftapt , om tot Cell ander over te gaan
of weder te keeren. Hij zoude daarom liever vertaalen :
Dock dit [t. w. de gevaaren , die JUPITER in de gedaante van eenen frier of van eenen gouden regen had gelopen] — Dock dit dear gelato), gij hebt op die wijze,
enz.
Het moeit ons te moeten zeggen , dat dit ftukjen op
vrij flechter papier gedrukt is clan de twee voorige. Indien dit gefchied is om daardoor den prijs te verminderen en zo het vertier te vergrooten , vrcezen wij,
dat de Uitgeever zijn oogmerk niet zal berciken. Het
zoude ons frnarten indien de onverfchilligheid onzer
Landgenooten orntrent de oude Letterkunde hem noodzaakte tot dergelijke middelen zijne toevlucht te neeMen.

1,9/gevallen op (ewe Reize van Madras over Tranquebaar naar
het Eiland Colion. Door JACOB HAAFNER. Met Plaaten. Te
Haarlem, bij A. Loosjes, Pz. 18o6. In gr. 8ye. 367 Biz.
ons midden leevenden Schrijver,, die reeds meermaa.
E en'in
len , met zijn' naam, te voorfehijn trade (*) , en die, eeni.
gen tijd geleden , den Gouden Eerprijs bij TEIJLERS Godgeleerd
Genootfohap • behaalde, door zijn Antwoord op de Vraag, de
Zentielingen en Zendelings - gcnootfchappen betreffende, welk
Antwoord wij cerlang in druk verwagten zulk een' Schrij.
ver te verdenken, dat hij van een gedeelte zijner Leevensge.
fchiedenisfe een Roman meakt, zal niet ligt aanneemelijk voorkomen. -- Alen zegt, en met veel.woorheids , van deezen
en .geenen, wier Leevensrol zonderling voort- en afloopt: men
zou 'or een Roman van kunnen fchrijven ; en zal men , dit Stuk
doorleezen hebbende, moeten erkennen , dat de Lotgevallen
van den Heer HAAFNER. veel von het Romaneske hebben. Hij
zelve verklaart, „ dat het geene verdichtzelen, moor waare
gebeurtenisfen zijn , en eenige fchakels uit de lange keten der
vreemde en wonderlijke lorgevailen zijns leevens."
HAAFNek betuigt, „ . dat het hem onmogelijk is , aan de
menschheid onteerende gruweldaaden , die de Engelfehen in
gindfehe landen gepleegd hebben , en nog geduurig pieegen ,
te
(*) Zie, onder andere , eenige belangrijke Berigten wegens het Eiland Ceilon , in ons Mengelwerk voor 'Sol en rtioa; alvmar de Schrijver zijaen naam ilAFNXR. heeft gefpeld,
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te denken , zonder met eon billijken worn en verontwaardiging
tegen hen te zijn aangedaan..= Uit het weinige, dat ik in
den loop van dit Work van de Engellchch zeg zal men genoegzaam kunnen zien , hoe zwaar en vteeslijk de ijzeren arm
der Europeatmen op deze landen ligt, en welke ongehoorde
rampen door willekeurige overbeeriching, door onverzadelijke goudzucht , over deze beklaagenswaardige en ongelukkige
Voiken verfpreid en uitgeftort worden."
De Schrijver geeft voorts zijne ruime denkwijze wegens
2nenfchenmin in deezer voege op. „ 1k ben . altijd een doodvijand van dwingelandij en dwingeianden geweest;ik verfoei
veraffchuw (Inter: h b een affehuw vat2) alle ourzchtvaardigheid en wreedheiti; 1k acht alle menfchen , van vat verwe,
'Vatic of Godsdienst zij ook mogen zijn, als mijne medemenSchen en broeders : wie hierin even als ik denkt, die zal 'er
zich niet aan ilooten , maar, in tegendecl, met genoegen zien ,
dat ik de onfchuldige en onderdrukte Ineliaanen verdeedig en_
voorfpreek , en hunne Tijrannen met fchande zoek te overlaaden. Wie van een ander gevoelen is, voor zulk een' is,mijn
bock niet, en hij vermanite zich mijnentinlve liever met het
leeven der Spa/nit-he Tijrannij bij de verovering van Mexico
en Peru , of lets dergelijks."
Dat wij den, ten tij tie der hier geboekte voorvallen , acht•
tienjaarigen Reiziger , die van zijn elide jaar reeds rondgezworven en veel leeds beproefd hadt, eenigzins vergezellen,
en den hoofdinhoud deezes Werks onzen Leezeren doeti
kennen.
Het I H. vermeldt, met tie reisontmoetingen, die verre van
de aangenciamfte zijn, HAAFNER ' S aankomst en verblijf t e Ara.
gapatnam, met de Y erri gtiti gen aldaar in dienst der 0. I. Maatlchappije, en zijn vertrek van daar. — Met 's Schrijvers cankomst te Sadras of Sadraspatnam , zijn gelukkig leeven en
fchoone uitzigten aldaar, vangt het II H. can; doch eene onverwagte gebeurtenis vernietigde op eenmaal al zijne hoop. Naa
een berigt van HYDER ALI en diens Oorlog tegen de Engelfchen,
welke uitborst toes hij omtrent twee jaaren te Sadras hadt gewoond , vermeldt hij, hoe het gerugt liep , dat het ook op de
ilolltmders gcmunt was; doch zij krecgen de gerustflellende
veyzekering van den Nabab, dat zij niets te vreezen hadden ,
zij zich flegts onpartijdig hielden en alle betrekkingen
met de Engelicken vermijdden. Hij hieldt zijn woord; zij
leefden , te midden van den oorlog, in rust. „ Doch onze
kerheicl," fchrijft
„ was van. geen langen duur: eon
vijand , niet min woedend en wraakzuchtig don HYDER ALt, doch
oneindig trouwloozer en verraadelijker, overviel ons , als cen
roover,, in het eenzaame wood, den zorgloozcn reiziger ovenvitt." — Op een maaltijd, bij het Opperhoofd JACOB molt&
ID E IsEy s, wercien zij door een EtIgelsch Opperhoofd geftoord,

die
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die den uitgeborflen Oorlog, tusfcben Engeland en Holland be.
kend maakte , en, uit naam van Kapitein GEORGE MACKAY
Sadras ter overgave opeischte. Treffend is de befchrijving
der ontfteltenisfe des gezelfchaps, weeteude dat zich san do
Engelfchen in de lndiên op discretie over te geeven, zo veel
is als hun de voile vrijheid van eene algemeene plundering toe
te froan; en dit, zegt HAAFNER , was hct doelwit van mAck.w.
Die trouwlooze, die, twee dagen te vooren , een fchijnbaar
vriendiijk bezoek, doch ingerigt om alles op te neemen, bij
DE NEYS bath afgelegd, ging IIAAFNER , die alleen op Sadras
de Engelfche taal fprak , de Capitulatie voortiellen. In het
onderhoud lief deeze zo veal moeds als verontwaardigings
bfljlten tegen eenen verwaatenen, die eerst de Capitulatie weg.
fineet, dezelve naderhand terug eischte en teekende, en hierop
last gaf om op te breeken; bet voorheen duister kamp was
eensklaps verlicht, en ilikkerde af/I/ p ile kanten met fiambouwen; trommels en trompetten lieten zich hooren; alles was in
beweeging.
Treffend is bet III H. 't geen do Inneeming van Sadras ver.
meldt, den fehelmfehen trek van MACKAY ontvonwt, de veraiding van Sad,-as befchrijft , en de algemeene vlugt der Inwoonderen. — Zijne ontmoetingen te Madras, werwaards zij
warden opgezonden, die vreemd waren , doch in 't einde Met
weinig goads beloofden, begrijpt het IV H. — Niet zonder
verontwaardigende nandoening viuden wij in H. V. vermeld, het
laaten vergaan der Proviantfcbepen, door de Engelfchen , bij
een wel te voorzienen Orem, te Madras. HAAFNER'S
die doorgaans zwellende, althans vol vuurs is, fielt in deezer
voege de voorteekens van dien Orcaan voor: „ De ontroerde
elementen — de ganfche natuur verkondigde zijne sauna.
Bering op menigerlei wijzen. De geregelde wind had opgehouden te waaijen; zwaare buljen, -uit elken hoelt gebooren,
verdrongen elkanderen , en cigenden zich , in haastige
Itadigheid, een !tort gebied der lucht toe. Iklen zag afgrijs.
lijke monflers hunne diepe fchuilhoeken verlasten, en na
ore oppervlakte der zee ilijgen ; bet timid was met wier ,
fchelpen , en andere voortbrengzels ,die de zee nit haaren kookenden boezem opgaf, als bede.kt; vaak fpruidde zich een ros.
agtige gloed, niet ongelijk de verre en flaauwe fchemering van
brandende dorpen, dreigend Tangs den hernel; onophoudelijk
beefdeu de bladeren van den Pipal of Wortelboom (*), de
maan tees in ongewoone grootte, en de zon ging bloedig on.
der. tit onbekende oorden verfcheenen eensklaps cone me.
nigte van onweerszwaluwen; fchaaren van meeuwcn en andere
zeevogels kwamen in onophoutielijken aantocht Nan den gezigt.
(*) Banian of Wortelboom ; ziine bladeren beeven altijd, bij eat
amnaderend oweer of (term,
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zigteinder tanibellen; vats verre hoorde men reeds bun onge•
rust gefchreeuw, en in haastige vlugt ijlden zij om het linnet
te bereiken, — Ook verkondigden de landdieren het dreigen.
de gevaar, ja ook zij hebben van den hemel een vonkje van
voorgevoel ontvangen. Digt in een gedrongen (louden de
kudden in troepen bij elkander; diep fteenende, flaroogden
zij telkens na omhoog , of zij lieten de hoofden treurig en
neerflagtig hangen en vergaten hunne weide. De honden verheften bij tusfchenpoozen een naar en akelig gehuil, en bet
wild fchool weg in het diepfle der bosfchen ; met angaig gee
piep vloogen de vogels been en weder; men hoorde niet sneer
het fchelle gezang der krekels , noch bet eenluidend gefjerp
der fpringhaanen; de vorfelien zelfs waren floor en kwamen
niet te voorfchijn — alles was met fchrik vervuld alleS
vlugtte en verborg zich — en de lucht en bet veld waren wet.
beast ledig van leevende weezens." Niet min treffend is de
befchrljving van den woedenden Oreaan met de noodlottige
gevolgen.
Deeze worden , met den I-Iongersnood, en de affehuwelijke
wreedheid der Engelfthen , in het VI H. breeder afgemaald„
Bedoeld vertrelt van daar met eene Weduwe, haare Dogter
en twee kinderen ; Deeze vertrekken, en hij niet can boord !
Ilij mist zijne ANNA , de Dogter der Weduwe van zijnen
Vriend, welk Meisje hij vuurig beminde. Befchrijving van
het ellendig Madras. Van daar vertrekt hij; mirth cane
gehouden, en in arrest gebragt. Het VIII H. geeft ous zijn
verhoor, het toevertrouwen van Brieven van den Gouverneur
AlACKARTNEY , en zijn vertrek te veraaan.
Met het X H. lands hij weder te Sadras. Het vernielde
Sadras herinnert hem de daar voorheen gefinnakte geneugten,
met veel vuurs befchreeven. Dit vervolgt bet XI H. en,
ouder andere, lien vermaaklijkaen tijd zijns leevens zich
herinnerende, is zijne taal: „ Als ik mijnen voorigen aaat
met mijnen tegenwoordigen overwoog ; als ik dit eenzaame
ea verwoeste dorp , deze akelige fliite, die rondsom mij ,heersch.,
te, met elle de verfcbillande tooneelen van vermaak en gewoel , van bezigheid en hanteering , van tevredenheid en
welvaard, van overvloed en vrolijkheid, vriendfchap en celldragt vergeleek ; als ik mij herinnerde , hoe gelukkig wij,
hoe gelukkig alle de inwoonders van die pleats waren, en in
welk een rampzaligen Nat de weinig overgebleevene , die
het zwaard en de hongersnood nog had gefpaard, rondzwory en ; als ik bedagt, dat elle deze elende deze fcbriklijke
omkeering , het werk was van een kleinen hoop geweldenaars,die zich Christenen noemen I dan...Neen!nooit zal of
kan ik een Vriend der Erige1/4hen zijn." Welk een acntal herinneringen worden hartroerend befehreeven! Het wedervinden
van zijn eigen verlaaten en verwoes: huis is treffend, maar
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boogst gelukkig bet aantreffen van zijn' nog wel voorzienea
kelder, waaruit hij fpijsvoorraad enz. op rein medeneemt.
Vertrek van Sadras een Storm — het uiterst leevens.
gevaar en wonderbaare redding, vermeldt het XII H. Dia
redding beichreeven hebbende, en den eerfien maah20, slag
dezelve gedaan, barst hij uit: Gon! met Welk eene dankbaarheici tot u, nam ik dit maal! hoe zeer was mijne ziel
vau uwe goedheid doordrongen! Gij hadt mij het leeven op
nieuw gefchonken! Gij trokt ons als met uwe hand nit het
verderf! Op het oogenblik , dat wij uit de duisternis, dia
ons omringde, in de armen des doods dachten neder CC zin•
ken, fchoot gij uwe blixemaraalen door het zwarte uitfpan•
zel, om ons te lichten en tot een wegwijzer te dienen! —
Het was in de daad eene wonderlijke redding! de meeste mij.
ner Leezers zulleu dit waarfchijnlijk toevallig noemen; ik het,
dezelve echter altijd nit een ander oogpunt befehouwd , ea
dit vertrouwen op de Godlijke Voorzienigheid heeft mij ,
in andere hachlijke omliandigheden mijits leevens, van groot
nut geweest.."
Ili) het voortzetten der reize wordeu zij door een man matt
de kust bedroogen; komen te ,iladiparnj. Hij wordt gevangen genomen door de Ruiters van IiYOEB, ALI. Hij redt zich
door zijne floutmoedigheid, en , door eene onverhoopte oat.
rnoeting van eenen aim hem verpligten, herkrijgt hij zijne vrijheid, en vertrekt, naar luid van bet XIII H. De Zeereis, en
hoe hij het maakt met de hem toebetrouwde Brieven vats
Lord MACKARTNEY, met de koinst te Poadicery, maaken het
XIV H. int. Het voigende brengt ons, met veele reisontmoetingen , op de reede van Tranquebar,, waar hij zijne
NA met haare Moeder, en, Ilan armoede geleden re hebben,
zijn reisgoed wedervindt. Hoe treffend is deeze ontinoe•
eng, en het verhard der lotgevallen Bier Vrouwe met haare
kinderen! Zijne verliefdheid op ANNA woelt Clerk.
Der Dcenen hachlijken toefland in Tramyuebar vermeldt H.
XVI, alsmede 11AAFNLICS befluit om de kust te verlaaten.
Hij doer bet met ANNA , daar haare Moeder een ander plan
beeft. De Graaf VAN BONVOUX wordt een lastig Reisgenoot.
Het XVII H. ontdekt een verraadiijk ontwerp der Engellehen.,
befehriift relsgevaaren en houpt onaangenaame ontinoetingen
met den geme!den Graaf, met eenige reisl)ijzouderheden, die
in onaangermamheid en had/lip:held retTens toeneelnen zo nit
hoofde van her weer, als ter oorznPke NW het gedrag des
Graafs; deeze one worden in bet XVIII en XIX H. op een
zeer onderhoudenden trant vermeld, en met de onverhoopte
redding bellooten.
De Landing op het Eiland Caradiva, bij de Ilellar,Iders
flerdam gebecten , geeft eerie wending atm de treurgelchiede.
nis. Leevendig en roerend is de belchrijving van hot loopen
<let
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der van Borst fmagtenden na een Waterput; het houden van
een Middagmnal ; de Wandeling ; de bekroonde Liefde;
twist met ,den onrustigen Graaf. Dit is de inhoud van
H. XXI.
Eindelijk te `Yafanapatnam geland, is IIAAFNER weder zo
gelukkig van eene oude kennis aan te treffen, 'er een aange.
teaam verblijf te vinden, en van den lastigen Graaf, die ook
daar kwam, of te geraaken. Wij kunnen niet 'neer doen
dan deeze wenken geeven.
Geen vvijfel kan 'er, onzes bedunkens, vallen, of dit Werk,
bier en daar met belangrijke ophelderende Aanteekeningen des
Schrijvers verrijkt, zal ooze Landgenooten fmaaken. In het
Voorberigt meldt hij ons, dat zijn voorneemen eerst was ,
eene door hem ..:, edaane Reis door bet binnenuie van Ceilon in
't licht te geeven, waartoe dit Werk als eene Inleiding was beflemd ; doch men vondt beter, het als een Werk op zichzelve
te laaten verfchijnen. Drangt deeze Proeve goedkeuring weg,
dan zal dit Werk zeker volgen. Wij durven hicrvan het gun.
fligfle fpellen.

Landrcis door Crickenland, met name den Peloponneftas , away'
Kontlantinopel, Albanien, en andere gedeelten des Torkfchen
Rijks. Door F. H. C. L. POUQUEVILLE , Med. Doe?or,, Lid
der Commisfie van A-untleta en Wetenfthappen in Egypte , enz.
gedaan ira 1798 ■ 18or. Behelzende mede een vetylag van
de Lotgevallen der Franfclie Cevangenen in Turkije. Met
Platen. Ifle Dcel. In den Ilage , bi Immerzeel , Jr.itgo6.
Ira 13.r. 8vo. Bellalven de Voonkerigten, 445 H.
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weinige oorfprongelijke, zulk eene menigte van vertaalde Reisbefchrijvingen !evert ons Vaderland op, en dagelijks
groeit deeze voorrnad, terwijl het niet aan Leezers mangelt
van dit flag van Boeken , zelfs onder de zodanigen , die,
hoe weinig toegerust met Aardrijkskundige kennis; hoe weinig bezield door zucht om tune weetenfchap te gaderen ,
echter fmaak vinden in die over 't geheel onfchadelijke tijd.
korting. Nu, een KOTZEBUE moge dezulken doen lagchen err
vermaaken door zijn vernuft, indien hij maar hunne gronden
van Godsdienst niet ondermijne! WiIkondigen bier een Werk
aan , dat onderhoudend is voor alien , en belangrijk tevens
voor den Minnaar der Oudheid, Aardrijkskundigen en Wijsgeer, maar inzonderheid voor hem, die zich op de kennis
toelegt van INIenfchen en Voliceren: een Werk, dat bovendien
alle aanfpraak heeft op nieuwheid van 1Ioffe; eenen lof, dien
wij zo zeldzaam geeven mogen aan hedendaagfelve Reizen.
Terwijl men heinde en verre, in de voorgaande eeuwe, on=
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herbergzaame Wereldgewesten en Woestenijeri doorkruiste
onbekende Zeeén bezeilde;Eurbpa van Gibraltar tot de Noord-kaap opnatn; vooral in Frankrijk en Italien kyValijk , een plekje
fcheen het . alsof de Pelokonnegronds onbekend lief blijven ,
fus, nu 111oiea, hoe vermaard in den einden tijd eh Geichiedenisfen, niet meer de aandacht trok van Geleerdeh en Reizia
gers. Niet, dat wii dit van Griekenland n het algemeeti, bijzonder van Attica, willen gezegd hebben; meat van het Op.
genoenid Gewest herioneren wij ons geene oPzettelijke Befchrijving: in one Moedernale , na eu behalven die van o.
DAPPER , ' in 1688 uitgegeeven; en deeze nog is geene Reizi
door den Geneesheer gedaari, maar opgefleld in 'S Mans kamer
uit vroegere berigten. Ook de Hr. CHANDLER, wanneer hij op
zijnen terugtogt uit Klein Azien , Over Criekenland, Korinthe
en eene of andere plantze aan de-Noordelijke of Wester Zee,
kust van Morea aandeed, verdient ; met opziCht tot dat Land;
naauwelijks van ons vermeld te worden. Kortom 'id tioit een
Volk , ondanks den roam zijner Voorouderen, bij andere Meer
gelukkige Natien in diepe vergeetelnis nederzeink, ten dage van
zijne onderdrukking
verguizing dan mogen wij zeggen
dat zulk een lot den Pelofionnefus bejegende; nadat de (lister.,
fche Overheerfching aldaar de Grieketi; als thriven; kluisterde j
in den aahvang der van Eeuwe. Te eerder hierom, en
wegens het verfchil van leefwiize en zeden, mogen wij iu deit
Hr. PouQuEvILLE Over het hoofd zien,dat hij zelve meermaa.
len van Illorea fpreeke, als niet begreepen under deti imani van
het befchaafd Europa. Doch wenden wij ons tot zijne Land
reize, die hij , niet door inoed en weetlust aangepord. naar
deeze voorheen zo bloeiende oorden, met eenen gezetten ziri
ondernometi heeft; maar veeleer door den noodlottigen dwang
des Oorlogs; welke hem, als Krijgsgevangen, met weinige
lotgenooten , op dit Schiereiland aan wal brags en rondvoerde.
Met BuoNApARTE en de Commisfie van Kunften en Weetenfchappen, was de Hr. POUQUEVILLE, als Geneesheer, vertrok•
ken naar. Egypte. alwaar hem (naar zijne misfchien te iletke
opgave) het volflagene verlies zijner gezondheid noodnakte,
den. terugtogt naar Italien - wader aan te neemen met Nov.1798:
althans, bij zijne harde ontmoeting op die reize, en volge,icii
inishandelingen, vinden +v .ij geene melding van eenige hem bii =gebleeven zwakheid of kwijning. Dan, hoe het hiermede zij 5,
op de kust van Calabrien , viel hun fchip eenen Zeeroover tilt
Earbarijen des nachts in . handen , wiens beeldtenis (de eenige
Plaat dit Deel) tegen over den tine! gevonden wordt. De
Roover had, bij het vallen van den avond, hunne Livorneefche Tartaan voor een Napolitaansch vaartuig gehouden,, alzo
:tan boord geklampt , bun uitgefchud en gevangen. Vow.;
Frai2ji.hen herkend , fcheen bun een beret lut te iviichteu tnaa
C
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14juist wanneer POUQUEVILLE met weinigen zich aan boord van
de Tartaan beyond om kleerleren of te haalen , daagt 'er een
Fregat, vervolgt den Kaaper, en hat bun in handen van deu
Tetuaanfchen Prijsmeester, die de Franfche vlagge ophees.
Door deezen wierden zij in het einde , op / Dec., daar men
aan boord onkundig was wegens den Oorlog met de Porte, te
Navarin aan wal genet , en vonden bier niets beters dan nieu.
we roofzucht, geweldenaarij en banden. Na een verblijf van
2 dagen (*) aldaar, vertrokken zij , order een geleide van Al.
baneezen, op last van den Pacha des Lands, dwars over Mes.
fenien, eerst op Andreosfa , en flonden dear, bij hunne can•
komst in den duister, aan de woede van een oproerig graauvg
ten doel. Zij vervolgden des anderen daags bonne reize,
toogen , de zeekusten verlaatende, hugs eenen rijzenden grond,
door eene aangenaame , en , in het harte van onze winter.
wand, nog weelige,landfireek , op het hoog gebergte aan van
den Taygetus, dat Mesfenien van Laconien fcheidt. flier brag
Mm eene engte van den berg Vourcano, of Hermeum der Ouden , in Arcadien, en wel eerst te Landari, dat te =egg
voor Megalopolis gehouden wordt, maar volgens eouquEviLLE,
het vermaarde Leene is , bekend door eene zegepraal der
4rcadiers op die van Sparta, en door de dapperheid van EPAIIIINONDAS met zijne Thebaanen. Vandaar zich eindelijk op
weg begeevende , kwamen zij , door het dal van Tegea, des
anderen daags te Tripolitza, de llofplaats van den Pacha, en
floofclftaci des Lands. Intusfchen mag men hieruit het gebrek.
kige onzer Aardrijkskundige 'tennis omtrent Morea opmaaken,
dat deeze Stad op de Kaarten, die wij hebben nagezien , niet
te vinden is, en zelfs geenen naam heeft in den druk van runt.
PIER , door eAcuteN (in 1758) uitgegeeven (t). Wij plaatzen
bier= te eerder dit volgend berigt van ouzel. Reiziger, die
van de Hoofciftad zegt: dat zij uit de ov,erbiiiffeleu van
„ Megalopolis, Tegea, Mantinia en Pallantiurn, is zamenge,
field , zonder juist op de plaats van dent dier tieden ge.
bouwd te zijn. Zij ligt to uuren westwaarts van Argos,
„ 3} uuren ten zuiden van Mantinea, een klein uurtje 'word„ waarts van Tegea, in eerie mime vlakte, aan den voet des
,, bergs Rano ” (dat is, overbliiffelen, rurnen,) „ oucitiids

(0 Men leest bier bij het vertrek ult Navarro, en else bij vergis.
December,
Eng de dagteeltening w-derom van z niet
Wij bedienden ons, behalven van algemeenere Landkaarten,
beiden
over
Morea; maar knnVan die van SEUTTER en VAN DER AA,
nen op heare naauwkeurigheid niet roemen. &ter , en grootendeela
tot ons genoegen , konden wij de Reize van PouQuavtus nagaan in
elen Franfchen 4tlas voor den 2bgt van 4nacharlis door Griekenlaed,
ep wien ook de Schrijver zich onatrent de ligging van Olympia en
Sparta heroepi ; en welks waarde wij toetzen mogten, doordien in
deeze Landreize de oudere en nieuwere naamen beide van &Wens
Bergen en Rivieren, in den Polopmellis,vertneld Qui
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Feel had deeze Stad , gelijk trouwens gebeei
b,
die fchoon Gewest, EC lijden van de wuede der Allmneezenj
die, in 1770, Morea te vuur en te zwaard zetteden, het land
in eene woestijn en grafkuil veranderden ,en bij, bet bervilken
der ftad (wij melden dit enkei flan/ van barbaarschheici nit
veelen door POUQUEVILLE bijgebragt) „ in dezelve binnen twee
• uuren tijds drieduizend hoofden cleeden vallen." Ms godenkttukken dier ijsfeliike moordtooneelen vindt men 'er nog
het Moseovisch Kerkhcf , en „ de fchedels van twee ,lapels
• menfehenhoofden, welke op deezen bloedigen grond wen,, den opgerigt." Ook mag men hieruit reeds de llordigheld
en zwakheid afleiden van bet Turksch beftuur, dat men zo onto
menschte rooversbenden , niet anders dan gedeeltelijk , vertu
mogt weg te zenden of door firengheid te onder te brengen
eu 'er nog een overblijffel derzelven te Calavrita, een itadje
in het bergachtig de& van zichaien, woonen zoude.
Maar keeren wij naar Tripolitza en tot het Reiaverhaal dee
Schrijvers terug. Onder de voornaainere huizen dier Hoofdftad count het Paleis van den Pacha , een nitgettrekt houten
gebouw, boveu alien uit, en zou wel twaalfhouderd man kuri:',
nen bergen. Aldaar, en wet in den ledigen Harem, wierden
zij door Pacha MOUSTAPTIA voor eene maand gevangen gehou;
den; waarna zij, tegen de aankomst van den nieuwen Paella
ACHMET , het vrouwenvertrek ruimen , en hun aanzieniijkei
verblijf, in het harte van den flrengen winter, (Jan. 1790
wisfelen moesten tegen de fleehte wooning van eenen arnica
en baatzuchtigen Griek , waar zij zo weinig voor regen
fneeuw en wind, als voor de dieverij van den huiswaard, zich
veiligen mogten. Met de Intreede van den nieuwen Pacha in
het bewind , van wiens inbaaling, en zijn eerie gehoor bij
vietzen, POUQUEVILLE veiling duet, kreeg nogtans zijn lot eene
gunitiger wending, bekwnm hij .neerdere vrijheden, en wierd
hij (als aRUeE voormaals in Abijs/inien) tot Lijfarts ten Hove
bevorderd. Behalven andere bezoelten en clan aanloop van
nieuwsgierigen , kreeg hij het eerst eene nandoenlijke toe,
fpraak van twee' vermagerde en deerlijk uitgerchudde Franfche
Soldaaten nit de Bezetting van Zante. zij waren te Tripolitza
ziek aehtergelaaten, wanneer hunne makkers, kort te vooreal,
bij de verovering van dat Eiland door de vereenigde Rusfifehe
en Turkfche Vlooten, ondanks het geilooten vading (capitk.
&tie), krijgsgevangen gernaakt , te Caved Tornezo aan wax
gezet, naar de Hoofdllad van Mores vervoerd, voorts over
Argos , Korinthen en Theke near Konaautinopel opgezonden,
en aldaar , met de uitertte ontrouw en wreetiheid , hi den
Magna. (de gevangenis voor geteiboeven en flaaven) geivar.
pen wierden. flier trof hun vervolgens ooze Reiziger in dimn
nkeligen toettand ann, en deelden zij hem het verhaal van buns
aten togt en( lijdese irtedce,
t hi dit rieel *Is eene g4Wietig14
Ca
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bijdraage , is ingevlochten. Nog dent van ons opgemeritt,
dat POUQUEVILLE, om kleene bijzonderheden, weinig belangrijk voor den Leezer, achterwege te laaten. met zijne kornst
te Tripelltza zich minder firikt bepaald heeft , om zijne vol.
gende ontmoetingen en togten in cltn vorm van een Dagver.
haal voor te ftellen , maar integeudeel zijne eigen waarneemingen, reizen, en aan hem medegedeelde berigten , tot een
geheel te zamenbragt, en op den leest fchoeide van eene regelmaatige Verhandeling.
lets zendt de Hr. POUQUEVILLE vooraf omtrent de oude nat.&
rijkskundige verdeeling van den Peloponnefus in zeven Gewesten, en van die van het hedendaagfche Morea in 24 Villaretis,
of landilreeken , befluurd door zo veele Codja Bachis (Hoofden
der Grijsaards , Grickfche Geronten of Opzienders) alien aan den
Pacha van drie Paardetlaarten, welken de Porte benoemt, onderlloorig. Daarna begint hij het verflag van drie zijner togten , waarin hij het Schiereiland doorkruiste. Deeze mag men
voor zo vecle ultilappen houden , gedaan nit de Hoofdflad,
als het gemeene middenpunt, welke, benevens het omgelegen
be.koorlijk Arcaditn , een gewest, dat, onder een beter Be.
fluur, op nieuw een aardsch Paradijs warden kande, inzonderheid door onzen Schrijver gefchetst en befchreeven is.
Bij den eerften togt verreisde hij over Mantinea ten noord.
westen , naar het gebergte oinftreeks het reeds genoemd Calayrita ; en bezocht hij voorts de kust van Achaien, zijnen weg
langs den LIantfchen of Korinthifchen Zeeboezem, van Patras
tot Vostrtza r welligt het oude Egium) neemende. Hier trekt
voural 's Mans opgaave van de ruwe en woeste natuur onze
nandacht ter plaatze waaromflreelts voor eene reeks van eeuwen het AcNeifche Verbond geflooten wierd. Ook voert de
Reiziger ons over den Berg Vodi, den hoogilen van Arcadien,
alwaar een nevel, gelijk aan dien op den top der Alpen, het
uiterst vergezicht hindert ; en hangt hij, tot Kaap Rhium genaderd, een keurig Tafereel op van den vermaarden Zeetiag,
it 1571 aldnar door Don JAN VAN OOSTENRIJK op de Turken
bevochten; waarmede de Vertaaler wil, en wij met hem, dat
de Befchrijving van onzen Vaderlandfchen 1100FT mag vergeleeken warden ;*).
's Mans volgende togt ilrekte zich meer westelijk uit naar
Ells of Belvedere, ten einde die oorden in oogenfchouw te
neemen, waar de wereldberoemde Olympifehe fpelen weleer ge.
houden zijn. S'inano , waar nog de puinhoopen gevonden
worden van een theater en van het worfielperk, lag in den
weg, en levert voo r het overige weinig meer dan ettelijke arm.
zalige hutten, ter plaatze, dear voorheen het trotfche Megalop000 Zie de Nederl. likt. Book VI, bl. 209-411
Yon 17Q4 W. 224-426.
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polls (de groote Stad) praalde. Het gebergte der Centauren ,
Pholoi , tusfchen gezegden kant van 4rcadien en Elis, hie&
den Lalioten eene fchuilplaats , vanwaar deeze ftruikroovers de
vreedzaame dalbewoonders ontrusten. En het trotfche
dat zijnen naam gaf aan gezegde Griekfche fpelen , is met
meer; men vindt in deszelfs ftede het dorp Miraca ; en „ de
„ overftroomingen van den Alpheus, (nu Roufia) die bij kee•
„ ren zeer verre buiten zijne oevers tree& , heeft (hebbcn)
„ het grootfte gedeelte van den Altis en van Olympia met zand
,, en aarde bedekt; ook is 'er de grond door de bladeren der
„ boomen en andere beftanddeelen der planten verhoogd."
Zeer tnerkwaardig eindelijk is wederom de derde reize van
POUQUEVILLE, mar het zuiden gerigt, die alzo het gebied van
Sparta, van den Taygetus of tot aan Kaap Tenarus, ons kennett
leert. Over Tegea vertrok hij derwaarts door eene bergagte
van gedachte keten , bet natuurlijk bolwerk van Laconien,
welk trouwens over het geheel een bergachtig aanzien heeft,
met tusfchen in gelegen fraaie en vruchtbaare dalen , waar langs
de Eurotas , thans gezegd Yafilipotamos (of Koningsrivier), afftroomt. Met rede is onze Reiziger uitvoerig over 111.%stra,
eene niet onaanzienlijke , maar „ nieuwe Stad, buiten kijf van
„ de puinhoopen der aloude Hoofdflad (Sparta) gebouwd ,
„ fchoon een half uur van derzelver ligging verwijderd." Ook
getuigt hij, „dat, behalven den naam van Sparta, fchier alles
„ weg is , wat nog van die edele Stad overig is , welke meer don
„ twee onzer uuren in den omtrek had ; " en om zulks bier
met een woord aan to teekenen, weinig beter lot wedervoer
de voornaame GriekCche Steden in het algetneen ,-gelijk zulks
uit ons verflag van deeze Landreize alreeds ten deele is op te.
maaken , en voorts door POUQUEVILLE omtrent Tegt a , Argos,
Mycene enz. elders in dit Werk wordt opgemerkt. Met genoegen vooral vonden wij 'tier in 's Mans Reisverhaal ingeviochten zijne wijsgeerige waarneemingen over den aard der buidige inwoonders van Laconien, over het geheel niet ongelijk aan
dien van hunne wakkere Voorzaaten. Aileen de Kakovounioten,
die zich aan den gezegden uithoek , Kaap Tenarus, onthouden,
fchetst hij als laage en befaamde kustroovers. Met lof daarentegen gewaagt hij van de Mainoten, naar bet gebergte Maina
this genoemd , alwaar zij een afzonderlijk en vrijheidminnend
Volk uitmaaken : deezen zijn wel oorlogszuchtig en gretig
naar buit, maar eves arbeidzaam , flout, onverzaagd en edel•
moedig , bekend met weinige behoeften , en een waardig of.
kroost der Spartaanen, naar wien zij het meeste zweemen.
Zelfs omtrent de Laconiers in het algemeen velt POUQUEVILLE
een vereerend oordeel; en daar hij deezen fchetst, in tegenoverftelling van de Arcadiers , deelen wij to eerder die fraaije
plants onze Leezers mede.
„ De Laconiers verfchillen even zeer in kleeding als in zeden, van hunne naC3
b'i-
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„ buren o de Arcadiers. Dezen dragen den herdersftaf, en
„ zijn tot het vreedzame landleven geftemd ; de Spartanen
daarentegen bezingen de gevechten , zijn levendig, onrus.
v , tig, en opvliegend van acrd. De Arcadier bekommert zich
„ over niets voorhij den gezigteinder zijner dalen en beek.
„ jes; de moedigere Laconier , met meer veerkracht bezield,
„ zendt zijne wenfchen tot den erfvijand der Turken (de
„ Rusfen) been, en verlaat wet eens zijn Vaderland, om bent
„ den arm te leenen. Maar zelfs buiten zijn land, roemt hij
'er altijd op, een kind van Sparta te zijn, en dat met eene
;, trotsheiti, die zijnen haat, zijne hooggevoeligheid, en de
„ verachting zijner onderdrukkeren aanduidt. De een,in eene
„ grove pij gekleed , die zijne vrouwen en dochters bereid
„ hebben, bewerkt marten, perst het fap nit olijven en den
wijn uit druiven , melkt zijne geiten en fchapen , verkoopt
„ dan in de find betgeen hij misfen kan, en keert met zijne
kleine winst weder vreedzaam naar zijne bosfchen re„ rug. De nabuur van den Taygetus daarentegen ftneedt wa„ penen, en kleedt zich , overeenkomflig met zijn' inborst,
„ met donker geverfde floffen hij handelt de biji , doet
5, reizen met karavanen, of onderneemt krijgstogten, kortom
hij zoekt de gevaren op, waarin hij zich fchijnt te verlus„ tigen.” Uit deeze plaats en het reeds aangevoerde ontwaart
een kundig oog ligtelijk den opmerkzaamen en menschkundie
gen Reiziger, welberekend voor de tank, die hij vervolgens
eanflaat , om, in het algemeen en in geregelde orde, eerst het
Beftuur van Morea te fehetzen, voorts in bet breede de zeden
en gebruiken der Peloponnefiers te befehrijven, daarna ook de
nabuur van hunnen grond en ziekten te leeren kennen, en einmn , near zijn gemaakt beftek , 's Voiles huisfelijke ge.
ftelclheid, Godsdienst en vooroordcelen op het naauwkenrigst of te beelden. — Van zulk een aangelegen Tafereel,
door POUQUEVILLE uitvoerig bewerkt, kunnen wij zeker
'settee Leezers gees volkomen overzicht geeven, hoezeer an.
tiers de nieuwigheld van het ontierwerp ons verlokken moge.
Wij widen hieeom toch niet geheel ftilztvijgen , of hurt tot
ie Mans arbeid heenenzenden zonder eenigen fmaak van deer
xe zijne Verhandeliug. Wij molten toch wel enkele bloemen
zamelen uit dien vollen hof.

(Het fat 'Verna.)
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roorlezingen over F. J. GALL' S Hersfen - fchedtlleer, door J.
bij W. Holtrop. 1806. In gr.
DOOltNIK , Med. Doc?.
8vo. 130 Bladz.
de Maatrchappijen
die deze
Z Felix Merit's
en DoOrina 4micitia bijwoonden ,
eer velen,

Voorlezingen in

ben den Schrijver tot derzelver uitgave does befluiten, fchoon
hij zelf de overtolligheid daarvan fchiint te erkennen , voorat
nadat GALL'S eigene mondelijke voordragt te Angerdam door
sTuArr's .Herinneringen aan de vergetelheid is onttrokken. Ann
die seer velen laat hij zijne verdediging over, indien hij , gelijk hij zegt, kon geoordeeld worden , overtollig de Iljst der
fchriften over dit onderwerp vermeerderd te hebben. Reed,.
fent vindt zich tot dit oordeel gedrongen. Al had toch GALL
zelf zich niet te Anzflerdam laten hooren, en al had STUART
deszelfs Lesfen niet gemeen gemaakt , nogtans zou deze uitgaar overtollig hebben mogen heeten , na hetgeen alreeds door
VROLIK , STUART en DOORNIK zelven, bij wijze van uittrekfel,
vertaling en beoordeeling, was in het licht gegeven over de
Herfen-fchedelleer ; en wel bijzonderliik na de uitgave van
VON SELPERT' S aanteekeningen, door den Dodor zelven met eerie
Voorrede begeleid. Dankbaar molten alzoo velen zijn voor
de moeite, welke zich DOORNIK had gegeven, out bun te onderhouden met datgeen , hetwelk hij wegens deze leer uit onderfcheidene opgaven had te zamengebragt ; onvcegzaant
was derzelver aandrang op de overtollige gemeenmaking van
lien arbeid , en zeer zwak de toegevendheid voor dezen aan.
drang , waarvan nooamx zelf de onvoegzaamheid het best
Icon gevoelen. Van den kant der wijsgeerige befchouwing en
voordragt der onderfcheidene neigingen, gefteldheden en werkzaamheden van 's menfchen geest mogen deze Voorlezingen
opmerkelijker voorkomen , dan eenige andere opgaven van
GALL's Herren- fchedelleer: maar van deze zijde juist zouden
zij GALL zelven het meest mishaagd hebben, wijI het daaruit
fchijnen kan, ales hadde hem wijsgeerige befpiegeling tot naauurkundige onderfiellingen gebragt, daar hij allerfielligst ver.
klaard heeft, door loutere toevallen tot opmerking, door op.
merking tot onderzoek, en door onderzoek tot waarnemingen
gebragt te zijn , wier fom hij geheel van achteren opgemaakt
en als zijne bevindingen geboekt heeft. LEU141£ als wijsgeerige
befchouwer voorzeker niet gelijk te ftellen met den felferpzirt4
nigen en diepdenkenden D00111%1/1, maar toeh mede tot alie
werktuigen der geestvermogens inleidende door eenig vvijsgee.
rig voorflel , heeft ten iiinfle deswege zeer kwaden dank bij
ALL behaald , (zie STUART ' S Herinneringenb1.5(9.— De opgaaf
en hew aantal der werktuigen in de herfetten Is niet overeen.
kola.
C4
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met derzelver aanwijzing door GALL te 4tnflerdam gee
loan ; ook ontbreken bier aile die wederleggingen van tegen
fprekers dezer,
leer , wanraan GALL de helft zijner lesfen fchier ge.
heel befleed . heeft, en die zoo veel helangrijker zijn, als zich
cite tegenfprnak ' nog g durig verheft. Wilde zich de fchrandere
DOORNIK veriedigen, urn hen nog niet wederlegde in die te.
-genfora'ale ten roetfe te brengen, geiijk hij ons reeds een zoo
rneesterlijken wets van GALL ' S ?eer gegeven heeft,dvarvoor
, zort
Recenfent het puhliek_ oneindig meet verpligt achten, den your
deze Voorlezingen, die nu vourai niet liadden nioeten gedrukt
Worden. Eenc zorgvuldiger beoefening der Nederduitfcbe
taal ❑ ag iee/e;icent niet ounanbevolen laten aan ecuen man , die
Ineennalen als Schrijver vourrreecit, en wien men wel gaarne
eenige taal- onnaauwkeurigheden wil vergeven om het gevvigt
Zijner taken, maar die toch de keurigheid van onzen cijd op
de zukerheid der tale niet zei /cumin verachten.

kOMaig

Disferratio inaugnralis juridica de
eflicacia llbrorum mercatoriorum. Groningae a 8o6.

LIJBBERTI DRIEDERG ,
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et

ne GroningCcheHoogerchool heeft federt eenigen tijd vooral

het oog van den oplettenden hefchonwer op' hare Regtsge,
!eerde voortbrengfelen getrokken , en de doorgaande voortreffe.
1ijkheid der Regtsgeleerde Akademilehe Verhandelingen aldaar
fehiint int/en/and deze bijzondere aandacht te regtvaardigen.
Wij waken geene zwarigheid onder deze Coon van Ver.
handelingen ook de voor ons liggende van den HM .RIET13FRG over de kracbt der Koopmansboeken te rangfchikken; zif
i5 met oordeel en met vele ook praktifche kennis van zaken
gefchreven. In eene Voorrede fpreekt de Schrijver, die reeds
vroeger de waardigheid van Doctor in de Wijsbegeerte met
voel lof, zoo wij hooren , verkireeen heeft , met oordeel
over den Koophandel in ! t algemeen , desie!fs opkomst
voorrgang en 'voortreffelijitheid, zoowel als over de voor,
klaainae bronnea van onzen Nederiandfchen Koophandel , en
wont ook met de /atere voortbrengfelen der Duitfche let.
terkuncle hieromtrent wel beltend te zijn.
Na deze algew
eene beclenkingen , wellte in een kort begrip al het beste
'Peehelzen , wat men •daarover bij andere Schrijvers vindt, gnat
de Schrijver tot zijn eigenlijk onderwerp over, welks behan•
deling hij in vijf Hooftillukken verdeelt. , Het eerjle
fink handelt over den oorfprong der Koopmansboeken , on,
derzoekt derzelver Hard en bedoeling, en toont aan, hoe dezelve van geringe beginfelen a!lengs 'meer uirgebreid zijn gewarden. Het tweede geeft de vereischten van goecle KoopMansbocken- op uit derzelver bedoeling, en toont 0211 5 dat
dezeive , of lank van bewijs Le hebben, 1. een ter goer.
di±r
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der nasm en faam flaanden Koopman onderfiellen , 2. door
den Koopman zelven of zijnen zaakgelastigden, of boekbonder , moeten gefchreven zijn , 3. duidelijk en leesbaar
moeten zijn, 4. onder ellmnderen moeten overeentlemmen,
zoodat 'er tusfehen het Grootboek, Memoriaal en Journaal
overeenkomst zij, 5. de oorzaak der fch'uld duidelijk moeten uitdrukken, en eindelijk 6. de fehulden en de credieten
geliikelijk moeten bevatten. Het derde onderzoekt, of hier
Gene flilzwijgende overeenkotnst plaats heeft, en tot welke
foort van overeenkomften dezelve behoort gebragt te wor.
den. Het vierde handelt over de kracht van bewijs, welke
in dergelijke boeken gelegen is , en betoogt, dat dezelve
wel eenige kracht van bewijs hebben , doch al:een dan ,
Wanneer van elders bewezen kan worden, dat 'er werkelijk
tusfchen den Koopman en zijnen preetenfen debiteur zaken loo.
peude geweest zijn; en het vijfde einde]ijk zoekt de tegen.
werpingen op te losfen, welke tegen des Schrijvers gevoe.
len kunnen ingebragt worden.
Het is wear, Recenfent is het niet overal met den Schrij.
ver eens; doch het is bier de plaats niet, in regtsgeleerde
onderzoekingen te treden , en over het algemeen is deze
Verhandeling inderdaad zoo goed gefchreven, dat hij dezelve
gerust rem alien, die in dergelijke onderwerpen eenig being
flellen 2 kan aanbeveien.

Nieuwe ftiehteliike Liederen , voor de Haisgezinnen en Genetlebappen der Christenen : door JOHANNES HAZED, CS. ZOON.
Met nieuw gecompcneerde Zangwijzen, die, even zoo gemakIiik als de Pfalmen, gezongen en gefpeeld kunnen worden : door
DIRK VAN DER REIJDEN NS. ZOON. Met 54 Muziek-Plaaten.
Te Amlieldans, bij W. van Vliet. 1806. In gr. 8vo. 308 Bl.

p

ier- en - vijftig Liederen, elk op eene bijzondere, en we!
geheel nieuwe, door den kund,igen DR. VAN DER REIJDEN
te. z. te Rotterdam vervaardigde, Zangwijze geilemd, voor eery
v.veetlemmig gezang ingerigt , en daarin van het gewone Kerkge.
Zang vooral ook verfchillende, dat zij op heele en halve note:c
gezongen worden. Op een afzonderlijk bled voor ieder ge.
zang is ook de BasItem gevoegd , waarbij men tevens de ey
waarmede het lied gezongen moet warden ,-moelsbvgin,
aangeteekend vindt. Ben noodig berigt van den Componist
omtrent dit een en ander gnat vooraf. Het fpijt ons zeer, dat
dit Werk nu eerst , nadat de nieuwe Liederen bij het Hervorind
Kerkgenootrchap zijn ingevoerd, is aan het Licht gebragt; Met
a/leen toch had het een en ander, dat de Heer v. D. REIJDEN,
nopens de verbetering van het gewooh Choraalgezang, en ;le
neer DAzeu,nopens de bekwaamheid van gehoegzaine voor were en
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In ons Vaderland tot het vervaardigen van nieuwe gengervilten,
zegt,opmerking verdiend ; man wie weet ,hoe de nieuwe yin.
ding, van Dolt de gemoedsbewegingen aan te Wijzen , den Heerea
Verzamelaais der Kerkgezangen had behaagd , en of wij dan nu
ook niet het genoemd Genootfchap met de woorden Ern,Wg,
Ecrbiedig verheven , Weinig klagend e, Uitickkend vrolijk, Ver.
hefende, Bedachtzaatn vrolijk , Statig vrolijk, Veel vrolijk
Eerbiedig vrolijk, Uitdagende met flerk Deftig rennet:.
de, Ernilig vrokik, Eerbiedig roemende, Enkel eerbied, Kin.
derlijk , enz. boven die Gezangen zouden mogen geluk wen.
fchen Het zou, wel i8 wear , niet zeer gemakkelijk geweest
zijn , de regte meening dezer woorden aan het verfland te
brengen van iederen leek, en bij fommige boeren-gemeenten zou
men misfchien daartoe nog eenen opzettelijken voortanget, on.
derwijzer , of foort van drilmeester behoeven; dan welligt
hadden Heeren Gecommitteerden voornoemd van hunnen
Drukker J. ALLAAT (wien toch aan het ernflig, op den duur,
2ingen van die Gezangen nog al lets gelegen ligt ook nog
wel een matig honorarium voor zulk eenen perfoon kunnen be.
Bingen, die dan de Gemeenten rondreizen kon , en aan wien
bekwaamheden voor zulk eenen post wij voor ons geen oogen.
blik zouden twijfelen , zoodra hij zijne proeve gedaart had
b. v. met bet reeds Mom door dit Koningrijk vermaarde Twee.
en-dertigfie Gezang uit dien Bundel, (Uw Warn was, .7.– LT*
Eva was , enz. enz.) en hij flechts eene Gemeente geleerd
bad, dit Verwonderlijk Zangfluk eruai g, dat is zonder lag.
then, te zingen. In de daad de vermaning: ernftig," had
boven dit lied vooral gevoegd.
'Vat den inhoud der Liederen van den Heer nAzEu betrefr,
set: „Met kerklijke Goedkeuring, " op den rug van het tire!.
blad , is reeds bewijs, dat , wat de regtzinnigheid betreft ,
inen dezelve gerust eene pleats in het Euangelisch Gezangkek der Hervormden mogt aanwijzen ; en in dichterlijke
waarde behoeft geen derzeiven voor velen althans van het flraks
enoemde te wijken. g ie bier een pear coupletten nit een
Kersliederen:
7uicht nu vrolijk, ongetroosten!
ct Pity orakelwoord heeft kracht;
heilfier gloord' in 't owns,
Yuicht: „
yezus is aan 't licht gebragt!"
llij ofr wien al d'Englen flaaren,
d'Alheheerfcher vol gene,
Deed tich door zijn lifoeder Kaaren I
In een Raravanfera.
'zilch: no vrolijk, Iteisgezeilen!
Neon; 't was u nog duisternis;
Meru
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Herders tnoesten u vertellen
Pat dit Kind de Schilo is;
Herders moesten u doen hooren:
„ In het veld van Efrata
)9 Juicht men: tezus is gebooren
„ in cen Karavanfera!"
Intusfchen is dit lied in ons oog juist het uitmuntendfla
niet ; de meesten der overigen zouden ons beter beval.
len ; „ yezus Hemelvaart" valt daar voor ons open ; de
Incite verzen van hetzelve geven wij onzen Lezeren als eene
betere proeve, aan Welke deze Verzameling over het geheet
tech ook weer gelijk is:
Nu , Triumf! Triumf! gezongen ,
Lieve Reiland! maar ens lied
Is te zwak, en Englentongen
Hebben wij op aarde niet
Foer ook once Niel naar boven,
Om volmaakter U te loven;
Oth, ontboei ons van het flof!
Leer ons 't rechte hemelleven,
Om U dankend' eer te geeven,
En te juichen uwen lof!
Doe sew Rijk, o Heiland! koenen;
Zet het uit van zee tot zee;
TYiI het ongeloof betoornen;
Foer het zegevierend meet
Zend alum uw Ryksgezanten,
Om raw heilbanier te planten,
Groote Koning vol gentle!
Zijn wij hier nog firydgenooten,
Lens neemt C' al uw lieve hate%
Tot U , Heer! Hallelujal
De Melodijen in dezen Bendel zijn , over 't geheel ge,!0men, fchoon , en gecomponeerd in den geest van elk Lied.

Het Hollandfche Spreekwoord:'t Is al geen good wat 'er
Ironiesch zillegoriesch verklaard ; of de waereldlChe Kenna'smarkt. Door AR2ND FOKILL SIMONSZ. Grootie Reden
heeft gelijk ! lklet term Caricatuurplaa$. Te Anollsrdam ,
hif A. B. Snakes. 1806. In gr. 8vo. 8o, BI.
pear oude moedertjes, lieden en Ondervinding, doen met
Nichrje, het Zieltie van den mensch , over 's werelds kermismarkt eene wandeling, daar men voor rust en getmegen zo
aiies kopen kan, hergeen het jonge meisje wonder wel be.
haagt„

ren

A. POEXE, s z,
baagt , waarvan de oude Tantes haar echter wijslijk tern
"louden, keuvelende voor de kramen van Rang, Rijkdom eu
Roem , te midden het gedrang , hare wijze fpreuken; en leidende eindelijk het Zieltje naar buiten, waar haar fchrander
Vichtje Per/land haren ouden Vacler , Baas Overdenking,
en hare brave Moeder , Vrouw Deugd , ook winkel hicld,
waarin, ook bij het heldere daglicht, de echte kostbare waaren iteeclijk blonken; gelijk zij daar dan ook zich voor Nichtje
Zieltje de paerel van het blank Geweten , het borstfieraad
tier Vrijheid van Hartstogten , den haairband van de Rust,
benevens verfcheidene kransjes van Weldadigheid, aanfchaffen. Zeer aardige dichttlukjes bij de kraam des Rijkdoms
en van den Rang, als ook na den koop der echt goede waa.
ren , verlevendigen en verfieren het belangrijk en onderheudend verhaal, welke alien met het Grootje Reden had geltik ,
bij herhaling fluiten; hetgeen wel ieder Lezer met al zijn
hart nogmaals herhalen zal. Zo geeft de Schrijver ons de
kern , de voortreflijke zedeles van de gouden fpreuk op
den rite! gemeld; nadat hij achter alvorens, op zijne wij.
ze , den letter had toegelicht , en over het good en het blrnken , en dat het a! geen good is, wat, vooral in 's werelds
kermiskramen, bij het kaarslicht blinkt , her nodige had gezegd. Eene bekende zaak naar het fchijnt , maar waarvan
de herinnering nodiger wordt, naar mate de waarfchijnlijkheld
toeneemt, dat het den eerlijken Hollander nog wel eens gaan
Icon als den eenvoudigen Bielefeldfehen en Courlandfchen land man,
die, in een krijgsman hervormd, weleereens herwaards toog ,
en bet koper als opima fpolia, omdat het zo blank , met zich
voerde. De Heer FPRICE houdt het flier onmooglijk , dat wij
bier re lande nog wel eens het ideaal van good zouden kun.
nen verliezen. „ Ms wij flechts opmerken," zegt hij, „ op
welke wijze het denkbeeld eener zaak geheel uit het ge.
„ heugen der menfchen gewischt . worth , zullen wij ,
„ laas! al het gene wat daar bij plaats heeft, ook bij het be„ grip van goud onder ons aantreffen. Eerst namentliik
„ verminderen de zaaken, welker denkbeeld zelfs eindelijk
„ verlooren gnat , in gem!. Daarop worden, orn die ver, mindering zoo, veel mogelijk aan te vullen, dingen, die
'er een' zweem of gelijkenis hebben , ingevoerd,
„ en men behelpt zich daarmede tot die insgelijks afneemen
,, eit verminderen ; maar zodra die ook geheel in minder en
„ minder gelijkenis ontaarten, geraakt eindelijk het geheele
eerfte ideaal van het oorfprongelijke verlooren en vergeeten.
„ Even als waar men, voorheen , een Engelfche lamp gebrand
„ heeft, en die uitgaande een dikke kaars opfteekt , doch
„ die eindelijk ook afbrandende , zich bij een nachtkaarsje
behelpt, dat verteerd zijnde, ons geheel in het duister
eir,
„ laac zitte:. — Is niet, ” vtaagr hij een weinig ve,r,diet
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„ bet loutere goud, dat onze voorouders, in den weleer
„ bloeijenden tijd onzes lands, tot bonne ligliaamsfieranden
„ en prachtige huisraaden bezigden , in Qs de illanheim en
„ galanteriegond veranderd? Dit Or de illanhcim kan elude„ lijk verguJd koper worden ; en het koper zeif ten Inntilen
„ verdwijnende, is het geheel niet onmooglijk , dot deze,
„ nu reeds beginnende , afneeming eindelijk in cone vol.
„ firekte vergetelheid ontaarte.” — Dan, liever dan onzen
Schrijver hier verder te volgen, WilICI1 wij een brobje van
een der discourfen van de Dude Tames bij eerie of andere
kermiskranm voor onze Lezers nitkippen. Het volgende
than wij juist op :
„ Kind wat ben je mat i zie je nou al die prullen voor
goud aan, en woo je dat alles zo grang hebben wel heden bewaard ons I wat zou je wch met die vodden doen?
'Er is wel wat anders noodig, dochter, als al die modeen poppenkroamen. Hoor, we zullen liever als je wat grooter en wijzer words, reis een goed auk good koopen, dan
weet je wat je hebt , en dot is altijd zijn geld Nvur wont.dig." Komen ze dan aan de Rangfrraam , wnar zo veel inuoije
blinkende Eertijtels, bezegelde Pergamenten, mooije gekleurde Printen van Stambomen en zulke keurlijke vergulde en gecouleurde Wapens te koop hangen dat 'er bet hart van vet.
daagt, en die door de mooije illuminatie van die kranin'zo
blinken , dat men , als men geen geld tot koopen bij zicb hadde, wel haast in verzoeking zou komen, om zo eon of ander
wool goud Wapen, Kroon of Ordensband flilletjens te gris7
fen , en dan aan de haal te gnan; dat ook wel dikwijls
gefchiedt , waarom 'er ook veel nine \yachts rondom die
kraam loopen ; nu, dan moest je Grootje Reden reis lumen
baleen: „ Zou men nou niet zeggen ," zo gnat het haar dan
af, „ dat al die nesten , die dat vreemde goed daar niatalt,
kostelijke waar waren? Mijn lieve kind geloof me, 't is al
geen gaud wat hier blinkt; 't is geen duit waard, van daag
koop je 't, en morgen is 't al kapot, en al blijft 't heel, 'er
is zo veel onderhouden en dagelijks fchoonmaken aan, dat
het elk , die 't hecft, .1chrikkelijk verveelt, zo dat fommigen het zelfs nit verdriet wegfmijteno En daar geeven de
menfchen hun kostelijke gocd, hun rust en genoegen voor,
wel ik kan nijdig warden als ik het zo zie. Kijk me daar
non die Voddemarkt en dien Prullen-koopman reis aan ! Wat
fchreeuwt die Rangkraamet in zijn half gebrooken Parlevinkfche taal, en wat een lick en wat een drukte! Zou men nou
niet zeggen, dat , de menfchen altemaal dol waren, um zulke
landbedervers vet te mesten." enz. In bet gedrang der Harts.
togten krijgt Grootje Reden van tijd tot tijd zo wat ilompea
en flooten, waardoor ze dan haar discours door een
Hei
Malle jongen 1 is me dat daar
"if keerel! Ran je niet zien?
een
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Oen /pomp geven" enz. wei eens afbreekt, en Grootje Onderwinding valt haar nu en dan ook al eens in, b. v. „Ja, je
zegt daarvan, maar mensch ! dat heb ik zelf met mijn eigeft
zondige oogen
dat ik zo fpreek — duizendmaal geziesi•
Hoe dikwijls hely ik kinderen gekend, die uit die Rangkraam die vodden gekoeht hadden — maar , vrouw / her was
verdriet. — De een brak zijn liar eer hij ze nog regt bakeeken had, den ander wed' zijn lint morsfig en dan zwaaiden
'er allerhande kiappen van Papa of Mama die het hem gegey en had." enz. enz, Dan wij verzenden den Lezer naar bet
Waarlijk fnaaksch gefchrift, waarachter hij nog eene en andere
ophelderende • of bevestigende Aanteekening vinden zal; ter. wifl de verklaring in bet Voorberigt , dat niet die Rang,
welke met ware verdientien gepaard gnat, niet die Rijkdom ,
welke rondom zich nut en welvaard flicht, die Roem, welke
het loon van brave (laden en nuttige uitvindingen is, door
Grootje Reden bedoeld worden, den Schrijver tegen iedere
verkeerde uitlegging wansborgt.

De Ervenis en de Broeders ; twee Romans in Brieven. Door
A. LAFONTAINE. Lift het Hoogduitsch vertaald. Amfierdam,
bij L. A. C. Hesfe. I8o6. In Svo. 293 Bl.
Ook onder den Titel van:
Romans van
anderen. Ille

Arieiave

WIELAND, LAFONTAINE', SCHILLING

en

van
vermenigvuldigen zich zo zeer,
D enufchriften
ook onder ons, dat wij den cooed bijna opgeven, om
LAFONTAINE

ooze tank ten zijnen aanzien behoorlijk of te werken; want
naanwlijks hebben wij de eene Roman van hem afgehandeld,
of eene andere ligt weder op ons te wachten, en eene derde
is reeds op weg, zodat wij Schrijver en Vertaler nnauwlijks
hunnen bijhouden en hoe maakt het dan het lezend publiek! -.•-• hoe malt bet de Schrijver zelve! Het daaglijka
brood is de eenige fpi/s. welke op den duur den verkwikkeN
den fmaak behoudt; maar dit zijn Romans toch niet ; en bet
te veel is ongetond" gelds vooral omtrent deze verfnaperingen voor den geese'. — Dan ter zake:
Hen vriend fchrijft aan een'_vriend. Mama, anders een goed
moedertje , meent nog van add te zijn, en hoopt op eene rijke
ervenis van eenen broeder in de Indi&n; hare kinderen moeteu
groot in de wereld warden :Papa denkt eenigzins anders;
daar deze gefchiedenis voorviel, fchijnen de vrouwen, vooral
als het geld en de add van hare zijde komen moet, zo wat
Van to zijn. De zoos, die deze brieven fchrijft, hint zich
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door moeder toch niet dwingen; hij kende ander en beter geInk; en, dat misfchien nog meer afdeed, 'er was ook reeds
een meisje in 't fpel, wearmede hij in kennis geraakt was op
eerie vrij zonderlinge wijze. De ervenis komt, en nu wordt
juultje gedwongen, den minnaar, aan Wien zij met toettemming harer ouderen bear hart fehonk, op te offeren , om ecu
groter partij te doen ; en zij wordt nu eindelijk ook ijdel,
trotsch en boos, zo wel als ongelukkig. De zoon volgt, met
toeflemming des vaders, de keuze van zijn hart, en leeft nu,
van de moeder verfloten , onder een vreemden naam, als rentmeester op een kleen landgoed, nrmelijk genoeg. De jongere
zuster trekt met eenen bozen verleider op, die haar, toen hear
geld op was , laat zitten. Het medelijden der moeder ont.
waakt; zij trekt met deze ongelukkige op het land; dan het
was te laat, en dit mishandelde kind bezwijkt onder den last
der doorgeflane eltencle. Nu breekt het hart der moeder, ea
eerie verzoening met den zoon, die met vrouw en kind gelukkig in zijne armoede leefde, maar nu ook rijk worth, volgt
onmiddelijk. Kort hierop flerft ook de echtgenoot der oudite
dochter; deze vat nu de hoop op, om eenmaal oak nog ge•
lukkig te worden; en zo is de rust in de familie herfield. Ziet
dit is DE tuvzNis.
Nu volgen DE BROEDERS. Een fchrijft alto deze brie.
yen. Hier is het yin een vader, die zijne kinderen al 'lager en hoger wil doen klimmen; ook een gedwongen hik
welijk; een zoon, die zich niet dwingen Nat; eene ZODderd
linge kennismaking, waaruit een huwelijk wordt; en eindelijk,
ook eerie rijke ervenis; — echter lopen de verhalen genoegzaam uiteen. ten der zonen offers zijue liefde op aan des
ouders wil, maar gnat nu ook geenen flap verder, en leeft
met de hem opgedrongene vrouw op het land tot des vaders
grievend verdrier. De ander huwt in fluke zijne geliefde ;
cloch, daar het ontdekt wordt volgt fcheiding, en voor hen/
gevangenis , daar hij zich door den vader tot geen ander huwetijk bat dwingen ; hij ontfnapt, maar bat zich vrijwillig we.
der vangen toen hij van den dood zijner geliefde verzekerd
was. De vader ontflaat hem toch , en hij leeft inoedwerkloos; tot dat hij , de befehimpingen moede, de wereid
doorzwerft. Na jaren komt hij bij den geliefden broeder, die
na den ' dood zijner eerfle vrouw met het meisje van zijn hart
gehuwd was ; dan deze is niet volkomen gelukkig;zijii zoon nit
her eerile huwelijk had zich , tegen het genoegen der ouderen,
aan een arm onbekend meisje verloofd: dan alles fchikt zich
nog , daar oom nu in dit meisje zijne dochter,en bij ban zijne
vrouw vindt , die zich eeniglijk had dood gehouden, opdat
men harem echtgenoot op vrije voeten zou flellen. Eerie rijke
ervenis nit Engeland onrnam nu de ouders des jongelings alien
bezwaar; en, daar de oude beer reeds lang ten grave was,
vindt nu het geluk nergens beletfel.
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Ook nu geven wij iets van datgeen, hetwelk ons in LAFOI<Ii
fchriften het meest behaagt, en waarin dit boekjemok
miet geheei arm is: „ Zonder zeden is de beste flaatsinrich•
waaruit
ting niets, en met zeden is de flechtlle geed;
• ontfla.an de zeden anders dan uit den fchoet van gelukkige
• ansgezinde familien ? Madr de menicheu huislijk in liefde
,, en familieeendragt, dan zijn zij deugdzaam, dan that het
„ algemeen geluk vast en' onwrikbaar. Zeg war gij wilt, nit
fpruit at het goede. Daar been keen alles terug.
• amilieliefde
f
21 Alle andere zijn flechts uitlopers uit dozen wortel. Uit de
liefde kiemt de boom des meitscrilijken levens."
TRINE'S

Rudimenta der Engleite Tale, of beknopte laleiding in de En.
gelfcbe Spraakkunst , veela; naar den Twe-, y/tn Druk van ha
Engelsch van N. N OSTROCHT , Do Oar in dP Regtsgeleerdheid ,
door GERBRAisiil BRU1NING Remon fir ants.'i Gereformeerd Nedikant en Werkend Lid van het Ut iechtfehe Genootfehap van Kun..
fien en Wetenfcbappen. Te Rotterdam, bij W. Locke. a 8o7.
In 121110. 167 bl.
de zulken onzer Landgenooten , die de Engelfche tart
R aneenigzins
van nader bij wenrchen te bezigtigen, vertrou,
wen wij dat de Remonftrantscn Gereformeerde Leeraar BaurNING , met de vertaaling en ornwerking van deeze oorfpron.
kelijk Engelfche Rudirnenta, geen kleinen dienst gedaan heeit.
Alwat in eene Rudimenta , in 't algemeen genomen, wordt verlangd, vindt men bier op eene zeer geregelde en geleidelijke
wijze, en, naar het ons is voorgekomen, zeer nanuwkeurig
voorgefteld. In 't bijzonder heeft dit Werkje geene geringe
waarde, omdat de Deer BRUINING zich bevlijtigd hear, de
Engelfche uitfpraak , zoo van de letteren als lettergreepen,
die nog al let moeiielijks heeft , zoo veel zulks door om,
fchrijving konde gefchieden, aan te wijzen ; waarin de Meer
w. Locitz, als daartoe zeer bevoegd , hem tot Gids ver.
ltrekte. Hoewel her onderrigt van eenen Leermeester altijd
zijne nuttigheid heeft, alwie, egter, van de Taalkennis in 't
algemeen eenig denkbee!d heeft , zal ook voor zichzelVeri
van deeze Sprankkunst een nuttig gebruik kunnen ataaken.
De natuur van dit Gefchrift gebiedt, met deezeargemeone aaivi
prijzende aankondiging ons te vergenoegen.
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LETTER-OEFENINGEN.
Cefehiedenis der Menschheid naar den Bijbel , door Hi
MUNTINGHE. Irde Deel. Te ilnilierdam , bij J. Allart. 1805. In gr. 8vo.
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et groat genoegen vervolgen wij de aankoncliging
van den voortgang van ciit voortreffelijk Werk ,
waaraan de doorkundige , voor dezen arbeid regt berekende,, Hoogleeraar DIUNTINdUE zoo veel vlijr Iliijft beIteden, dat wij bet order de beste voortbrengfelen van
den tegenwoordigen tijd, tot handhaving van de waarde der Schriften des Ouden Verbonds , durven rangfch ik ken.
'Er begint nu een gebeel nieuw Tijdperk , van Illofet
tot op ,7ezus Christus. Het bevat verfcheiderie eeuwen,
en vertoont ons de gefteidheid van het Ifranitifehe yolk,
zoo wel als van andere volkeren, door veierhande om•
wentelingen geduurig veranderd , waa.roth het zeer gepast in onderfcheidene Afdeelingen gefplitst wordt, van
welken de eer/Ie gaat van Mores tot op Jozua, de tweede
van Jozua tot p de Babylonifche gevarigents , de derde
van de Babylonifche gevangenis tot op de geboorte van
jezus , de vierde eindelijk van daar tot aan de (loping
van het Joodfche Gemeenebest. — De eerfte wordt
in dit Boekdeel alleen afgehandeld , in zes Hoofdftukken.
Het eerl2e benreft de gefchiedenis van het Verblijf der
Ifraëliten in Egypte ; hnnnen toeftand en betrekking
tot andere volkeren ; het oogmerk van God met hung
en de gefchiedenis van Moi res, in zoo verre dezeive op
dat oogmerk betrekkelijk was. Hier komen zeer gewigtige aanmerkingen voor, zoo over 't karafter en de
worming van Mofes , als over de nuttige ilrekking van
verblijf der IfraCliten in Egypte , oni dit yolk tot
bet ontvangen van een bijzonder godsdienitig onder.
wijs voor to bereiden. — Het tweede handelt over
de gefchiedenis der Ifraeliten, van de roeping Van Motes
'ATT. 1807. NO.
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tot op de Sinaitifche wetgeving. Deze wordt pier
in 't waare Licht geplaatst , de geest en het doel van
de wet der den geboden duidelijk aangewezen , en
de geheele' gefchiedenis van den uittocht der Ifraeliten uit Egypte , en wel bijzonder ook de wonderen,
daarbij voorgevallen beknoptelijk opgehelderd. — In
het derde wordt de ftaatkundige en zedelijke geaddheid.
des Ifraelitifchen yolks nader ontwikkeld , iii gevolge de
inrichting , door de Mofaifche wetten gemaakt. Dit
Hoofdituk , 't welk het uitvoerigfte en belangrijkffe ,
vertoont' ons den waaren aart der geheele Mofaifche
Godsdienst- en Zeden-leer ; beider overeenftemming ,wat
de hoofdzaak betreft , met die der Eerstvaderen, ook ten
aanzien van de ingevoerde Godsdienstplechtiglaeden ; en
hetgeen eigendommelijk was aan de Mofaifaeinrichting.
Daartoe wordt in 't bijzonder gebragt (0 de nadere
ontwikkeling van de leer nopens God, (a) de bijzondere betrekking, welke God tot Ifrael aannam , als deszelfs eigenlijk gezegde Koning (de Godsregering), (3)
en het op die betrekking gegronde ftelfel der niettw6
godsdienftige en ftaatkundige orde van zaken , welke
Mofes , op Godlijken last, onder Ifraels yolk inftelde.
Hier wordt eerst onderzoek gedaan naar tie bronnen ,
uit welken de Mofaifche wetten afkomftig zijn ; vervolgends derzelver waare aart , in zoo verre zij tot bet
Ifraelitifche y olk, en deszelfs zedelijke en godsdienftiga
hefchaving, betrekking hadden, opengelegd ; en eindelijk nagefpoord , welke betrekking deze Mofaifche wetgeving had op de volmaaktere opvoeding van het
rnenschdotn door het Euangelie. Uit alles dus onderling
vergeleken zijnde , trekt de Schrijver dit befluit , dat
de Molaifche wetgeving wel niet de buste is, welke
'el ooit aan een y olk kan gegeven wooden; maar dat
zij de beste was , welke aan de Ifraelitifchen dien
tijde gegeven kon worden. Nu volgt, in het vierdc
Hoofciftuk , eene vergelijking van de inrichtingen der
wetgeving van Mofes , met die , welke onder andere
volkeren plaats gehad hebben , en die bijzonderlijk beraemd zijn , to weten van Lykurgus , Drako en Solon. — In het vijfde, eene korte befchouwing en toelichting van datgeen, uit de Ifraelitifche gefchiedenis ,
hetwelk , van de wetgeving of tot aan den dood van
Mofes , op de gefchiedenis der menschheid eenige betrekking heeft. Daartoe behoort het geduurig herhaalct
rnur
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rnnrmureren van dit yolk tegen Jehova en Mores ; de
zwaare oproeren , hieruit meermalen ontftaan met de
Vreesfelijkfle gevolgen , die echter zoo weinig affehrik.
ten , dat zij 'er telkens op nieuw toe vervielen ; onderfeheidene , door Gods bijzondere tusfchenkomst Mts.
lukte, pogingen der Moabiten en Midianiten , om de
Ifraeliten te vermeesteren , of althans te verzwakken; de
gefchiedenis van Bileam, enz. — In het zesde , een be.
knopt overzicht van het behandelde gedeelte der Madlitifche gefehiedenis , naar de opgave van ongewijde
Schrijvers, benevens eene zoo veel mogelijk naauvvkena
ripe vergelijking van de befchaving der Ifiraniten met
die van andere toen bekende volken , in 't bijzonder
met die der Egyptenaren , Edomiten , Kamanieten , ook.
der Grieken.
Men ziet uit deze korte opgave , hoe /creel verfc'neidenheid van gewigtige onderwerpen de Hoogleeraar ook
in dit Deel, behandelt. Allerwege ontdekt men 's mans
Iiitgettrekte belezenheid , en met hoe veel ocirdeel hij,
van 't geen anderen hem voorgearbeid hebben s zich
Aveet te bedienen. Hij kiest doorgaans beste, be.
vestigt , 't geen anderen reeds gezien hadden dikwijls
met nieuwe , veelal welgegronde bewijzen „ geeft niet
zelden gepaste wenken tot nadere onderzoekingen en
verfpreidt, in dit eene Boekdeel , over de grondvesting
van den joodfchen itaat 3 en daar uit voortgevloeide
geheele volgende gefehiedenis van dit nog altijd merkwaardige yolk, veel meer licht , dan men nit honderd
en meer anderen, ja ook uit de beste Schrijvers over
dit onderwerp , kan verkrijgen. Een aantal geleerde
Aanmerkingen, in waarde gelijk aan de voorgaande, is
ook hier aehteraan gevoegd.
Over fommige bijzonderheden zou men evenwel verfchillend kunnen denken. Om iets te noemen , vet onze aandacht op 't geen de Hoogieeraar bl. ago-304
zeer waarfchijnelijk ftelt, ten adnzien van de inzichten ,
die ten miniten eenige nadenkende Ifraeliten omtrent
de wijze der vervulling der beloften , reeds aan hunne
voorvaderen , omtrent het hell door Jezus Christus dart
re brengen , zoo men meent , geclaan , zouden gehad
hebben. %Terre van in te itemmen met ale Typifehe
uitleggers , die de oude Ifraeliten dies bepaaidlijk Idten vooruitzien , neemt hij evenwel iets aan, waarvoor
geen grond hoegenaund is in de gefehiedenis, en fchijnt.
D 2dit
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dit alleenlijk , bij gevolgtrekking , of to leiden uit eenige. gezegden in de Schriften des NieuwenVerbonds , die,
bijaldien ze iets van die natuur bewijzen kunnen , dau
ook vrijheid geven tot nadere bepalingen , die de Meer
MUNTINGHE, met 't hoogite reek , geenzins wil gemaakt hebben.
Het Ltjden van den Illesflas , 'mar de PrIlheeten en Evangelisten , d9or \V. E. DE PERPONCHER. Te Utrecht,
bij J. yap Schoonhovern. 18o6. In k 8vo. 95 111.

eene korte Inleiding , waarin de Schrijver , naar
J. aanleidirig van bet door Mofes geftelde kenmerk
van de echtneid en godiijkheid eener Prophetie , de nit.
komst namelijk van het voorfpelde , Dent. XVIII: a:,,
als zeker aanneemt , dat in alle, door hem met de gefchiedenis van het lij den van Jefus vergetekene , plaat.
zen uit fret Oude Testament, eigenlijke ‘oorfpellingen
van 't geen Jefus heeft geleden , voorhanelen zijn, nit
hoofde van de overeenftemmin gderzelven met de uitkomt;
na deze Inleiding worden eenige der voornaatnfie voor.
ze d, gingen van en toepaslingen op het 1iiden van den
Mesfias, in de Godfprakcn des Ouden Verbonds verlpreid, naar de orde der vervulling bijeen gevoegd. De
eerfle voorzegging is Zach. XIII: 7, de laatfle Jef. LIII:
9. Daarop volgt dan de gefchiedenis van het Iijden van
Jefus, volgends de berichten der vier Euangehsten , in
zekere orde gerangfchikt , en , in een doorloopend verhaal , tot Un gebragt : waarbij zich de Beer DE PERroNcHER van zijne eigene overzetting , die doorgaans
veel gepaster is, dan de gewoone van den Staten-Bijbel, heal bediend.
Ook dit boekje kan , in dien kring van Lezers , voor
welken bet door den verdienftelijken Schrijver beftemd
is, zijne nuttigheid hebben. Anderen , die door 't lezen van de Schriften van KONIJNENBURG, REGENBOGEN en andieren, over de oude voorfpellingen , op onderfcheidene begrippen , over de aanhalingen van voorzeggingen uit het Oude Testament in het Nieuwe,
zijn opmerkzaam gemaakt , zullen 'er zich minder
mede voldaan viuden.
let;

LETS VOOR HET HART.

lets voor bet Hart, op den weg naar de Eeuwighcid. Uit
bet Hoogduitsch. 7'e Anfierdam, bij G. S. Leenemaa
van der Kroe. 18o5. In gr. 8yo. 742 Bl.
Tndedand nog al iets ; althans letters genoeg ! Maar
wat nu het innerlijk gehalt betreft? toch meer
dan niets. Voor fommigen , verilandige brave Christenen , wel maar weinig , — voor anderen denkelijk vrij
wat meer , en welligt dat dezen en genen , ook brave
en vroine Christenen , bier vrij wat aangenaam voedfel vinden. Leer en pligt wordt bier niet vaneen gefeheiden , en de Schrijver toont to weten , dat al war
men gelo.oft in het Christendom tot beOefening leiden
inoet. Wij zagen daarom dit zware Boekdeel wel gaarne in handen van vele gemoedelijkc maar bevooroordecide menfelien , wier doorgaande lecture hen niet
zelden nog verder duet afdwalen , terwijl bunne denkbeelden !ten , zo als men 't noemt, en gelieel
zijn. Den zodanigen kan dit Werk nuttig zijn.
ige kennis. belderer ea
Maar anderen , wier godsdiena
duidelijker is , wier denkbeelden aan de meerdere bekhaving en verlichting van onze laterc dagen geevenredigd ziin, die bet eenvoudige Apostolifche werkdadi ge Christendom goed verttaan en dearin voedfel voor
bun hart zoeken , zal bet, offehoon hunne leerflellige
begrippen al niet veel van die des Schrijvers mogea
verfehillen , toch bij de lezing van dit Boek telkens
bedroeven , dat bier de waarlijk goede wijn zo verwaterd is ! In Edn woord , dit Werk komt , indica
wij ons niet zeer bedriegen , uit de fchool der Hernbutters ; en die nu maar eenigzins met den geest en
toon van dat ChristengenootiChap bekend is, behoeft
van ons gene nadere aanwijzing, wat hij bier al of
niet verwachten kan. Hij voelt dan ook wel , wat des
Schrijvers meening zij met zijne verklaring , dat hij
geenszins iets fyithematisebs wilde ontwerpen ; ons
was bet Werk ,fyllhematisch genoeg ; — betgeen hij
'er bijvoegt, dat hij niet wilde onderrigten, en nog
minder verfebeidene floffen breedvoerig ontwikkelen ,
laten wij Belden; voor ons bevat bet dikke Boekdeel
weinig leerzaams, en waarlijk wij klagen over de kortheld niet! Des Vertalers verontfchuldiging wegens het
D3
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flijve en gedrongene , bet Hoogduitfehe in de overzetting , en zijne taalfonten , om de(n) originele(n) zin
niet te verlammen , is waarlijk niet overbodig; de man
vreesde zeer, dat hij door berchaving reden geven zou
om hem van vennetelheid te befchuldigen! Een aantal
plaatfen hebben wij bij het doorbladeren aangeftipt , die
bijzonder onze opmerkzaamheid trokken ; voor onze Lezers willen wij tot eenige weinige ons bepalen. De Schrij.
ver denkt , 'er is tusfchen de fchepping en den val der
inenfchen jets, misfchien reel gebeurd, waarvan niets
is opgeteekend , en geeft daar iets van op, het welk
hij echter voor niets meet gehouden wil hebben dan
zijne befpiegeling. Het komt bier op neder : de mensch
was voortreflijker zelfs dan de engelen ; dit maakte den
niad van den Duivel gaande, die hem daarom wilde vetleiden. „De eerfte pogingen nogtans mislukten hem , hier
59 over misnoegt , trad hij voor God , bet welk hem
51 niettegenftaande zijn afval en zijne verflooting nit den
55 Hemel fomtijds geoorloofd was , en nog is , vermits
51 hij de aanklager der gelovigen is, God hield hem
15 nu zijne vergeeffche aanvallen op den mensch voor,
55 en prees 'deszelfs ftandvastigheid. De duivel and.,
5 5 woordde ten naasten bij zoo, als in later tijden we51 gees den getrouwen Job , dat bet geen kunst was
„ getrouw te zijn, zoo Lang men aan geen verbod was
/2 onderworpen,, derhalven ook geen overtreding konde
plants hebben. God had fiechts den menscb jets te ver59
dan zoude Hij weldra zien hoe ver zijne ge99 bieden ;
trouwheid ging. Deze uitdaging des duivels moest
evenredig de geregtigheid Gods en de waardigheid
39
des menfchen beandwoord wordert, Wat de vijand
59
eischte kon hem ligt toege{laan worden ; 'er was geen
39
gevaar bij ; de mensch had genoegzame kracht in
95
zich getronw te zijn en te blijven : het kwam alleen
5!
„ op zijnen hem bij zijne fchepping gegevenen vnien
wil aan ." enz.
§. 24. „ Hij was reeds in 's moeders lichaam onze
„ dadelijke Verzoener, als onze Verzoener werd hij gebo.
„ De befnijdenis des Zoons Gods is
) ,ren."
§
vereerens
en
aanbiddenswaardig
, daardoor trad hij als
39
mensch en plaatsvervanger der menfchen plegtig in het
„ verbond. met God, het welk hij ook onverbreltelijk hon.
*h den inerea en wilde en hij deed het alle zijne menfehelij.
as ke
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„ke gedachten , woorden en handelingen waren volkomen
„ daaraan beantwoordende. — Wanneer nu zijne geloovi.
„ gen bij het onwankelbaarlie voornemen , hare pligten
„ tegen God in voile kracht willen vervullen, doch uit
„ zwakheid daarin terug blijven , zoo is het voor hen
„ een overgewigtige en toereikende troost,dat de vol.
„ maakte en onbewegelijke , en tot aan het elude ftand„ houdende getrouwheid van Christus , in het houden
„ van het met God gefloten verbond , hen voor God
„ toegerekend wordt." § 75. „ Straks na zijn kos.
„ telijk gebed , het heerlijkfte onder alien, dat men ooi's
„ gehoord of gelezen heeft , verliet Hij de zaal des Nacht.
maa/s, verliet jerufalem , en betrad Gethfemane.
„ (Men bedenke den toeftand zijns harten , op den weg
„ daar been !) Dikwijls was Hij te voren op deze
„plaats geweest,vol van een bang voorgevoel, van dat
„ geene wat Hem bier overkomen moest. Nu echter was
„ het niet meer flechts voorgevoel; de marteling zelve tract
ben
„ binnen , die folterende marteling zijner ziele.
„Met in !hat deze ellende te befchrijven , flechts dat
„ wilik mijn eigen hart gaarne voorhouden , vat toch
„ gentlijk zijne heilige ziel in dezen fchrikvollen toeftand
„ bragt. Ach , het was de last der gezamentlijke zondo
„ aller zondaren , die van Adam af geleefd hadden , toen„ mats leefden , en nog leven zouden tot den long„ !ten dag. Schrikkelijke last! Deze had Hij als het Lam
„ Gods gedragen , van zijne ontvangenis af. Nuwoest
„ Hij ze voor den troon der beledigde geregtigheid Gods
„brengen , en als borg der menfchen 'er voor, zoo boe„ ten, als of Hij zelt. en alleen alle deze zonden had be„ gaan; zoo moest Hij daar voor genoeg doen. — Het
„ was de geheele toorn Gods, die alle zondaren, met
„ alle hunne zonden verdiend hadden.” — 355. „ Op
„ geenen weg wordt zoo veel geweend, als op den weg
naar de eet/wigheid , cn geen wordt zoo dikwijls en zoo
„ rijkelijk als het ware met tranen bevochtigd , als het
„fmalle pad , dat ten /even leidt.”
Sommige uitdrukkingen klinken al heel zonderling ;
b. v. hl. 606. „ Hoe is bet NUN ett DIJrr naar Chris„tars zin te bebandelen?”

Over het Gebed fprekende , had de Schrijver ge.
zegd , dat jefus Christus ook daarotn gaarne de Item der
zijnen hoort , omdat het hem gelegenheid geeft , den
biddenden in het hart to antwoorden ; hieromtrent geeft
bij
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hij ons nog het volgend berigt : „ .Eeuwig zij Gods ont„ ferining daar voor geprezen, dat Christus , tot wien
• wij met alles zoo geheel gewezen zijn, in alle flechts
„ mogelijke betrekking, en in den volkomenften zin,
• navolgelijk is. Zoo is het ook met zijne ftemme in
95 der geloovigen harten. Men behoeft daarbij niet te
„ vreezen • van het fpoor verleid te worden, De Dui„ vel kan zich wel als een Engel des- lichts vermom„ men, maar niet als Christus; neen , zoo waar als God
/9 leeft , nooit en in geen geval. Dat is hem voor al,' toos en eeuwig verbadcn, Hij mag alle overigen item„ men nahootfen kunnen: de Item van Jeff's zekerlijk
95 niet. Men HOCIIIt hem wel met recht een duizend.
/9 konttenaar , maar zoo ver relict zijne konst toch
99 niet. Chnitus ftem , de Item des goeden herders in
99 het harte zijner Hem volgende fchapen is volftrekt
onnabootfelijk , en onderfcheidt zich van alle andere
91 ftemmen, ook door bet haar verzelleude germ/ der„ mate, en zoo geheel dat ze volftrekt niet miskend
99 worden kan.”
Wie nog niet weet , wat dat zeiggen wil , met
'
,
den
ontfermer in Geest en geloove vcrtrouwelijk om
„ te gaan, dien is dit als eene vreemde taal. Wie hem
„ echter als arts der zielen kent , en Hetn aanhangt 5
99 die verftaat mij en bevestigt bet , dat dit , wat • ik
geene dweeperij maar zalige regtzinnigheid
19
„ is.” enz.
verflaan waarlijk den Schrijver hier niet , en verblijden ons zeer, dat hem de fleutelen des Hemelrijks
diet zijn. toevertrouwd:
Indien men dit Bock bij zijne dagelijkfche huisaandacht
gebruiken. wil, heeft de Schrijver bet ook daartoe ingerigt , door den inhoud in 366 kleine ftukjens , nagenoeg van dezelfde grootte , of te deelen. Nu, hetgeen misfchien een ander' ftichten kon , zou voor offs ,
en hun , die geflicht worden als wij, tijdverkwisting
kunnen zijn. Wij zouden een aantal andere Werken,
bij voorb. van een' EAVALD , SEILER , ROSENMULLER
zeer veel liever voor den Huisgodsdienst aanprijzen.,
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Onderwijs in den Godsdienst voor jonge lieden, door C.
SERRURIER. In 's Hage, bij Vosmaer en Zoonen.
1806. In gr. 8vo. 64 .81.

NVeivenrgeilirLiivoannzeditNnaiteiet vge r1 tuakacivde ngfee flicehnr ime
ft e het
alleverttandigen en weldenkenden moet het ter hearer
eere dienen. Men klaagt namelijk, dat bij veelen wan.
'
van den Godsdienst
de aanzienlijkften in den Lande,
nig werks gemaakt, en Naar een niet zeer gunflig hart
wordt toegedraagen. Op deeze voetftoots uitgeftorte
klagte ontmoeten wij bier eene gelukkige uttzondering. Een aanzienlijk Ainfierdamsch Regent , fieraad
van den Read der Hoofcittad , de Heer SERRURIER,
verledigt iich , om, ten behoeve zijner kinderen , eel/
kort en eenvoudig onderwijs in den Godsdienst, nevens
eene breeder ontwikkeling van het historisch gedeelte
der Schriftuure, op te flellen , en door den druk algemeen verkrijgbaar te rna.aken. Een man van zoo veel
aanziens , uitgebreide kunde , menigvuldige diengen dag n
,vroe
g en Int, en tot op den huidi og,
den Vaderlande en. zijnen medeburgeren beweezen , als
zijne Excellentie de Bidder VAN KINSBERGEN , bemoedigt den Heer SERRURIER. in zijnen arbeid , en
fpoort hem tot de uitgave van zijn Werkje aan. Eenige baate , hoopen en vertrouwen wij , zullen deeze
voorbeelden doen, om zommigen, die min gunftig over
den Godsdienst denken tot !hen te brengen , en te
' kunde en gezond verftand
doen zien, dat uitgebreide
met zucht voor godsdienftige kennis en betragting , op
do Openbaaring gegrond , zich zeer wet laaten overeenbrengen. Op de Heeren KINSBERGEN en SERRURIER.
tog laat zich de aantijging geenzins toepasfen , dat
godsdienfligheid wel eens In zwakheid van verftand hetiren grondilag heeft, als moetende zij beiden onder de
verliatfte mannen der ceuwe gerangfchikt worden.
Wat voorts den inhoud van dit boekje aan gaat, dezelve is doelmaatig , en near de vatbaarheieder dear
Het historifche gebij belanghebbenden herekend.
deelte der Schriftuure , Recenfents begrip eere
hoOfdvereischte in een kinder- vreagboekje , beflaat wet
het grootite y ak. Leerftukken , welke het Heryormd
KeekD5
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Kerkgenootfchap , waartoe de Heer SEIiiiITRIER beboort , bij onderfcheiding kenmerken, worden 'er niet
In behandeld , maar alleen die groote en algemeenewaarheden , omtrent welke de Christenen meestal hetsonderling eens zijn. Ten befluite worden de voornaarntte
zcdepligten opgeteld , en over Doop en Avondmaal,
Bonder deswegen in gefchil te treeden , in 't gemeen
gefproken. — Zoo veel wat aangaat het doorgaand
beloop van dit leerboekje.
Hier konde Recenfent eindigen , ware bet niet dat hem
onder het leezen jets ware voorgekomen, zulk een opgeklaard inzigt omtrent hetgeen in de Bijbelftudie en
het recht veritand der gewijde Schriiveren , vooral de
Apostelen , moet worden in acht genomen dat wij
ons genoopt vinden ter overneeminge van het bedoelde
gedeelte. Hetrelve behelst een antwoord op de algeoverweaing
der onmeene vraag , „ wat men bij
de b
„ twijfelbare leerflukken des Bijbels fleeds in 't oog
„ hebbe te houden." Hierop doet de Freer SERRUR1ER den leerling antwoorden : „ Dat de Bijbei in
zeer onderfcheidene tijden en omgandigheden, door zeer
35
en met zeer onderfcheidene
31 onderfcheidene .perfonen ,
„ oogmerken is gefchreven en van welke onderfcheidene
oogenerken wij niet volledig onderrigt kunnen zijn,
,* zoo als dit bijzonder plants heeft met opzigt tot
,, de brieven der iipostelen, dewijl dezelven veelal zijn
,, ingerigt ter beantwoording van voorgelkn , 't zij
fariftelijk , of bij monde aan de 4postekn gedaan ,
95
„ ter begrijding van dwalingen , en ter befluuring van
bijzondere Gemeenten, doch welke voorgellen dwader Gemeenten zomtijds ilechts
55 linger; en toeflanden
gedeeltelijk , en zomtijds geheel niet , ter onder
55
„ kennis zijn gekomen: en dit is ook de reden dat de
4postelen zich nu en dan fchijnen tegen te fpreken,
,, welke zwarigheid evenwel te gemakkelijker geheel
men zich daar beneven erinnert ,
„ vervalt,
• dat de .1postelen aikwils tegengrijdige miterflen hadden
55 te beitriiden, en dus in fommige gevallen op zekere
„ leerffellingen meer opzettelijk moesten aandringen
• en blijven than dan in anderewinneer zij die
95 zelfde leerftellingen als onderflefde waarheden kon• den aanmerken; waarbij men verder niet uit het oog
15 moet verliezen de onderRheidenheid van flij1 van de
• ilpostelen zelven en het nog grouter en vezenlijker
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95 onderfeheid tusfchen den flij1 der Oosterlingen in 't al„ gemeen en den onzen ; want , en ter dier tijd, en ook nu

,, nog , waren en zijn de Oosterlingen gewoon hunne
„ denkbeelden zeer veel fierker nit te drukken dan wij,
,, zoo dat , indien men aan hunne uitdrukkingen de
geheele kragt der woorden wilde hegten , die wij 'er
,, in onzen flip aan voegen , men niet alleen noodzakelijk andere denkbeelden zoude vormen, als (dan)
„ de bedoeling der Schrijveren was, en dus in groote
„ dwalingen vervallen ; maar, door alles letterlijk op
„ te nemen, zoude men de ongerijmdfte onwaarheden
„ ftaande houden , hetwelk door veele voorbeelden tea
,5 duiddlijkften is aan te toonen." — Op eene vraag ,
„ hoe men dan bij dit onderzoek zich te gedragen heb)7 be ," volgt dit tot antwoord: „ dat wij , om voor
„ elle uiterften, waartoe wij zoo gemakkelijk neigen ,
bewaard te blijven, in het nafporen der ontwifffelbare
,7
„ leerflukken van den geopenbaarden Godsdienst, nooit te
P) zeer op enkele en bijzondere uitdrukkingen in den
„ Bijbel blijven ftaan , waar uit zoo veele, en nimmer
„ eindigende , gefchillen zijn voortgekomen: maar dat
,, wij deze leerflukken uit den algemeenen en heeds heer.

„ fchenden geest der Bijbelfche gefchriften moeten opma„ ken , en dat wij hi de verdere bijzonderheden

„ tinders welmenende overtuiging lief4erijk dragen."
Mogten deeze regels door alle Schriftuurverklaarders
worden in acht genomen !

Catechismus ten gebruike van al de rerken des Franrchen
Rijks. Tweede Druk. Te iimflerdam, bij H. Gartman en J. S. van Esveldt Holtrop. 006. In kl;
8vo. 140 Bl.
en breedvoerig uittrekfel van , ja zelfs bet ulten
van ons gevoelen over , dit gefchrift achten wij
geheel onnoodig, daar reeds eene tweede uitgave voorhanden , en alzoo ook de nieuwsgierigheid van het leg end publiek meer dan overvloedig bevredigd is. Wij
wenfchen echter onzeLandgenooten met dezen Catechismus , nu in onze taal , van harte geluk ! De Roomschcatholijke leek wordt door denzelven volkomen gerust
gefteld, dat, bij al de meerdere vrijheid van geweten
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en verdraagzaamheid, het toch wet de Roomsch-catholijke leer is, die in Frankrijk geleeraard words; — de
oteftantf che Kerkleeraar, gedurig aangezocht om toch
de Roomsch-catholijke itellingen vooral ook met zijne
leerlingen te toetfen , vindt hier een' gepasten leiddraad ,
waarbij de gewone tegenwerping : dit gelooft de tegenwoordige R.00mschgezinde niet meer , geneel en at wegvalt ; en, bedriegen wij ons niet, dan words oak het
-zwaarrnoedigfte Hervormde moedertje , bij de lezing,
de iidele vrees ten eeneninale benomen , dat hare wel
onderivezene kinderen, hoe jong dan ook, ooit den RoomIchen met eenige -overtuigitig zouden omhelzen. Bedriegen .wij ons niet, zeggen wij; wij zijn
Proteitantsch , en wij later: het den Roomschgezinden
broeder vrij, ook hierin anders te denken.
Disfertatio inauguralis Chirurgico Medica de Praecipuis
fIerniis Spurns. Pro gradu Doctoratus puhiice defenfa
17 Mali 18o5. a LEONARDO POPTA S. F. Worcumi
Frifiorum, Typis Is. Verivey expresfa.
In deze welgefchrevene Akademirche Verhandeling handelt de Schrijver over de zoogenaamde voornaamite
valfche of onware Breuken, bepaalt zich in de terfte
Afdeeling tot de \Vaterbreuk (1Iydrocele), en verdeelt
dezelve in drie foorten ; in het watergezwel van het celwijs weeffel des balzaks in dat van de fchederok der
batten , en in dat van de fchederok der zaactftreng.
Laver de eerfte handelt hij in het Eerfte Hoofciftuk
verdeelt dezelve in eene plaatfelijke iiekte , die zich alleen tot den balzak bepaalt (idiopathica), en in zoodaeene, welke met eerie andere zieketiike getteldheid
vcrgezeld gnat (fymptomatica), van welke laatfte hij twee
waarnemingen , als voorbeelden , uit eene verbreking
van de fchederok van een der ballen en nit eerie verfcheuring van den pisweg ontfproten , mededeelr. De
Schrijver geeft daarop de kenteekenen op , die zoo wel
de idiopatifthe als fymptomatifthe vergezellen, en befluit
dit Eerfte Hoofdftuk met een overzigt en bepaling der
geneeswijze van beiden , daaronder uitwendig aangelegde geneesmiddelen en inkervingen (fcarificationes)
brengende.
In het Tweede Hoofdfluk bcpaait hij zich tot de Hy
-drop
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drocele van de fchederok der ballen, geeft derzelver ken-

teekenen en de wijze op, hoedanig zij van andere breuten kan onderfcheiden worden, gaat daarna tot de voorzegging en geneeswijze over , dezeive in eene palliative
en radicale verdeelende; tpt de eerfie brengt hij de aftapping , en met betrekking tot de tweede toetst hij die
middelen , welke daartoe door onderfcheidene Jdeelkundigen zijn aangeprezen.
Zij words dan verkregen ,
Door de doorfnijding in de lengte van de fchederok,
n. Door de uitroeijing van den geheelen zak.
3. Door brandmiddelen.
4. Door een feton.
5. Door aanwending van eene turunde.
6. Door infpuiting.
Bij de opgave van de wijze , op Welke iedere methode
in 't werk gefield words, — iets, hetgeen de Schrijver
zeer naauwkeurig volvoert , onderzoekt hij de moeijelijkheden en nadeelen , aan welke iedere , naar zijn
oordeel , op zich zelve onderhevig is .; en Recenfint
voelt zich gedrongen , hierbij zijne aanmerkingen en
gedachten mede te deelen.
Menigvuldig waren en zijn de verfchillen der Heelkundigen 'Dili gent de keuze der kunstbewerking ter vol.,
komene genezing der hydrocele; dan in zoodanige , ja in
alle Heelkundige gevallen , oordeelen wij , dat de aanwijzing van fommigen en de verklating van anderen , met
betrekking tot het gevaar en de moeijelijkheid , niets ter
zake afdoen. Komt- het in de Heelkunde niet vooral op
eene zekere habitude aan ? Neemt een handig Heelmeester niet wel eens het ongemak door zulk eene methode
geheel weg, welke nogtans , bij eene naauwkeurige befchouwing, in geenen deele voor de beste te houden zij?
Toont de Schrijver dezer Verhandeling, zelf niet , dat
iedere van de aangevoerde geneeswijzen ter radicale genezing hare nadeelen in hebbe ? En wie zal beflisfen,
welke de beste van alien zij? Moet in zulke gevallen een
beredeneerd onderzoek de keuze niet beflisfen ? En nu,
dit in 't oog houdende, moeten wij, na een bedaard en
onpartijdig onderzoek en ovcrzigt naar en over de vooren nadeelen van iedere methode, befluiten , dat de geheele doo:fizijding van de fchederok, welke methode door
den Schrijver van bladz. 28 tot 32 befchreven en onderzocht words, (fchoon daarbij verklarende huicque operatic,-
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tione (operations) in omni ca/ii primas non esA danclas , (naar

ons inzien, de veiligite en zekerlte mauler is, om de
Watefbreuk radicaal te genezen; eene manier,, op welke
de kundige BELL honderd vijf-en-zestig lijders gored heefc.
De Schrijver fchijnt de methode met het feron (zoo
wij wdl Iezen) boven alle andere te Mellen
vooral
tian wanneer de Heelmeester zich Verzekerd 'louden kan , dat de hydrocele van de fchederok der ballen aanwezig is. Wij voor ons gelooven ook, dat deze
eperatie vooral in de eenvoudige en geenszins zamengeftelde hydrocele in 't werk gefteld kan worden. Vooral
ook dan zou zij met het grootfte nut kunnen verrigt
worden, wanneer men dat nadeel wegnemen kon , dat
tocif meestal plaats grijpt , hierin beitaabde , dat 'er eene
iterke verettering ontitaande , en de openingen met de
fnoer tangevuld zijnde , de ftof alsdan geenen weg tot
outlasting vinden kan. En dit plaats griipende , zal
men dan niet, om dezelve eenen weg te baanen, tot
eene geheele opening moeten befluiten ? En nu, hoe
weinig •zal dan die methode verfchillen van de do ,rfnijding zelve?
Dat de methode, welke zich tot de infpuiting bepaalt ,
zijne nadeelige gevolgen hebben kan, kunnen wij niet
tegenfpreken. Het is waar,, dat, vooral wanneer het
gebrek zamen crefteld is , onberekenbare nadeelen en verwoestingen door dezelve kunnen worden veroorzaakt ;
maar de vraag is toch , of zij in eene eenvoudige hydrocele niet van zeer veel nut zijn kan, en of men in 't
algemeen zeggen mag earn maximis premi decultatibus
(zie bladz. 68.) Recenfent ten minIten , fchoon voor de
geheele doorfnijeding zijnde , zag verfchillende gelukkige
radicale genezingen door de infpuiting met rooden wijn,
en vernam uit geloofwaardige monden , dat daardoor in
Hospitalen vele radicale genezingen waren bevorderd,
zonder eenige nadeelige gevolgen.
Wat de overige methoden aangaat , itemmen wij yob.
komen in de bedenkingen van den Schrijver , die nu in
het Derde Hoofdftuk over de hydrocele van de fchederok
van den funiculus fpermaticus handelt , en zich tot de
opgave van de ontleedkundige vergelijking van dien
funiculus bij de Dieren met dien van den Mensch bepaalt , welke door den geleerden CAMPER zoo keurig
verrigt is ; gaat daarop tot de befchrijving der ziekte
zelve, hare oorzaken kenteekenen, benevens tot die
tee-
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teekenen over, waardoor zij van andere breuken odder.
fcheiden kan worden ; en geeft daarna cig middelen op,
door weike men haar genezen kan, daahoe , naar ons
inzien met grond , de doorfnijding in de lengte , als het
radicale middel , aanprijzende.
In het Eerfle Hoofdituk van de Tweede Afdeeling
bepaalt de Schrijver zich tot de befchouwing van de
Vleeschbreuk (Sarcocele), geeft de verfchillende gevoelens van onderfcheidene Heelkundigen omtrent deze breuk
op, en meent , volgens het Tweede Hoofdituk , dat dezelve in drie foorten, in eene fcirrheufe , cancreufe en
farcomateufe, verdeeld moet worden, van weike hij ieder in 't bijzonder de befchrijving en oorzaken opgeeft ;
terwijl hij eindelijk in het Derde Hoofdituk de geneeswijze behandelt , in eene wegneming van den bal , bij de
Heelkundigen wider den naam van castratie bekend ,
Itaande ; zijne Verhandeling beflaitende met eene Waal*,
neming over eene gelukkige genezing eener Pisopftop.:
ping, uit eene kneuzing van den balzak , den bilnaad
en penis ontitaan , en door eene doorboring van de pisblaas door den endeldarm , naar de methode van FLEURANT,, herfteld (*). Wij hadden gaarne gezien , dat de
bekwame Schrijver daarbij de redenen opgegeven had ,
waarom hij , in dit geval, die metlibde boven die van
suRy , In den blaasiteek boven de fchaambeenderen
bellaande , verkozen hebbe. Wij, voor ons, meenen
de gegrondite redenen te hebben , om , na een onpartijdig onderzoek der aangevoerde bedenkingen van hun ,
die de methode van den eeriten boven die van den laatflen verkiezen , en na eene bedaarde overweging van
de tegenwerpingen , uit de Naarnemingen van den
Hoogieeraar BONN , tegen die van FLEURANT , in- de
meeste gevallen die van MERY boven deze te ftellen;
vooral dan , wanneer 'er eene behoorlijke oprijzing van
de pisblaas boven de fchaambeensvereeniging plaats heeft:
De redenen zelve op te geven , waarom wij die van MERV
boven die van FLEURANT ilellen , laat ons beftek -niet
toe.
Wij prijzen de lezing dezer Akademifche Verhandeling gerustelijk aan , en meenen dezelve eene plaats
waardig naast de uitmuntende Verhandeling , over de
Waterbreuk , van den beroemden BELL.
(*) In het Nederduitsch door den Schrijver medegedeeld
der Letteroef. voor 'Soo. No. H.
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VAN DER E RE GGEN , SPECIMEN.

Specimen medic= inaugurate, de multiplici Emetic-orum
in Medicina ufit , quad publico examini fubmittit FR.
VAN DER BREGGEN CORN. PM. Lugduno - Batavui,
19 Aprilis 18o5. — Over het veelvuldig gebruik der
Braakmiddelen in de Geneeskunst.
Ts

ee nig gedeelte der Geneeskunst het welwikkend

s en juist betlisfend oordeel van den Geneesheer eat
T
onmisbaar vereischte, het is zulks voornamelijk in het
gebruik der Braakmiddelen, die toch uit eigen aard ajs
gif werken op het dierlijk geltel , en die daarom door
het zorgvuldiete beleid alleen, bij bet voorfchrift van
derzelver hoedanigheid en hoeveelheid, iu heilzame geneesmiddelen kunnen verkeerd worden. Een zeer belangrijk onderwerp mag het alzoo geacht worden voor
den aankomenden Geneesheer , om zich allervlijtigst
toe to leggen op de kennis van het gebruik, hetwelk
daarvan kan getnaakt worden in velerleije ongefteldeden ; en eene afigwezenlijkfte aanprijzing zijner gefchiktheid voor de 'zoo gevarelijke als weldadige kunst,
aan welke hij zich toewijdt , mag het geacht warden ,
wanneer hij van zijn oordeel zoo wel , als van zijne
kunde , ten dezen aanzien doet blijken , bij eene. openbare proef zijner Academifche oefeningen. Zulk eene
proef heal Doc?or VAN DER BREGGEN gekozen , en dezelve fchijnt in Recenfents oordeel zoo wel uitgevallen ,
dat hij ilmlierdam , alwaar VAN DER BREGGEN zich
heeft nedergezet, eenen zeer gefchikten Arts durft beloven van dezen Jongman wanneer genoegzame eigene
ervaring hem in ftaat flelt tot eene oordeelkundige toepasfing zijner vlijtig verzamelde kundigheden.
fl•■••••••Orawasavowit.........•

Het Leeven van GEORGE WASHINGTON uit deszelfs OOP.
fpPonglijke Papieren zamengefield door JOHN MARS-,
HALL, Opperrichter in de Vereenigde Staaten. Uit het
Engelsch. hide Deel. Te Haarlem, bij A. Loosjes
Pz. In gr. Spa. 3 t I BI.

p den zelfden uitvoerigen trant , zamenftemmende
met het doel des Leevensbefchrijvers van deezen
O
waarlijk grooten Man , waarvan wij de voorgaande
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Deelen aankondigendz , de reden hebben opgegeeven 4
gaat dit Werk voort CO. Den loop van dit Deel , met
de vermelding van eene en andere bijzonderheid , op te
geeven, is derhalven onze tank in deezen.
De groote ftrijd om de Vrijheid werd niet zonder tusfchenkomende nederlaagen gellreeden. Het ,IX H. waarnede dit Deel aanvangt , vermeldt die van den Generaal
ARNOLD op de meiren, Bij het vermelden van veele
krijgsverrigtingen , Ilaat de Schrijver het oog op andere
voorwerpen, die , fchoon van minder belang , te gewigtig waren om voorbij te gaan. Van dien aart was het
-aandeel, dat de talrijke oorlogzugtige Stammen ran WEden, die dat onafmeetelijk grondgebied, ten westen der
Vastigheden , door de Europeaanen aangelegd bewoonen,
zich uitftrekkende van de noordlijke grenzen van Canada
tot aan de Golf van/l/exico,in deezen itrijd mogten neemen.
Derzelver gefteldheid en betrekking tot de Engelfchen
veroorzaakten WASHINGTON geene geringe beflommeringen. Hij wendde zijne poogingen aan , niet om hun in den
oorlog in te wikkelen , tnaar 'er hun buiten te houden.—
Sterk waren de tegenwerkingen , met welke hij te worftelen hadt, en van dien aart, dat men, ingevolge van
de Staatkunde door WASHINGTON aangepreezen , eenige
poogingen aanwendde , om de bedoelingen des vijands,
die de Indiaanen tegen de Vereenigde Staaten wapenen
Wilde, tegen te gaan , door ecn tweeduizendtal jn _dinericaanfchen dienst te p eep, Dit flaagde bij deeze en
geene Stammen ; bij andere niet ; dock het Volk , in
dienst der Americaanen getreeden , verliet het Leger,
wanneer men 't meest noodig hadt.
Groot was de mishandeling , die de Engelfchen der
Anericaanfche krijgsgevangenen aandeeden ; groot ook
de bemoeijing van WASHINGTON , om derzelver lot te
verzagten; en deeds hij veele , fchoon veelal vergeeffche,
poogingen bij het Congres, om de ftrenge maatreeelen,
in wedervergelding beraamd , of te maairem Men kart
's Mans verrigtingen daaromtrent niet leezen , zonder
zikie menschkunde te bewonderen,
De poogingen ter zee , door de ihnericaanen
wend, deedenuitlieekenden dienst; fchoon ook van ramp
op
(*) Paderl. Letteroef.

bl• 434.
;ATT. 1807. NO. 2.

voOr 1805. bl. 534. en voor 006.
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op tamp beloopen. De Gefchiedfchrijver , tot zekere
hoogte in 't verhaal der iltnericaanfche lotgevallen , die
met, de Leevensgefchiedenis zijns Helds in een zo naauw
verband ftaan, gekomen zijnde, maakt nu en dan eene
algemeene aanmerking. Zo fchrijft hij onder andere
,, Thans vertoonde zich het buitengewoone tooneel van
dertien onderfcheidene Volkplantingen , die in den beginne geen wetgeevend gezag hadden en naderhand
toen zij Staaten werden , Regeeringsbeftuuren kreegen ,
die geheel van elkanderen afhingen ; die gezamenlijk,
of door zichzelven , of door hunne , afgevaardigden
eenen lastigen oorlog yoerden tegen eene der magtigfte
Natien des aardbodems; die legermagten op de kostbaarfte zo wel als op de gevaarlijkfte wijze aanwierven; die
verafgelegene expeditien ondernamen , en eene gbnoegzaame , fchoon geringe zeemagt, zonder koophandel en
z,onder inkomen bijeenbragten. Het goed vertrouwen
vervulde de plaats van geregelde inkomften ; doch het
vereischte ook al den ernst en geestdrift, die toen in
de harten der iltnericaanen brandde , .en voor eenen tijd
alle berekening van koele en bevoordeelende voorzigtig.
heid ter zijde legde , om deeze plaatsvulling daar te flel.
len. Het Congres vaardigde Papieren - geld uit, en vet..
bond het goed vertrouwen van hun , die 't zelve bijeen.
De
geroepen hadden, tot inlosfing van 't zelve."
gefchiedenis des Papieren- gelds , daar in otnloop
bragt, is keurig en leerzaami — Hoe veelen , uit vet-•
fcheidenerlei oorzaaken , ook verflaauwden , wen de
itrijd allengskens een hachlijker aanzien kreeg , was de:
geestgefteldheid over 't algemeen beflisfend. Alle onderhandelIng met Engeland werd door de Onafhanglijk-verklaaring op eens den bodem ingeflaagen, en 'er bleef geen
andere weg tot vrede over , dan dien men door het
zwaard verkrijgen mogt. Hoe hachlijk dit ware , kart
men leeren uit de vermelding der hoofdgebreken bij het
dimericaanfche Leger ten dien tijde , in het clot deezes
Hoofdfluks vermeld.
fit ontvouwt het volgende X H. in 't breede. De
moedbetooningen gingen nu en dan met verlies gepaard;
Oath, te midden hiervan , was wAS1INOTON'S taal ,
bij de wisfeling van de krijgskans , „ dat wij uit deeze
omftandigheden de vertroosting ontvangen om te weeten, dat de ' gevoelens des Volks zeOr voor de Vrijheid
zijn ; dat de vijand, laat hij zo onverwagt en fpoedig vend
fa*,
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rchijnen als hij wil, ons niet ftrafloos kan aanvallen." —
Het XI H. , desgelijks den gevoerden krijg verhaalende ,
dient ter verdere !tall ying. Wij kunnen ons tot geene
bijzonderheden , hoezeer 2ij ons uitlokken, inlaaten.
Het XII H. ftelt ons voo; oogen de genomene ma.atregelen om eene gemeenfchap tusichen bet Engelfthe Legei
en deszelfs Vloot te verhinderen , 't welk bij eindelijk
verkrijgt. 't Beleid en de moed van WASHINGTON blinken bier nit.
Geen grootfpraak laat de Leevensbefchrijver hooren „
wanneer het XIII H. in deezer voege aarivangt „ Terwij1
'er gebeurtenisfen van verfchillenden aart en grdot aanbelang in het Noorden voorvielen , hieldt de Generaal wAsHINGTON, met eene krijgsmagt , beiteridig minder dall
die des vijands , en woritelende met opeengeflapelde moei.
lijkheden , die Pit gebrek aan wapenen , kruit en Mod,
kleederen en leevcnsmiddelen voortvldeiden , en omringd
door een yolk, waarvan veelen zeer miSnoegd waren,
everiwel in de Middenftaaten , zonder een aanmerkelijk
Verlies, eenen hardnekkigen loch ongelijken ftrijd gaande:" — De ontruiming van Tyconderoga, bier met alle de
Omitandigheden vermeld , gaf een fchok aan de Vereenigcle
Staaten, waartoe men niet vOoibereid was. AVanneer
men, kort naa de voordeeligite berigten van daar ontvangen te hebben, vernam, dos drukt zich de Leevensbefebrijver uit, „ dat eene plaats , aan welker verfchansfingen zoo heel geld en arbeid befteed was, die men als
een Bentel van het ganfcbe Oostlijk Departernent befchouwde , en onderitelde een guarnizoen te bevatten ,
ten naasten bij gelijk aan de vijandlijke krijgsmagt, zonder een beleg ontruimd was; dat een artillerie-trein , beItaande uit eenhonderd en acht.en.twintig ftukken gefchut
benevens al de bagagie , krijgs- en mondbehoeften, of
in de handen des vijands gevallen , of vernield waren;
dat het Leger , Op deszelfs aftocht , was aaugegreepen
Verflagen en verftrooid geworden ; then men alle deez
bijzonderheden vernam, heerschte eene grobte verwona
dering en verfiagenheid in alle klasfen van menfchen
en het gedrag der krijgsbevelhcbberen werd bijna alge<
meen veroordeeld." Hoog liepen de verdenkingen ert
befchuldigingen van: verraad. , — Op de vooritellinge n
van den Generaal WASHINGTON, werd het opontbod der
Officieren uitgefteld , tot den tijd , dat de that der zaaken zulk een maatregel zou kunnen toelaaten : en, tom
Es
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men naderhand een naauwkeurig onderzoek deedt na het
gedrag der Generaals , werden zij van alle blaam te
eenemaal vrijgefproken.
De moed en taal van WASHINGTON, in dien benarden
toefland , verdient onze vermelding. „ Schoon ," dus
luidt het verhaal des Schrijvers , „ de tegenwoordige
that der zaaken in het Noorden een zeer duister aanzien hadden, ontdekte WASHINGTON dat 'er evenwel nog
an flaauwe lichtitraal doorbrak , en hij voedde Heeds
de hoope, dat 'er, met behoorlijk aangewende poogin.
gen , nog veel goeds uit de tegenwoordige rampen kart
voortvloeijen. " — In eenen Brief aan den Generaal
SCHUYLER, die te Tyconderoga het bevel gevoerd hadt ,
drukt WASHINGTON zich in deezer voege uit. „ De
ontruiming van Tyconderoga en den Berg Independence
is eene gebeurtenis, die mij veel leedweezen veroorzaakt ,
en ten uiterflen verbaasd doet flaan , om dat ik voor
dezelve nog geene reden vinden kan. Deeze flag is hi
de dald gevoelig en brengt ons zeer in verlegenheid.
Niettegenflaande de zaaken , voor het tegenwoordige ,
een donker en akelig uitzicht hebben, hoop ik echtere,
dat de manmoedige tegenftand welhaast de voortgangen
van den Generaal BUIrGOYNE paalen zal zetten , en dat
bet vertrouwen op eenen gewenschten uitflag hem maatregelen bij de hand zal doen vatten, die in de gevolgen
voor ons voordeelig zijn. Laat ons derhalven niet wanhoopen. Onze toefiand heeft reeds te vobren een donker aanzien gehad, doch is naderhand zeer verbeterd.
Zoo hoop ik zal het nu ook gebeuren. Zo 'et nieuwe
zwaarigheden opkomen , moeten wij ook nieuwe poogingen in 't werk ftellen om dezelve te boven te komen ,
en aan de behoeften der omftandigheden te doen evenaaren." Welk een bedaarde moed !
Een zamenloop van gebeurtenisfen , en wel bijzonder
de genomene maatregelen van BURGOYNE , fcheenen
WASHINGTON reeds te doen voorzien de gebeurtenis,
welke naderhand voorviel , en hem dat plan te doen
ontwerpen , bet welk eerst aanleiding gaf tot dien zamenloop van ongelukken, waarmede sURGOVNE naderhand
te worftelen hadt : althans, des berigt gekreegen hebben.
de, fchreef hij den Generaal SCHUYLER: „ 1k geloof,,
dat het Leger van BURGOYNE vroeg of Nat eenen geduchten fchok ondergaan zal ; en ik houde mij overtuigd, dat de zege , die hij nu behaald heeft, zijnen
on-
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ondergang bewerken zal. Volgens uwe opgave fchijnt
hij zijn gedrag zoo in te richten , dat van alien voor
ons het gunitigfte is." — Dit ontvouwd hebbende,
befluit hij : „ In zutk eene gebeurtenis zou men de geledene verliezen beginnen te vergeeten, en ten zelfden
tijde eene befchouwing van eigene veiligkeid opvatten ,
en alien mogelijken bijaand verleenen."
In de daad, WASHINGTON hadt, dit fchrijvende, een
goed doorzigt in het toekomende. Het volgend Deel
zal het ons leeren. Genoeg hebben wij van het tegenWoordig voor ons liggende g,ezegd..
i'erzameling van Waarneemingen omtrent de Dierkunde
en vergelijkende Ontleedkunde , gedaan in den iltlantifchen Oceaan , het binnenfle van het Nieuwe Vasteland , en
de Zuidzee , geduurende de get4ren 1799 tot 1803 , door
ALEXANDER VAN HUMBOLDT en AIMS BONPLAND. Uit
het Fransch. Met Plaaten. Te Haarlem, bij A. Loosjes, Pz. In gr. 4to. 44 Blz.

Dti het aankondigen van het zeer kort Uittrekzel van
j. C. DELAMETHERIE wegens de Reis der Heeren
gewaagden wij van
VAN HUMBOLDT en • BONPLAND
het reeds in 't iicht verfchijnen der eertte Aflevering
des overheeriijken Werks in het oorfpronglijke , onder
den bovenftaanden Titel. Gemelde kleine Stukje, mogten wij fchrijven, lion tot eene voorbereidende Inleiding
dienen tot het groat geheel , en de begeerte , om 't zelve
in handen te krtjgen , eer opwekken dan voldoen. De
afgifte des aanvangs verzekert ons hiervan ten vollen.
Rasfer , dan wij verwagt hadden , ontvingen wij dezelve.
Voeglijk , ja noodig , is het , dat wij, deeze in handen krijgende , onze Leezers niet onkundig laaten van 't
geen de Uitgeever deezer Nederduitfthe Vertaaling, wegens dit lielangrijk Werk, zijnen Landgenooten te verftaan geeft. „ Langen tijd," fchrijft hij, in een Berigt , „ heb ikoverwe
in bcring geftaan , hoedanig ik de
Nederduitfche Uitgave van de Reis van HUMBOLDT en
de geichiktite wijze, zoude daaritellen,
BONPLAND,
en ben • einelijk tot het befluit gekomen am in dezen
den
(i') Zia onze Lett. veer 1806. bl. 72.
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den voet te volgen van de Franfche. De Reis diet Heeren is zoo eenig in hare foort; de Waarneemingen, op

dezelve gedaan , zijn zoo ten uiterflen gewigtig, dat alle
derzelver bijzonderlieden de aandacht van alle- ware
Liefhebbers der Natuurkunde en Natuurlijke Historie
verdienen. Echter onderfcheiden zich dezelve in bij.
zondere Klasfen, en bet geen b. v. den Starrekundigen
aanftaat , kan deze of gene Beoefenaar der Dier- en
Plantkunde menen wel te kunnen ontberen. Intusfchen
behoort alles tot de Reis van de Heeren HUMBOLDT en
ZONPLAND , en treedt dus onder dien Algeineenen Titel,
eveneens als het Fransch, in het licht ; terwijl echter de
inrigting zoodanig gemaakt is , dat de Liefhebbers der
Starre-, der Dieri. en der Plantkunde , enz. zich afzonderlijk van die gedeelten kunnen voorzien; doch ook de
Liefhebbers van het Reisverhaal, zoo het beknopte als
bet groote, ook niet genpodzaakt zijn, om die Stukken,
welke afzonderlijke Takken van Wetenfchap betreffen,
tegen hun dank te nemen; fchoon zeker de uitmuntende
Waarneemingen van die groote Reizigers wel verdienen,
dat men zich van het volledig geheel voorzie. — Hoe.
wel men thans zeer geheeht fchijnt nan bet gr. avo. formaat, achtte ik deze Reis best in 4to. te geven, om.
dat de Platen dan des to minder te lijden hebben; terwijl ik echter voornemens ben, bet Reisverhaal ook in
gr. 8vo. voor des begerende verkrijgbaar te maken.
Vooral zal het 4to. formaat bun welkom zijn , die de
Werken van BUFFON over de Diereu in dit formaat bezitten."
De I3oekbandelaar LoOSJES brengt ook ter kennisfe van
de liefhebberen den volledigen inhoud van de uit te geeven onderfcheidene DeeIen deczer Reize, beflaande in
de volgende zes Afdeelingen: I. Proeve over de Geogra.
phie der Planten , of Natuurkundig Tafereel der Landers
omtrent den Equinoetiaal, gegrond op waarneemingen
en meetingen , gedaan van den tienden graad Zuider tot
den tienden graad Noorder Breedte. — II. Verzameling
van Waarneemingen omtrent de Dierkunde en vergelij.
kende Ontleedkunde, gedaan op den Atiantifthen ()reach;
enz. , met gekleurde en ongekleurde Plaaten.— III. Beknopt Verflag der Reize na de Keerkringen , gedaan in
het binnenfte van het Vasteland , in de op den Titei
!ermelde jaaren. — IV. Verflag van Starrekundige
Waarneemingen en Afmeetingen 7 gedaan op bet ,Nieuwe
lerzs.
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Vasteland. — V. Groote Reis na de Keerkringen.
VI. Plante Equinoetiales, verzameld te Mexico, op het
Eiland Cuba, in de Provincien van Caracas, van Cutniana en Barcelona, op de Andes van Nieuw Grenada,
uito en Peru , aismede aan de Boorden van de Rio
Nigro , de Orenoco , en de Rivier der Amazonen 3 met
Plaaten.
Ziet daar den ganfchen en veelbevattenden inhoud
deezes door en door beirbeiden Werks van Mannen ,
met cenen onvermoeiden geeft van waarneeming bezield.
De korte Voorreden des Heeren HUMBOLDT geeft te verftaan, wat wij te wagten hebben in de Ilde boven gemelde Afdeeling , waarvan de vier eerfte Verhandelingen , hier medegedeeld, zijn van den Heere HUMBOLDT ,
en beftaan in Vodrleezingen, door hem , in den jaare
18o4, te Parifs, bij de eerfte Klasfe van het Nationaal
Inftituut , gedaan. Van dezelve moeten wij een bepaal4
der verflag doen.
De Eerfte Verhandeling is over bet Tongbeep en het
Strottenhoofd bij de Vogels , de ilapen en de Krokodil. De
Schrijver handelt in dezelve over het Strottenhoofd en
de Lugtpijp van zommige Vogels der Keerkringen; vervolgens over het geluid der Aapen, bijzonder over het
Strottenhoofd van den Simia feniculus en zekere Sapajou
die eene verfcheidenheid fchijnt van den Simia oedipus van
LINN/BUS. Hij voegt 'er bij nog eenige aanmerkingen
over het Tongbeen bij de Krokodillen , en de gedeeltlijke beweeging van derzelver Tong. — Zonder de vier
keurig uitgevoerde Plaaten kunnen wij Been genoegzaarn
denkbeeld geeven van deeze Verhandeling"; dan , fchoon
blijkbaar voor Ontleedkundigen bepaald gefchikt , ontpoet men , ten opzigte van de Vogel- en Dier • foorten in dezelve betrokken, verfcheide ophelderende aanmerkingen van een algemeener aart , die voor alien wee;enswaardig zijn, en licht over die Geflachten verfpreiden. Wij zullen 'er, naa- deeze algemeene aanmerking,
niet op ftilftaan , om plaats te befpaaren voor het verflag
der volgende Verhandelingen van mien eenigzins algemeener aart. Hadde men de eerfte Afievering ten
lokaas ingerigt, men zou een ander ituk vooraan gezet
hebben; doch het doel der Uitgeeveren is te edel voor
zulk eene kunftenarij.
Over eene nieuwe foort van
ontdekt aan de oostkke fchuinte der dndes , loopt de Tweede Verbandeling.
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In dezelve merkt de Hear HUMBOLDT op, dat, niettegenl
Itaande het groot aantal Aapen , die door de Natuurkundigen befchreeven zijn , het egter waarfchijnlijk is ,
dat men nog niet het tiende gedeelte kent der geenen,
die in de daad beflaan. In ilfrica, en zelfs in het ZuidIijk America, vindt men nitgeftrekte vlakten van tachtigduizend mijlenin het Vierkant, die , tot biertoe, door
niet eenen Europeaan bezogt zijn. Hij voegt 'er bij, dat
de meest bekende Aapen , in de nieuwfte en met de
grootfte pragt uitgegeevene Werken , tot dus verre , nog
zo onvoldoende en onvolkomen voorgefield zijn , dat
zij , die de individus leevende gezien hebben, dezelven
bezwaarlijk in de uitgegeevene Afbeeldingen zouden herkennen. Hi} flaaft deeze berispende aanmerking me:
voorbeelden.
Onder het groot aantal nieuwe Sapajous, welke hij gekegenheid gehad heeft, op zijne reis na de Keerkringen ,
te befchrijven , verkiest bij eenen Aap uit de vlakten van
illocoa , merkwaardig door zijne overeenkomst met den
Leeuw van Africa; waarom hij 'er den imam van Leoncite aan geeft. Deeze Aap is zeer zeldzaam , zelfs in
zijn vaderland: niet meer dan twee hadt hij 'er van kunnen te zien krijgen. Zijne waarneemingen, daarop gedaan , deelt hij mede, en geeft 'er eene gekleurde Afbeelding van. „ De Leoncito, of Simla Leonina , is niet
langer dan zeven of acht duim, zonder den ftaart, die
de lengte heeft van bet lijf, mede te rekenen. Hij is een
der kleenfte en fraaifte Aapen, die wij gezien hebben.
Hij is leevendig , vrolijk , fpeelziek , maar,, gelijk de
tneeste der kleene Dieren , ligt vertoornd. Wanneer hij
kWaad wordt, rijst het haair van zijne keel om hoog ,
dat zijne gelijkheid aan den Leeuw van Africa vermeerdert." De beweegingen van dit Aapie waren zo fnel en
zo aanhoudend, dat de Schrijver veel moeite bads in het
afteekenen. Hem werd verzekerd , dat de Leoncito in de
batten der Indiaanen van lilocoa , in den huislijken
ltaat, voortteelde.
De Derde Verhandeling betreft den Eremophilus en den
4firoblepus, twee nieuwe gejlachten van de orde der Apoles. Hij vangt dezelve aan met deeze opmerking
Wanneer men zich op de Cordellera de los Andes tot

aan de hoogten van tweeduizend zeshonderd Toifes en
zelfs daar boven begeeft, vindt men groote Kommen en
Meiren van eene aanmerkelijke uitgeftrektheid. Het is
ere and
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ireemd te zien , dat, terwijl de grond aldaar nog bedekt
is met een fchoon vrugtbaar groen , terwijl de bosfchen
vervuld zijn met Zoogdieren, en de tugt met eene groote
verfcheidenheid van Vogels , het water, de meiren en
rivieren , zoo weinig bewoond worth. De oorzaak van
dit verfchijnzel behoort ongetwijfeld tot de Aardkloot.
kunde ; het behoort tot de gewigtige verborgenheden ,
aangaande den oorfproug en de verhuizing der foorten.
— De verbaazende Meiren , die de Stad Mexico, ter hoogte van elf honderd en zestig Toifes, omringen , bevatten
niet meet dan twee foorten van Visfchen." Om de twee
bier befchreevene te kennen , heeft men de Afbeeldingen , daarbij gevoegd , noodig.

4

Eene nieuwe foort van Pimelodus, uitgeworpen door
Vuurbergen in het Rijk van Quito , verfchaft de itoffe

tot de Vierde bier voorkomende Verhandeling. Van
dit zonderling verfchijnzel gaven wij voorheen reeds
eenig verflag ; waaram wij thans mogen volftaan met
daartoe over te wijzen (*).
Genoeg hebben wij bijgebragt, om, door een onopgefmukt berigt , de zo belangrijke , zo zeer tet bevordering van nuttige kundigheden ilrekkende Onderneeruing , aan te prijzen bij onze Landgenooten; ten einde
den Uitgeever in itaat te &lien , om het Werk , op den
begonnen voet , voort te zetten. Kosten noch moeite
verklaart hij te zullen ontzien, en den prijs zo gemaatigd mogelijk te zullen itellen. In de daad , is de prijs
deezer Afleveringe daarvtn een dan kan menfaich
veel onderrigts voor een maatigen prijs belooven. — Da
Vertaaler heeft zich veel moeite gegeeven , om zijnen
Landgenooten goed werk te leveren. — De Plaaten beantwoorden ten vollen aan de befchrijving.
(*) Zie ons Mengellverk voor 1805. bI. 309.
Lotgevallen en Omtmoetingen op eene mislukte Reize naar
de Kaap de Goede Hoop , in de "aaren 1804 , 18os
en 1806 , in Brieven aan eenen Vriend , door H. POTTER. Met Plaaten. Te Haarlem , bij A. Loosjes
Pz. 1806. In gr. 8vo. 167 Bl.

meeste Zeereizen , zo die in onze eigene
gefchreeven zija , als die wij
Verretaaldeoorfpronglijk
aan
E5
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aan de vertaalpenne , in dit bij onze Landgenooten zo
geliefde y ak, verfchuldigd zijn , werden , gelijk zulks
eigenaartig is , gedaan door Lieden , wier beroep de
Zeevaard was , en ten dienfle hunner Medebevaarderen
der groote Wateren , en leerzaam onderrigt van andere reisgezinden , vervaardigd. Zeldzaam vloeiden ze
nit de penne van eenen Christen -leeraar. Zonderlinge
omflandigheden moeten daartoe aanleiding gegeeven
itebben.
De Eerw. POTTER onderhoudt ons deswegen ,
zijn Voorberigt, waaruit wij zullen ontleenen , wat on.
ze Leezers bekend maakt met de aanleiding tot het doen
en bet befchrijven van deeze Zeereize.
Door den Rand der 4fiatifche Bezittingen werd de
Eerw. POTTER Leeraar der Gereformeerde Gemeente te
.Peins , in Friesland , beroepen tot Predikant aan de Kaap
de Goede Hoop. De Oorlog , naa een zo korten Vrede
weder uitgeborften vertraagde zijne rein na de plaats
zijns Beroeps , en maakte het derwaards trckken met
Vrouw en Kinderen ournogelijk. In 't einde deeds
zich eene gelegenheid op , om alleen derwaards te vertrekken. Van bier de Reis , in dit Boadeeltje aanvanglijk verhaald. „ Het is waar ," fchrijft hij , „ de Lotgevallen en Ontmoetingen , die ik op de reize had,
waren niet geheel vreemd of volftreks buitengewoon ;
maar cvenwel ook van die, natuur,, dat zij op verre na
niet elken reiziger,, en nOg minder op eene enkele reize, swerkomen; en deze , gevoegd bij mijne opmerkingen 'en aanteekeningen , betreklijk de landen en plaatzen
door mij bezogt , oordeelden mijne Vrienden van dat
belang , dat zij dezeive met genoegen lazen, en mij tot
derzelver openlijke uitgave aanfpoorden, waartoe ik
delijk bewilligde."
\Vij twijfelen in geenen deele , of hij zal Leezers
ruimen getale vinden , die hem gaarne op zijne Reize vergezellen ; althans wij kunnen verklaaren , dat
wij dit Boekdeeltje , 't geen een derde des geheelen
Werks bevat , met zonderling genoegen lazen. — Zeker wijkt het wel eens of van den gewoonen tram der
Reisverhaalen ; dan dit is het char gtermaatige des
Schrijvers , en moet , bij den billijken oordeelaar , eer
aanprijzing clan minagting doen gebooren worden. De
Predikant ftraalt 'er veelerwegen in door; doch geen
Predikant van eenen fomberen flempel a gepaste ernst wordt
af-
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'fgewisfeld door aanmerkingen van een vrolijker aart,
zo verre de over 't algemeen geenzinsvrolijke ontmoetin.
gen gehengen. Welgekoozene Dichtregelen zetten aan.
genaamheid bij aan deeze Brieven.
Kortlijk willen wij den Inhoud deezes Eerften Deeli
fchetzen. De eerfte Brief is uit Leer in Nov. 180 4 ge.
dagteekend. Eigenaartig behelst dezelve het affcheid
van zijne voorige Standplaats Peens waar hij elf jaaa
ren gellaan, veel zuurs en zoets gefmaakt , veel goeds
en kwaads ondervonden bath ; ten opzigte van bet
laatfte fchrijft hij, „ verfoeilijken ondank, haatlijken
laster en fchandelijke verguizing ondervonden te heb.
ben." Treffend is het affcheid van de zijnen , toen
hij na Leer trok , om aldaar fcheepsgelegenheid, hem
opgedaan, te vinden.
De teleurftelling van een fchielijk vertrek doet hem to
Leer sneer dan eene maand blijven. Dit geeft hem ge.
legenheid , om ons met die Eemsflad , in den tweeden
Brieve , nader bekend te maaken. Een derde Brief
geeft eene ganfche afwisfeling ; daar de gelegenheid
zich opdeedt , am nogmaals een Landreisje te doen ,
over Groningen, Friesland, Over:* sfel en Gelderland, na
den Haag , en van daar te land weder terug na Oastfriesland. Bij zijne wederkomst was de fcheepsgelegenheid daar; en geeft hij berigt van Schip .en Tochtgenooten. Dan verlaat hij Leer niet, zonder ons, in den
vierden Brieve , die plaats en omliggende nader te doen
kennen. — \Vij moeten hier iets affchrijven. „ Gij
vraagt mij , mijn Vriend ! in uwen laatften , wat ik
denk van de Oostvriezen? en of mij de ommegang met
bun wel bevalt ? lk ben niet lang genoeg in dit land ge.
weest, om eene fchets van het karakter des Oostvriefrben Volks te kunnen geeven; doch voor zo verre ik
de inwoonders deezes lands bij ondervinding kennel
moet ik zeggen, dat ik ze vriendelijk, gedienilig, onopgefmukt , gul , menschlievend en veelal opregt yinde ; en dus kan het niet anders , mijn Vriend ! of de
ommegang met dit yolk moet mij wel bevallen , of ik
zou niet weeten hoe ik de menfchen wenfchen zou.
— De gewoone en dagelijkfche manier van lyeven komt
het meeste overeen met die van de Provincie Groningen:
alleen op feesten en plegtige zamenkomften haalen zij
zeer breed nit , en vertoonen Weinig minder, dan eene
Eve/fthe rijkheid en overvioed op hunne rafels, in de
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menigte en verfchillende foorten van fpijs en drank.
Vooral worth 'er de wijn niet gefpaard ; men drinks
meest goeden Bourdeauxen wijn onder het eeten ,
volgt de Portwijn, en dan rijkelijk Champagne, waarinede de maaltijd beflooten wordt. Zij zijn liefhebbers, bij zulke gelegenheden, als zij hunne vrienden
onthaalen van lang aan tafel te zitten, rijkelijk te
eeten van de geduurig afwisfelende fchotels, en veel te
drinken. Meermaals is bet mij gebeurd , dat ik, in
zulk een , vriendenkring , 's avonds ten zeven of ache
ituren aan tafel ging , en 's morgens ten vijf of zes
Zo lang
tiuren ccrst wederom van dezeive opflond.
ik bier geweest hen , heb ik menigvuldige gelegenheid
geliad op te rnerken , dat men bier zeer genegen
cenen vreemdeling vermaak aan te doen , hem te regt
te helpen, en bem bet leeven zo aangenaam te rnaaken
is mogelijk is."
Het tooneel van 's Sch .:ijvers befpiegeliugen venni&rt. Leer wordt voorEmbden, en die Stad voor her
Schip verwisfeld : dit vermeldt ons de vijfde Brief, men
veele juist geplaatfte . bedenkingen. --In den zesden
Brief, van boord gcfchreeven , vangt de Zeereis aan,
met zee-ontmoetingen en het zeemans leeven , zo
vreemd voor onzen Reiziger; dan hij weet 'er zich
naar te fchikkcn. — Hoe aandoenlijk was voor hem
bet laatite gezigt van een Vaderlandfchen tooren ! hoe
leevendig befchrijft hij een ftorm, en de aandoeningen,
Welke bij denzelven zijne geheele ziel vervulden! De
bedaarde ftorm doet hem over 't gezigt der Engelfthe
kusten uitweiden.
De zevende Brief is in de Spaanfche Zee gefchreeven.
Deeze geeft hem gelegenheid tot opwekkende befpiegelingen. Hij predikt , des verzogt, op Zondag voor zijne
Reisgenooten en Medefchepelingen. Afwisfelend is de
2chtfte Brief, vermeldende het voorbijgevaaren Madera,
Porto SanEto , de Canarifche Eilanden , de Pith van Tefled e; ontmoeting van een Kaper, die gelukkig afliep.
POTTER ' S avondbefpiegelingen op zee zijn zeer gepast en
fchoon. — In den negenden Brief verandert 's Reizigers lot, daar . zij op de reize geftopt en door een En-gelsch Oorlogfchip genomen worden, en met een fchriklijk onweer worftelen , met veel aandoening befchreeven.
Naa dit onweer ging de reis voorfpoedig ; zij pass
,lei
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Peden de Linie. Bekend is het , dat bij meest alle

Volken te dier gelegenheid aan fcheepsboord eenePlegtigheid plaats grijpt. POTTER befchrijft die aan boord
des Schips , waarop hij zich bevondt, in deezer ivoege
in.den tienden 13tieve. „ Indien 'er op het fchip perfoonen aau boord zijn , die de Link nooit zijn gepasfeerd,
zijn deeze, volgens dat oude Zeegebruik , verpligt zich
te laaten doopen en fcheeren ; of, zich niet aan die
plegtigheid onderwerpende , dan eene andere offerande
aan den Zeegod Neptunus toe te brengen. Niemand
wordt daar van uitgezonderd. De matroozen, die de
uitvoerders van dit bedrijf zijn, benoemen twee van de
leelijkite, of die zij tot het fpeelen van deeze rot het gefchiktfte oordeelen , uit hun midden , om de perfoonen
van den Zeegod Neptunus en zijne vrouw te verbeeIden ,
waarbij dan nog eenige lijftrawanten gevoegd worden.
Deeze hooge perfoonen worden vervolgens zo affchuwelijk opgekleed en befmeerd , als gij u met mogelijkheid
kunt voorilellen. Dus opgefierd , zet men ze op een
praalwagen, zijnde doorgaans een affuit van een kanon,
of iets dergelijks, en worden op denzelven zeer prachtig
het dek rondgereeden. Vervolgens worden de perfoonen,
die onder de verpligting van te moeten offeren liggen ,
van den opperften of tot den jongften en laagften , opgeroepen , om voor den Zeegod, die aangekondigd wordt
als uit de diepte der wateren te zijn opgekomen, te verfchijnen , ten einde hem eene behoorlijke hulde te bewijzen. Men verfchijnt voor den monftreuzen Zeegod.
Een van zijne bedienden vraagt , of men de Linie
gepasfeerd is, of niet ; en zo niet, of men dan genegen
is, dien God der Wateren de verfchuldigde hulde te
bewijzen, en zich ten dien einde te laaten fcheeren en
doopen : waarop men dan gemeenlijk antwoordt, dat
men zich niet gaarne aan zulk eene plegtigheid onderwerpt , maar nick ongenegen is, den Zeegod eene andere
en zeker meer behaagende offerande, als een bewijs van
hulde , toe te brengen , en wel eerie, zo als gij gemaklijk
denken kunt , van wijn , brandewijn enz. En zo
gaat dit onderzoek van den een tot den anderen, tot dat
de beurt aan de matroozen gekomen is, die zich, veelal
niet in that zijnde om eene andere offerande te offeren,
aan tie doopplegtigheid moeten onderwerpen. — Tot
dat einde is voor op het dek eene kuip met water geplaatst, en een pot met zwartzel en vet onder elkar genaengd,
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inengd, terwiji Neptunns zelf het itheerme g , v4orar

daartoe gemaakt van een verroesten ijzeren uitgetakten
hoepel, op zijde heeft. De Zeegod en zijne vrouw begeeven zich met hunne koets naar het daartoe befkmde
loop - en fcheer-huis : de doopeling gaat in de kuip met
water , wordt ingezeept met het zwarte ftneerzel, en
dan gefchooren door een der lijftrawanten, welke ver4
rigting voor den lijder niet heel gemaklijk toegaat, en
dan worth hij ten befluite overftort met emmers Vol zeewater , zo dat hij van het hoofd tot de voeten druipt
van zout water en zwartzel; en zo gaat dit van den
eenen tot den anderen , tot dat de geheele plegtigheid
bellooten wordt met water te werpen op elk , dien men
maar treffen kan: dan worden de beloofde offergefchenken opgehaald , en vervolgens de avond in algemeene
vreugde en vrolijkheid doorgebragt."
Met eene pkgtigheid van eenen anderen aart vangt de
tlfde Brief aan; het vieren van Sint Jan , Patroon der
Vrijmetzelaaren. Verfcheide der Scheepsgenooten waren Leden van die Societeit; de Schrijver behoorde 'er
hiet toe. Dit geeft hem aanleiding , om den Vriend,
Ian wien hij fchrijft, een vooritander der Vrijrnetzelaaren , des te onderhouden, en zijne bedenkingen over dit
Lidmaatfchap mede te deelen. — De hoop , om van
de Engelfehen weder vrijgelaaten te Zullen worden , verdwijnt. Het Schip wordt op het ileeptouw genomen,
en komt daardoor in een lastigen en gevaarlijken toefland.
Deeze verbetert niet , Wanneer het Engelfche Oorlogfchip , om op andere fchepen, die in 't gezigt waren ,
te jaagen , het Schip aan zich zelve overliet. Dit, en
de kommervolle toeftand , daaruit gebooren , is de inhoud van den twaalfden Brief. Zij krijgen gebrek aan
water en gekookte fpijze;. fchoon het regende , konden
zij geen dan zout water vangen, daar alles zo ziltig aan
boord was : dan hij beurt zich op , en troost zich met
de beste troostgronden , uit den Godsdienst ontleend;
ten Plot fchrijvende : „ 6 Mijn Vriend! het is mij thans
zo ruim om 't hart ; angftige , pijnlijke vooruitzigten
en bekommeringen kwellen mij in 't geheel niet; ik ben
zo gelaaten , zo gerust zo wel te vrede in miin
lot, als ik ooit was. Bulderende ftormen , vliegendp
winden, hemeihooge golven ,fnelfehietende blikfemftraalen en kraakende donders maaken mij niet weer vervaard
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'card Mar vervullen mij veeleer met een diep ontzag
en ftillen eerbied voor, en onwankelbaar vertrouwen op
(Tat goedertieren Weezeti , dat in de hoogte en in de
diepte heerscht , met eene almagt , wijsheid en goedheid,
die geene paalen kent. — 6 Het ga dan zo het ga,
dat gevoel, dat ondervind ik."
Daadlijk genot van een guntlig vooruitzigt doet hem
den laatften Brief deezes Deels aanvangen: „ 8 Mijd
Vriend ! u te befchrijven 't geen ik thans gevoel , is
mij onmogelijk • mijne gewaarwordingen zijn te veel
en te fterk , om ze geregeld op het papier te kunnen
brengen. Ons lijden heeft een einde; het is niet meer
op eene ongeftuime zee, geflingerd door ftormen en onweders worftelende met gebrek , gefolterd door de
akeligfte vooruitzigten , dat ik deeze letteren voor u
fchrijve ; maar op eene veilige , voor alle winden gedekte reede; bij het ftreelend vooruitzigt van nu eens
uit te rusten van zo veel kwelling en verdriet , mij nu
eens te ververfc hen ; en in het verrukkend fchilderagtig
gtz,igt van eene fraaije (lad , hooge bergen , groene boomen en aanlachende velden."
Hij bevondt zich in
de Baai van St. Helena.
Wij zien de befchrijving van St. Helena, met verdere
iteisontmoethren in het tweede Deeltje te gemoet.
Geen onbevallig gezigtje van de Stad en Haven van
St. Helena Bert dit Deeltje, benevens het Silhouet des
Schrijvers op den gegraVeerden Titel.
Landreis door Criekenland , met name den Peloponnefus, naar
Kongantinopel, Albanien, en andere gedeelten des Turkfchen
Rags, Door F. c. POUQUEVILLE, Med. Doctor, enz.
gedaan in 1798-1801. Ifie Deel.
(Vervolg.)

waarin oudtijds 111 Steden bloeiden , wordt tut
Mbrea,
begroot op vierhonderd en negentienduizend Inwoonders, als 400,000 Grieken , 15,000 Turken , voorts Jooden.
Het Landsbeituur, hebben wij gezegd, is den Pacha en 24
hem onderhoorige Codja Bachis toebetrouwd. Behalven de
iandtax, betaalt 'er een iegelijk , die geen Turk, en boven de
12 jaaren oud is, zeker hoofdgeld (of carateh) ter waarde
Van omftreeks 3 gulden ; en eene derde belasting, of menbel.,
geld, die zich over de voortbrengfels der nijverheid en de
huizen uitfirekt , en zo willekeurig geheven wordt, dat de
Grie-
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Grieken dezelve op van hunne zuivere winst berelrenes.
Vog trekken de Pachaas hunne inkomften bij de aanflelling
van een nieuwen Kerkvoogd , en is daar de Geestelijkheid
Verdeeld in MetropoBtaaneti, Aartsbisfdioppen, en Bisfchop.pen. Inzonderheid worden de Grieken onderdrukt en mishalf.
deld door de knevelaarij Van hunne eigen Landgenooten, de
Codja Bachis, doorgaans de laagfie en verachtelijkfle handlangas van de Landvoogden des Sultans, die hun wangedrag op
hunne. beurt door de vingeren zien : en zodanig is daar de
flordigheid van het despotiek beituur, dat het op Regeeritig.
loosheid uitloope, de ouderdom eu nijverheid zelve blootllaan
voor den euvelmoed van jonge en baldaadige Turken, en de
rampzalige Griek dagelijks van deezen, gelijk een flaaf, ge.
teisterd en geflaagen worde. Wij gaan den deerlijken en arm.
hartigen toeftand van de Turkfche Krijgsmagt , als welbeltend,
met ffilzwijgen voorbij: alleen dat dezelve eerder tot gees.
fels dan wel verdeedigers des Lands gefchikt zijn, laat zich op4
inaaken uit den volgenden karaftertrek van p ouQuzviLLE , die hun
teekent, als

(Fdroces dans les champs, tremblans dans les batailles.)
Vermetel binnen

's

muurs, maar bevend in den flag.

Tusfchen de lasteringen van den Gel. PAUW, en de vleiende
vooringenomenheid van den Heeree GUYS , kiest onze Schrijver
ten aanzien van de, Grieken, wijzelijk den middenweg.
be IVIoreers (zegt hij) zijn fterk gefpierd , en hun voorko.
rnen is vol van uitdrukking , niaar door de flavernij ver.
basterd. Doorgaans is hun omgang geestig, doch zij zijn
geveinsd, listig , verwaand, praatziek, en daarbij leugen.
achtig, ja meineedig.
Zij hellen tot wellust,
hunne
taal vloeit over van beelden en gelijkenisfen , veel
hebben zij den mond vol van Vrijheidsmin, maar zij ken.
nen haare waarde niet , en zouden bij eene cnnwenteling blootelijk de zegepraal beoogen van hunnen Gods.
dienst. Zij haaten de Christenen, die het gezag van den
Pans erkennen , flerker dan wel de Turku. — 1-hunne
Vrouwen verdienen doorgaans den prijs der fchoonheid ,
en misfchien ook dien der deugd. Althans hoe dom
anders en verwaareloosd in haare opvoeding , fteeken zij
zeer tot haar voordeel of bij de Turkfche, verbasterd door
veelwijverij en de gruwelen van daar oorfprongelijk, die zich,
op het voorbeeld van het Serail des Sultans, over de fexe
ook in dit Wingewest verfpreiden.—Wie met de aloude Grit.
ten niet onbekend is, en den tegenwoordigen Ilaat van dom.
heid gadeflaat , waarin die van Morea gedompeld zijn, zal
zich kwalijk verwonderen , dat 'er een ijsfelijk bijgeloof
heer4
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eetrche, het welk tot belagchelijko grillen overflaat en ,len
Volksgeest boeit. Zogenaamtie Heidens worden vooral bij de
jongeren der fexe en gehuwde vrouwen geraadpleegd , en
geweldig vreest men 'er voor het kwaade cot, den zikrim4ztes der Oosterlingen, of boozen geest. Uit veele" flaaltjes
voeren wij een enkel „ Wanneer men onder 't prijzen
„ van een kind, of jets antlers , zorg draagt van Reflect to
„ fPreeken, of to guwen, dan is nariflonds de Booze geke•
„ tend en de kracht der betovering verbroken. " PoixiniE•
nos , de Siciliattifche Cyclops , bij THEOCRITOS , Was reeds
met deezen vreemden waan doortrokken (*). En, gelijk men
Mtoos zich zocht to hoeden voor woorden van kwaade be.
duideriis, 26 zal' men niemand, als blj ons, Vervvenfchen,
nlet te zeggen: he4 u de Duivel Maar Bever aan then vlock
, die wijd cn breed
dusdanige omfchrijving geeven : „ dat
--- De opvoeding bij
„ van hier is , u niet zich neeme
de Grieken is zeer gebrekkig, en bepaalt zieh meest tot ligchaamsoefenhig. Ronne fpelen , althans de Worileling CA
fchijfiVorp , trekken nog duidelijk naar die der .Ouden: de
onderfcheiden Volksanrd in de Gewesten van Pvlorea geeft
Vooral aan den dans , waarop zij zeer verflingerd tijn , eene
meer of min krijgShaftige , Wreede en woeste gedaante: in de
huizen van den Wellust treft men daarentegen die dartelheid
van beweegingen nog non, die tine zedtheid kwetst, en van
noRATius (onder den mum van Motus Ionic° voorlange go.
gispt wierd. Lieffiebbers zijn zij ook nog van gezangen,
dichtkuude , fpretiken , en de oefening van hun vernuft;
dan in hoeverre moet Met ten deezen het nageflaeht onder.
doen voor zijne hoogberoemde Voorzaaten! — Bejammetenswaardig bovenal is de toelland van den Grieldchen Gods
dieust in dit Land Sleents de hoogere Geestelijklield is
eenigzins meer en beter verlicht; moor de laagere, en met
naame de Papaas , zijn laag , hebzuchtig , jammerlijk
dom, geheel onweetend, en vol van ondeugd en bijgeloof.
Het_ Volk hangs dus onder zulke geleiders alleen gewigt aan
plegtig Kerk- en Feestgebaar , onderhoudt zijne vasten Met
de
Alwaar MTh-tEmus, na
VE 39 &
(*)
ligchaamsfchoonheid, voortgaat te zeggen:

het prijzeu vat)

tijne

pdotarre Je , r Q iS its ii.tin) igrucrct xiCAIroy,
vc
Taura vag a vala pte. Kortarcqis
„ Tunc ego ne taperer proprie rubirnagine forme,
9, Ter feereta Janus t etigi fputarnine nmtri:
„ Sicut ant4i docuit nOs irta Cocyttaris
Ex vcrEune E013,
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de uiterfte en overgedreven flrengheid , en bekomt voor
meer of minder geld, naar dat de gierigheid der Papaas zich
kat verzadigen, den aflaat voor zonden , de echtfcheiding,
het duivelbannen , alles , met een woord, waarover bedrog
en huigchelaarij zich een ingebeeld gezag of vermogen wis•
ten toe te eigenen bij eene fteekeblinde menigte. De lime.
lijken en Lijkplegtigheden worden verrigt met groote Nat.
zij. Bij de Bruiloft, Vastenavond, en andere Feesten, man.
gels het aan luidruchtig vermaak en onmaatigheid niet: en ter
gelegenheid van Begraafenisfen heeft men nog het gemaakc
vertoon pan droefheid en geween van daartoe, als van ouds,
gehuurde klaagvrouwen. Verders, daar bijgeloof en flaaf•
fehe onderdrukking zo groote hinderpaalen in den weg flel.
len tegen het verfieren van den geese met nutte kennis en
weetenfchap , bevindt zich eigenaardig Morea ten deezen
?anzien in zeer ongunftigen toefland ; en eenige nieuwere
Franfche fchriften , in de Landtaal overgezet, koesteren
voor het vervoig een flaauwe hoop op meerdere verlich.
Ling. Hunne pleitzucht en de inhaaligheid der Rechtbanken
bewaarheidt geduuriglijk LAFONTAINE' S beruchte Fabel van de
Pleiters en den Oester. Hunne Geneeskunde is in handen van
vreemde gelukzoekers en flordige kwakzalvers. Leed doer
het ons, dat wij bier, onzen Schtgjver niet vergezellen kun.
nen in zijne keurige bijdraage omtrent‘ de Landzlekten, en de
navorfching van derzelver voornaamere oorzaaken in de luchts.
gefteltenis en levenswijze der Inwoonders. Omrrent de Pest
en aanfteekende ziekten, merkt hij onder anderen op, dat de
befinetting en hevigheid van haare woede verergert door de
Higeloovige vreeze en fellen volksangst voor die plaage; daar
fchrik alleen, zijns oordeels , en naar dat van •de Heeren
)IOND en GAUBIUS vermogende is, om veeten de pest zelve
op bet lijf tejaagen. Ook moeten wij onaangeroerd laaten , wat
wij anders "let ongemeen genoegen lazen, omtrent de bronnen
van welvaart in Morea, rijk in menigcrleie voortbrengfelen van
den grond; waar overvloed is aan kudden en driften vee,
aan vogelen en wild; waar bosfchen de bergen verfieren, ge.
boomte , heesters en geurige kruiden, of 'noes en graan van
onderfcheiden card voorhanden is; waar olij,wijn,en melk en
honig vloeit, en bovendien de zeeboezems en wateren rer
vischvaiigst uitlokken. Nogta.ns is daar de akkerbouw, en
het toezieht op rivieren en Ilan' loop , te zees verwaareloosd,
kwijnt 'er de handel , en mangelt het, in zo gezegend een Land,
aan kundige en wel ervaaren arbeiders voor menigerlei handwerk. Kortom , alles draagt in den Pelopannefus blijk ,
hoezeer voornaamelijk de Regeeringsvorni den Volksgeest ten
onder houde,. en hinderlijk zij dat die Gewest niet wederkeere tot zijnen voorigen bioei.
Nog hebben wij onzen Reiziger te vergezellen bij zijnen
laat-
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togt door dit Schierililand, ela wel naar deszelfs oo*telijken hoek , of Argolis , waarna hij te regt gezegd mag
worden Morea over en weder te hebben doorgekruisd. Ilij
befpaarde hiervnn het verflag, om ten clot to dienen van dit
heel, en zullts met alle rede. Na een verbliijr immers van 7
inaanden alhier moest hij , oponcboden van den Sultan, en
ender gele.ide van Albaneezen, Tripolitza verlaaren. Met zijne
reisgenooten zette hij den go Maij 1799 op weg tusrclien de
bergen Artetnifitts en Partienins door, togen zij Argolis in tot
op Nattpli di Romania. Behalven hetgeen hij hicr n!erkwnardigs, orntrent Lerna , Argos, illycene en het Nemeil;ilte iverg,
en andere voorwerpen, of ontmoctingen op refs, heeft aangeteekend , gewaagt hij van een grootsch gedenkfluk der oudheid, wclk thans den tram drangt vrn fl-eettl Het
is „ een verbaazend groote trap , die, met treden van row
„ . zwartaehtig mariner, Tangs een' fleilen bergrug mar benedea
„ kick, nen de kanten fleciien leeningen Inert, en met hoelten
„ loopt, gelijk in de Alien en Preii,117, zoodat zij (de Reizigers) vooruit zijnde, een gedeelte dor karavane als bovema
„ hun hoofd zagen zweven." , welke ficritte en
voornaame find poliQuEvn.LE breecivoerig berchrijil, wierd hij
met de zijnen beleefdelijic door den Franfchen flandeicommisfaris geherbergcl; en juist dit good onthaal verbitterde dam.na het fchciden en hun lot, wanneer zij op den 4. junij aan
boord gingen,. en op nieuws de hardheid van: bun Krijgsgevangenfchap bij de Turiten ondcrvinden moesten op den Zeetogt
door den Arehipel en Dardanellen near Kontiantinopel, alwaar
men bun, (den 16 j ‘xlii) anngekomen, daadelijk in het Kas.
tee] der Zeven Torens opfloot.
Na dit hoofdzaaltelijk overzicht deezer wijsgeerige Land.
reize, die door nieuWigheid, verfcheiderheid, en gewigt van
zaaken, zich bij veelen ter leezinge aanprijst, achteu wij het
tiverhodig , uit te weiden in den lof van dit Work , nis ware
het niet blijkbaar, dat zich de arheid van P OUQUEVILLE bovert
het grOs van gelijknaamige fchriften verheft. Liever betuig,ert
wij onzen dank aan •den kundigen Vertaaler, die dit gefchenit
ons ]evert, en dnarbij zijnen fmaak, en beleezenheid in de
Ouden, vereerend aan den deg le • t. Men nchte het dus geenzins tot verkleening der innerlipie waarde van deeze letter..
vrucht gezegd te zijn , wanneer wij ons bier eene eukele ann.;
merking verooreloven , het minder gewigtige hieronder (*)
aan(*) Behalven de onnaauwkeurigheid, door ons vermeld in eene voo.
urge Noot , twijfelen wij zeer aan do echtheid der aapgehaalde plaats
pit de Andria van TERENTIUS Ecce iibi Bono quinque. (Zie bl. e24.)
,n hebben dezelve
Wij herinneren ons ten mi .ffen die woorden
bij gezegden Latijnfchen Schnjver ook bij nazieni%,weetente vin.
den. Mogelijk echter zal de Vertaaler in itaat zijn, 'nil de nitgage
Zonder,
(germ volgenden p eels, 013 bd.:rover inlichting te.
gag
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aanwijzen. Wij oordeelen tog dat de Schrijver in zijn Res
verhaal nit genoeg met onderfcbeidinge opgeeft , wat hijzelve
als ooggetuige gezien en rtit eigen waarneenhingen heeft opgemaakt , en wat hij daarentegen uit de berigten van anderen, laat
bet zijn op de plaats . zelve , ontleende. Die verwarring der
gronden van weetenfchap mishaagde ons, die , zonder juist de
naauwkeurigheid van POUQUMTILLE.in het navorfchen en wet.
zen van het gezag der opgegeeven Itukken te wantrouwen ,
gaarne nogtans voor onszelven oordeelen, en gewoon zijn in
eenen Ooggetuige meer gewigt te ilellen, dan in veelen der
Reizigers , die op hooren zeggen zich verlaaten. Voorts
doet het ons Teed, dat wij onzen Landgenoot, wiens welbedreeven hand en pen tot het vertaalen ons ten vollen gebleevan overhaasting in zijnen arbeid niet mogen vrij■
ken is
pleiten. Daaraan toch willen wij liefst eene andere taal.
lout, en Franfche of voor ons duistere fpreekmanieren, toekennen , die wij, de voornaamfien althans , in eene kleene litst
bier bijvoegen (*). Hij moge zich daarvoor hoeden onder
bet
ling is het,-dot in dit Werk , in LI Ilooftlftukken verdeeld, en op de
Lijst en in den Tekst, Hoofdil. XLIII ontbreeke. Ongetwijfeld
fchuilt 'er een misflag op bl. 435 , alwaar POUQUEVILLF: zegt , dat zij,
ornftreeks Tine (of Tenos) den Monnik van Andros voorbijgezeild, en
naar Chios den iteven wendende, „ Samos ten Zuiden en op aanmer„ kelijken attend zagen.” Intusfchen is dit Eiland Samos niet meee
dan ten Zuidoosten van Chios afgelegen; en daar zij alleen derwaarts
koersten , zal daar ter plaatze ten Oosten , of Oast ten Zuiden, near
Wij beroepen ons op de
onze gisfing , moeten geleezen worden.
Landkaarten van den Archipel.
(*) Omtrent de fpelling verooreloven wij ons noode bedenkingen te
orp,ren, die ligt near vitterije zweemen; echter twijfelen wij, of zich
de Ve.taaler verdeedigen werens het gebruik der d aan het einde
van jagd venatio, en in den 3den perfoon 4es tegenwoordigen tijds van
werkwoorden , die deeze letter niet hebben in de onbepaalde wijze
(of infinitivut) als gevoelen , verbitteren , enz. Maar vreemd klonk ond
in de Doren het wourd kreidaarde op bl. 406; de meening zal toch
krijtaarde zijn? Omtrent de geflachten der naamwoorden is oak
tie Vertaaler verre van naauwkeurig' te zijn; zulks blijkt reeds uit onze aanhaalingen , en konden wij door andere voorbeelden toonen. Doch
geheel mag het voor eenen Man van letteren niet door den beugel,
, of b1.422 Vrottwen manlijk maakt,
dat hij op bl. 219 de nude
en zulke gr r me taalfouten fcbrijft, als eenen iegelijk in het Dog moeten

vallen , en wij juist hierom minder bedekken. —Wij mogen insgelijks de
Gallicissnen , en andere kwatijk verttaanbaare uitdrukkingen , met IHIzwijgen niet voorbil: y aan , of moeten onopgemerkt aithans geenzins gehengen , dat Vertaalers onze moederfpraak risvormen. Ziet hier
Bl. 75. „ Het
Levenslange Ambtenaars.
dan 't een en ander.
„ water der bran ontleden , ten einde 'er in het baden als- anderzins
Zo hier op eerie Chernifche proeve gedoeld
„ gebruik van te
wordt , hadden wij liever , duid eiijkheidshalve , gezien, dat men fcheid:Bl. 136. onwille•
kundig onderzoeken bij voorkeuze vertaald had.
BI. 288. „ 'set getal der roovers bekeurig y our onwillige traanen.
Bl. Soo. „ heeft zieh
,„ liep zich (fe nionta a be(rep) tot dertig."
1) "
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het beiirbeiden der twee nog overige Deelen , waarna wij zeer
verlangende zijn.
een Griek gevonden" (s'a trouv un Grec) voor , werd 'er een Griek
3o5'. „ Men geeft zich antwoord ," vow, men antgevonden. —
woordt , of men geeft zich ten antwoord.
Bl. 3:7 en bl. 425.
„ De bosfchen behelzenveele herten," en, „rotzen, welke veer gef6lat
behelzen" (contiennent). Bevatten, of eeneomfchrijving, zoude bier
beter vallen. — De woorden, eindelijk, verouieren voor verou 'en, en
olitwademen voor uitwaasfarnen , op bl. 357 en 416, Zouden wij liefst
onder de drukfouten rangfchikken ; meenende genoeg aangevoer I te
hebben ten bewijze, dat de onbekende Vertaaler zijnen arbAl met te
veel veraaasting volbragt heeft.

Leijden in hare Ramp, op den 12 yanziarij 1807. Door
J. ROEMER. Te Leijden, bij de Gebroeders Murray, Herdingh en du Mortier. 18o7. In gr. 8vo. 93 Bl.
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veel fpoeds als de Schrijver in het zamenflellen,
hebben de Uitgeevers van dit Werkje met het drukken en
verfpreiden gemaakt. Gelijken dank zulien beiden daannede bij veelen onzer Landgenooten behaald hebben , bij
wien , zoo dra hun het algemeen gerugt wegens Leijdens
rampzalig ongeval ter oore was gekomen , finks de wensch
om een eenigzins uitvoerig narigt , raakende de bijzonder.
heden , zal ontflaan zijn. Benige voldoening daarointrent
konden de Nieuwstijdingen opleveren , doch , egter, flegts finks.
wijze en gedeeltelijk. Wat het Werk van RokmEnaangaat, hoe.
wel het , zoo als hij zelve in het Voorberigt erkent , niet
zodanig is gefchreeven „ als hij in kalme dagen gaarne
„ zoude hebben willen fchrijven ," twijfelen wij , egter,
geenzins, of het zal met vrij algemeen genoegen ontvan.
gen worden , zoo om de wijze van voordragt over 't
geheel genomen , als om zijne naauwkeurigheid , waaraan
wij zeer gunftige getuigenis hebben hooren geeven; ter.
wiji de nu en dan zwellende fliji de geestdrift verkon.
digt , van welke de Schrijver onder het optiellen wierdt
bezield. „ Niet zoo onverwachts (zoo vangt het verhaal
aan) vliegt de blikfem door de lucht, gevolgd door den
fchrikkelijkflen donder , als op Maandag den 12 Januarij,
des namiddags kwartier over vier uren, de hemel eensklaps
in voile vlam geraakte, die terflond door den vervaarlijkften
flag werd gevolgd, welke de aarde uit hare naven dreigde
te flooten , en algemeenen fchrik en verwoesting verfpreidde
een flag, welke allerontzettendst klonk in de ooren der
bewoners van Leijden , en daardoor, toen zij in de omliggende plaatfen, ja zelfs te Utrecht, Zwol en AmIterdam gehoord werd , reeds de fchrikkelijkae verwoesting van bijna
F3
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pen derde gedeelte der Stad had nangeregt," (In bet nabutirig Katwijk, egter, werd de flag in 't geheel niet gehoord.)
Dc oorzaak der ramp was het fpringen van een Kraakfchip
toebehoorende aan ADAM VAN SCHIE, bet went, Intim Am.
jlerdam aau Ouderkerk , bij den Kruidmolen van HASSE^
, met 8p.'000 pond-ell buskrutd belaaden., door 4eijden
moest 'pasfeeren, en reeds 's. morgens ten half tin. mire hi
het Rapenburg, tusfchen de -Koepoorts- en St. Takobs-grachten, zijne touwen hadt vastgemaakt ; wordetide de oorzaak
van Pet fpringen van het Ithip door zommigen toegefchreeVon aan het boorert iir een der kruidvaatjes, met oogmerk
om daaruit lets te vervreemden , door anderen !Ian bet in brand
.vliegert yam fpek, welk.dc knegrs, bIj des &chippers afweeo
zigheid, zouden gebranden hebben. Ondoenlijk is het ons,
uit hoofde van ons bepaaid beftek , van . her verhaal een
doorldopend verflag te geeven. Gelijk op ons, zoo zullen ook op de Leezecs gemengde aandoeningen komen .indringen: deels van inwendige blijdfchap over het betoon van
bulpvaardigheid, zoo door den Koning ala andere menfchenvrienden uit verfcheiden Steden geoeffend, alle welken het
karakter onzer Natie tat eere verflrekken ; deels van grievend hartenleed Over de • tooneelen van verwoesting en
metifehelijke ellende , die op en in den =trek , ja zelfs
op eon aannerkelijiten.affiand van het Itapehburg, geopend
waren, bier van deerlijk golitiVende of in pedrthoopen verantlerde wooningen , ginds van geknotte verminkte en jammmeren oingeltamene inenfchelijke lichaamen.
Iijlt
Daar wij tot geene bijzunderheden kunnen afdaalen, willen
wij 9 egret niet nalaaten„ het volgende over te neernen,,als
eerie kleine teekening, weike van bet- geheele tafereel eenig
denkbeeld k-an does vormen. „ Daar ligt het Tfrachtige Rapenburg 9 altijd door vreemdelingen bewonderd , door Intvoners
geroemd nu in bergen van pain veranderd ! Daar, op den hoek
van de Nieuwfleeg, aanfchouwt gij alleen de buitenmuren van
het prachtige gebouw van den Heer vaa Noort ., die , deerlijk gee
woud, met zijne Echtgenoote en •loon,- door de hulp van G.
Ilrsltier, 1. Ott en C. Emeisje , deszelfs inftorting ontweken,
inaar die, als een warm vriend der oudheid , fret gewigtigfle
verlies in derzelver gedenkftukken lijdt. Mast dit gebouw
ftonden weleer twee woningen: in de-eerfle werd het kind van
den fleet van Staveren, aan de borst der getvonde minne, verplettesd, terwiji beide Echtgenooten . onder het puin bedolyen , fchoon van alle - gtederen beroofd , nog in het leven be•
bouden werden : in de "andere werd de gelkfde Dochter
van den Heer Ronswiirckel verbriizeld. Gindfche puinhoop
is de woning' van 'den -Welfpreltenden en nog voor Kerk en
Vaderland• levenden (Hoogleeraar) Razi. Zij is vernietigd, en
Islet dezelve de . veelinrige tuiteid dazes Geleerden. Men reticle
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zijne Echtgenoote en Kinders, maar zijn Behuwdbroeder Fr.
E. C. van Randwijk werd onder bet puin aan zijne gettelde Gade ontrukt: — kermende en doodelijk gewofid werden,
zijne dienstboden van onder .de fleenhoopen weggehaald. —
Gene ingeftorte huizing was de vreedzame verblijfplaats van
den Leeraar Broes. Behued voor levensgevaar, is zijii verlies groot. Aanichouwt dear aan den overkant, bijna
regt over het gefprongen fchip, welks kiel nog in her water
lag, de woonplaats van den grijzen van Struik, en verneemt
fidderend, hoe deze man met de zijnen de rampzaligfte flags.
offers dezer gebeurtenis werden. Zijne eenige Dochter, ge.
huwd aan den Heer Pieter Rietniulder,, Commis van de Finn.
tie van Holland , was met dezen haren man herwaarts geko•
men, om haar eerfte kiud, nog geen negen weken oud, de
waardige Grootouders te later zien. Voor deze zon die dag
een dag van blijdfchap wezen. Lang had men near denzely en verlangd. Vele bloedverwanten waren geuodigd maar,
ach ! de dood drong in dit verblijf der onfebuldigfte vreugde. De Moeder kwam om met haar Kind , Echtgenoot ,
Ouders; en de fchrikkelijke uitbarfling vernielde eene ganfehe
gelukkige familie. Elf zielen lagen onder deze puinhoopen.
Ook dear onder een deugdzaam , beminnelijk meisje , de
vreugde barer Moeder , de zestienjarige Maria Jacobi;

Opflal.
„ Smartelijk was ook deze ijsfelijke flag voor den Metfelaar
B. van Roornburg, wrens dierbare Vrouw yoha nna Uljea , met
hare zuigeling, meld en mine, onder de puinhoopen zijner
woning verbrijzeld werd.
„ Zieltreffend was ook de dood van den achting- en eerbiedwaardigen Hoogleeraar B. Kluit , en zijne godvruchtige Echtgenoote. Vreedzaam bij elkander zittende, florae zijne woning in, en beide kwamen ellendig om. —
„ Gelukkig is de eerwaardige grijsaard, Profesfor van de
Wijnpersfe, de verwoesting ontkomen. Hij zat in zijne ka.
mer te lezen, toen dezelve inftortte: de muren en balker lie.
ten den alrijd bedaarden Man eene ruimte, om zich uit dit
levensgevaar te redden.
„ Noodlortiger was deze verwoesting voor deszelfs ambtgenoot, den letterkundigen Luzac. Hij was gegaan om den natuurkundigen Bennet te bezoeken , maar de dood overviel
hem, toen bok reeds de Echtgenoote van dezen zijnen waar..
digen Vriend, de godsdienflige, deugdzame Magdalena Maria
Teak, op de ijsfelijkfte wijze plotfelijk was omgekomen."
Maar de veder bezwijkt ons onder het overfchrijven van zoo
veel jammers ; terwiil wij van onze aandoeningen eene flangenaame verpoozing gewaarworden door het berigt , bier voorhanden , aangaande verfcheiden voorbeelden van edelmoedige
F4
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hu!pbetooninge,dom;bekenden en onbekenden geoeffend ; on.r
der Welke laatfle wij wel mogen noemen het gefchenk, door
R °Emit hiet vermeld , van vijf- en - twintigduizend Dakpannen , uit Amflerdam inn de Regeering van Leijden gezondeu
door eenen Menfcflenvriend , die, in het oeffenen van Mlle
weldaadigheid y en-mink fcheppende , nit nederigheid
naam heefr willen verborgen !louden.
Misfchien zal zommigen onzer Leezeren, wien ROEMER';
verhaal Met in handen valt, niet onwelkom zijn het volgende
berigt wegens de fchade, door de Hoogefchool en Kabinetten
geleeden: „ De Hoogefchool heeft wel niet zwaar geleden.
1)e binnen en buiten glazen ziin, even als aan het Raadhuis,
on bijna alom, tot gruis vermorzeld , mar in het Theatrum
ilnatomicum zijn alle glasramen geheel verbrijzeld eon
groot gedeelte van de goof en fpanplaat aan de zuid- oostzijcie van het gebouw is weggeflagen, alle de binnenmuren
zijn gefeheurd en van an geweken; alle de deuren binnen
het gebouw van hare hengfels afgerukt, fommige geheel verbroken , en de flukken eenige voeten verwijderd. Hoe deerlijk dit kunstgebouw ook gereisterd is , het verlies der preparaten is insgelijks aamnerkelijk : zoo is van het Kabinet van
(N,vijlen) Prof. Albinus een annzienlijk gedeelte . verbrijzeld ;
dat van Prof. Rau heeft veel geleden. Van de preparaten in
liquor Hit dat van Prof. ran Doeveren is meer dan
de helft verwoest of befchadigd. Niet minder heeft onder den
fchok der verwoesting geleden het getrouw van het voorma,
lig Genootfehap Kunst words door Arbeid verkregen, op de
Langebrug. Behalve eerie groote fchade aan alle de vertrekken , is de fraaije gehoorzaal geheel onbruikbaar gewor.
den , het levensgroote beeld van Apollo is ter nargeflagen
n verpletterd: het Pan Poetieum vergruisd , tie uitmuntend
gelijkende beeldtaisfen der Dichters befchadigd en alom
terilrooid, lusters , fpiegels en kostbaarbeden gebroken
misfchien het geheel voor altijd verwoest.."

,3rieven aan Sophie. , door Mr, RHIJNVIS FEITH. Te Ansfier.
dam , bij J. Allan. 006. In gr. 8vo. 202 Bladz..
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zendom

zoo zeer de Kantiaanfche Wijsbegeerte te wederleggen, als wel hare onvereenigbaarheid met bet Chris.
aan te wijzen, is, volgens 's Dichters verklaring, 'het
noel dozer Brieven , hetwelk hij met al zijn verrnogenheeft witlen treffen, opdat niemnrid, inzonderheid niet de jeugd, zich
zou !sten verleiden tot hare beoefening door het voorgeveil
Yen andereu, Ris ware zij volkomen yere,enigbaar met het be-
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net is deze uitdrukkelipte doelbepaling in het Voorberigt, waartegen bij den Recenfent de volgende bedenkingen
gerezen. Weike waarde heeft de befIrijding eener Wijsbegeerte zonder wederlegging barer grondfiellingen ? Schijnt de
onthouding van hare wederlegging bij hare beftrijding niet
eene erkentenis barer onwederiegbaarheid? En moet alzoo
zulk eene bearijding niet segen hear eigen oogmerk uitloopen ? %Vat zal toch de onvereenigbaarheid van her Kantianisme
met het Euangelie bewijzen , Wien de gronden van bet eerfte
onwederlegd blijven? Zijn zij onwederlegbaar, dan immers is
bet bewijs dier onvereenigbaarheid eene regtftreekfche op.
offering van het Euangelie, hetwelk onaannemelijk words,
zoodra bet met onwederlegbare gronden ilrijdt? Zal ook de
leergierige jeugd wel wederhouden worden door de bloote
verzekering, het Kantianisme is met bet Christendom onvereenigbaar? Zal dit niet veeleer den weetlust prikkelen , en zelfs
de ijdele eerzucht gaande maken, welke zich op gewaande
Ilerkte van geest en ingebeeid ongeloof verheft? En zal de
jeugd dim niet juist datgeen het allereerfie misfen, hetgeen
men niet bedoeld heeft te geven , eene voor 's handfche
deriegging van deze Wijsbegeerte? Is het ook niet geheel builen
den geest onzer tijden, de Wijsbegeerte eeniglijk to willen beftrijden van de zijde barer onvereenigbaarheid met het Eu.
angelic? Zulk eene beftrijding voegde beter aan vroegere eeuwen ; nu zal men dezelve eenen monniksitrijd noemen , die
nits tem bet licbt der waarheid vermag. — Houdt zich
FEITH van de onvereenigbaarheid tusfchen Kantianisme en .Euangelic ten voile verzekerd, dat hij dan voor 's hands wederlegge, en deze wederlegging bevattelijk make voor het eenvoudigile verfland, zoo zal hij aan die verpliy,ting voldoen,
welke zulk eene overtuiging hem moet opleggen. Recenfent
heeft deze overtuiging voor zichzelven niet,noch is ook daar.
toe door .deze Brieven gebragt. Hij gevoelt zich, integendeel , door deze uiterfte pogingen der menfchelijke rede
gebragt tot het allerlevendigst gevoel der volftrekte behoefte
van hoogeren troost en fleun, zoo dat hem, oin eens eene
Kantiaanlche uitdrukking te gebruiken, Euangelie het postulaat zijner inenschheid worde. Of nu wile Kantianen dit novens hem gevoelen, gelijk eon BEKENN het doet, en of zij,
die dit nevens hem gevoelen, met dezen BEKENN hiervan eeniglijk uitgaan en daarbij eeniglijk blijven in de aanneming der
Goddelijkheid des &angel/um, dan of zij met hem gedrongen worden tot het erndigst onderzoek der gefchiedkundige
b,ewijzen voor deze Goddelijkheiti( ;), dit doet tot de groote
zaak
tIngelie.

(*) Dat BEKENN ileze gerchiedkundige beVziken, air, eigenlijk niers

.1.-ewijzend „ bet verfland veelal vruchteloos vermoeijend , en alS koud voor
hart en de verbedding , ter zijde gefteld heeft voor den grond,
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zaak zeive niet , welke hem het Kantianisnte ook daaront
boogstbelangrijdr manta , omdat hij door deszelfs troosteloos.
held hij de onwederlegbaarfle uitfp-aken der rede, den rijkclam der genade in de Openbaring oneindig hooger heeft leeren waarderen.
De Brieven zelve zijn vijf in getal. In den tweeden fcbijnt
de Dichter de grondllellingen vatj KANT wegens 's menfchen
kenvermogen to willen wederleggen, en alzoo dargeen met
de damA te doen, hetgeen hij gezegd had niet te willen. Maar
zijne bedenkingen bevestigen veeleer de grondfielling, dat men
de dingen op zichzelve niet kent, joist oindat men niet weer,
fat ewhoevecl 'er tot den vorm behoore, wanrin wij ze op.
neinen, (hi. 36-19.) De Dichter zelf toch zegt:
Tier menfchelijk vernuft ,boe vet het door nwag'dringen ,
Treft nooit den vorm der ziel , treft nooit den aard der dingen.
En dankbaar erkent hij:
'k Misken
waarde niet. Ais denker bllift hij groot.
'k Ving menig lichtitraal op , die nit zijn efelfel fproot.
'k Draag achting aan zijn zucht , om refine deugd to kweeken,
En haar op ziulijkheid en laag belang to wreken.
Eerst de derde Brief zal de onvereenigbaarheid bewijzen
van het ICantianisme en het Euangelie. Vooraf gan een berigt , hoe averegts en onwaardig de vereeniging van beiden
door fommigen worth beproefd: dit echter bewijst de onver•
eenigbaarheid van beiden nog geenszins. De grondftelling
der Critifche Wijsbegeerte, dat al ons kennen en weten zich
binnen den grens der ey'varing bepaalt, en dat zij vah_al het
kovenzinnelijke geene kennis of wetenfchap mogelijk heir , — zie
daar het ganfche bewijs 'der onvereenigbaarheid van doze
Wijsbegeerte en bet Euangelie: maar is de Euangelie -gefchiedenis dan buiten de ervaring, en als zoodanig niet aannemelijk Haar alle gronden van gefchiedkundige zekerheid ; en vordert het Euangelie kennis en wetenfchap van al het bovenzinne.
lijke, of louter geloof, hetwelk eon dpostel zelf tegen het
aanichouwen overitelt? Na dit zoogenaamd bewijs erkent
de Dichter zelf de ovcreenkomst dier Wijsbegeerte met het
Euangelie in den eisch der heiligheid:
De
nit heilig pligtbefef en batter fauldgevoel ontleend,

heeft deszelfs
Verta!er aangetoond in zijn E,efcbrift, hetwelk antikritiek moet heeten
tegen den Letteroefenenden Recenfent, doch daarvan niets heeft, behalve de befchuldiging v n onkunde, vooroorckel , gebrek aan vvakkerheid, ja van krankzinnigheid, gemengd met tonderlinge betuigingen vzn achting..-- In den Recenfent der Recenfenten I No. 7 en V.
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Da. eenftemmigheid van wil en wet in ons gemoed
Is eerfle hoofdbeding, Haar KANT, van 't Hoogfte-goed.
Men noernt haar Heiligheid. Ze is dus , bij al$ons pogen,
Hier eonvolkomenheid, ver boven ons vermogen.
Daar echter, als boding, de rede zelf haar fiijft,
En 'ook beoefning ze als noodweridig vordren blijft ,
Kan ze in evil' voortgang, door geen tijd aan zich to bindent
Nook door het graf geftuit, alleen haar waarheid vinden;
Maar deze, ookdees werd droom bij ieder doodsgevaar,
Zoo 'der ons reedlijk •deel in ons onflerflijk wane..
floeveel , als redelicht in dit bew4s gehuldigd,
js niet de Wijsbegeerte aan 't Christendom verfchuldigd?
De vierde Brief valt het Kantianisme aan van die zijde, van
welke men dit hier voorzeker minst verwachten zou. De
onderlinge twisten en verwijten der ,leerlingen van KANT worden hier aangevoerd , en wel met zoo veel gewaande kracht,
dat deze Brief aldus aanheft:
Sorut6! een Vrouw, als gij , behoeft flechts enkle wenken
Om elken fchijn to zien, en zelve door to denken.
Dus flechts nog éen beroep op uw gezond verfland,
En dan, gerust vaarwel aan 't Leergebouw van KANT.
Dacht de Dichter bier niet eenmaal aan de twisten en on.
derlinge verketteringen der Christenen, en gevoelde hij of al
de kracht der wederwerking, of liever, gelijk het waarlijk is,
die volftrekte krachteloosheid niet van zulk eene tegeube.
denking?
De vijfde Brief is aan de verhelling van het Euangelle boven
deze Wijsbegeerte gewijd, en is geheel near RecenPnts hart
gelchreven. Hoogst aanprijsfelijk is die Brief voor elk, die
ongelukkig genoeg is, om zich met doze of eenige Wijsbegeerte alleen Clerk genoeg voor den rampfpoed, moedig genoeg tegen den dood, gerust genoeg voor de eeuwigheid
re achten. De vergetijking tusfchen JEZUS en . KANT tusfeben
bet Euangelie en de. Wifsbeseerte, is flechts voor Reeenfents ge.
voel wat fluitend: de Wijze van Nazareth , gelijk Hij nicer.
malen genoemd is , moge door het Ongeloof overgefield lamnen worden tegen den Wijsgeer van Koningsbergen ; de eerbied
yan den Christen voor de kracht en de, wijsheid Gods , die zich
in JKzus openbaarden, floor zich aan zulke regenoverfleliin.
gen. Duldeloos kod. zijn ten nainfle voor des Recenfents geyoel de regels:
Hoe zeer moet, ook nog dan, bier KANT voor jzzus zwiebten!
Hoe zeer moot hier

CM KANT voor JEWS

achteritaan!
Re,
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Recenfent, Diets toegevende aan dcn Dichter in blakenden
ijver cnor het onvergelijkelijk, en voor den verlichtften den•
ker zoo onmi§baar, als voor den rampfpoedigen fterveling on.
waardeerbaar Euangefie , had wel gewetascht , dat FETTII el
zijn dicbtvermogen eeniglijk ten koste bad gelegd aan een
cloorwrocht auk over dat onderwerp,wearvan de laatae zijner
vijf Brieven flechts eene proef mag heeten. Zulk eene ftof
zou ook meet aanleidelijk ziin geweest tot eigenlijke
rafereelen dan de dorre bearijding van een wijsgeerig flel•
Tel; over welke verkiezing ecbter de Kantianen niet veel
kunnen zeggen, wiji zij voorgegaan zijn in wijsgeerig dichtwerk. betwelk men te voren met gefchiedkundig fabelwerk
zou vergeleken hebben!
Van de zijde der dichtkunde zijn deze Brieven ook Die:
we/ te vergelijken bij 's mans vroegere meesteraukken. De
verzen vloeijen glad genoeg, om den meester ook bij deze
ondankbare flof te doen kennel]: maar aan dichterlijken tool
is doorgaans eene blijkbzre armoede. Slechts bij enkelde gedeelten verheft zich 's Dichters geest, die dan ook met zijne geheel eigene kracht op ziel en zinnen werkt. Gearne
hank Recenfent zuike plaatfen aan, die den Lezer bet drooge
dczer beoordeeling Bens dichtwerks mogen vergoeden. Da:
troostelocsheid van KANT ' S leer, wegens de onvolkomenheid
van alle menfchelijke deugd hi} de onverbiddelijkheid van derdelver eisch als grond van elle gcluirwaarcligheid, brengr d.21
Dichter op het volgende beelci:
Zoo ftaart de Reiziger, bij 't eenznem ommedolen,
Wazr nacht en duisternis hem 't uitzicht houdt verholen,
En 't onweer telkens meet om zijne treden zinkt,
Een weiflend dwaallicht can, dat in de verse blinkt.
Hij fmacht near redding en het fchijnt hem voor te zweven.
Hij volgt het angftig na , door vrees, door hoop gedreven.
Inmiddels 't onweer barst met woede op eenmaal uit.
't Is touter blikfemftraal, wear 't fcheernrend oog op atilt.
Een vuurftroom kaatst te rug uit afgrond en uit kolken.
Reeds bruit de Bonder, kraakt en ratelt door de wolken.
Ach! moedloos rift zijn hart de hagchlijke uitkomst aan.
In ieder donderflag hoort hij zijn nooduur Haan.
Aemechtig zinkt hij neer en voelt zijn krachten zwichten;
Maar 't vleijend vonkje fchijnt op nieuw hem voor te !kitten;
Nu fchouwt hij 't aan zijn zij', dan op een' affland weer;
Diu blinkt het in zijn oog, en ijlings is 't nier meet —
Dan, eenaklaps houdt het fiend en fchijnt hem in te wachten;
Hij flaart voelt nieuwe hoop, en fnelt met dubble krachten,
Tot dat hij ijlings in een' afgrond nederaort,
En ' t laatfle vonkje hoop met hem verzwolgen words.
Vic-
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Uitmuntend zijn, na de aanwijzing van het eigenaardige
in den flijI van JOANNES, bij het verhaal der opwekking van
LAZARUS deze regels:
God! zoo ik dit verhaal van list verdacht moet bonen,
1k zou de onnozelheid op 's moeders fchoot mistrouwen!
De minachting voor de eenvoudigfte begrippen , en de
2ucht naar een onvoldoend doordenken befireden hebbende,
zingt de Dichter:
Zoo vliedt het Ail geluk den Itervling hier bene6n.
Hij volgt het onvermoeid fangs eindelooze Zeen,
En tart voor zijn hezit 't geweld der beide Polen ;
Maar 't blijft zijn leven ling voor zijnen wensch verfcholen;
TerwijI bet ongezocht den Landbewoner ftreelt,
En zoete levensvreugd in fchaamle hutten teelt,
Ofde Onfchuld , naauw ontwaakt,in't wiegjen aan komt gloeijen,
En met de moedermelk in 't mondjen fchijut to vloeijen.
tindelijk moge bier nog het volgend overfehoon tafereel
volgen van sopmE's zielerust, alvoreus zij de Kantiaanfche
Wijsbegeerte kende.
Vriendin! herdenk dien tijd! hoe zalig was uw lot!
Geheel de fchepping was a fchaduwbeeld van God,
't Infekt n waarborg van ontferinend Alvermogen,
En uw beftemming was geen raadfel in uwe oogen.
Gij zaagt Gods vadernaam op 't minfte flruikjen flaan;
Gij hoordet zijne Item in 't ritIlen van de bian;
Het koeltje ruischte u toe: van Hem komt alle zegen!
En 't beekje aan uwe zij' morde u zijn liefde tegen.
Dit fpreidde een vrolijk licht op alles om a hedn.
De zielrust , waar gij zweefde, omwapperde uwe fchreen,
Zij ademde nit uw borst, blies op uw paden rozen,
En deed natuur voor a met dubblen wellust blozen.
Gij minde de eenzaamheid. Gcen worm knaagde aan uw hart.
Geen donkre toekomst baarde u in 't vooruitzicht fmart.
Gij zaagt in 't verst verfchiet altijd den zelfden Vader,
En kwaamt Hem en 't Geluk door Jesus Leer fleeds nailer.
Zoo bleef deze g arde u fchoon ; maar op haar fchoonfle paen
Lachte a een eedler vreugd uit beter wereld aan.
Dit uitzicht bleef u bij, wat ooit u werd outnomen,
En 't zeekre woord uws Gods deed u geen dwaling fchromen,
Op alles las uw oog gerust: verganklijkheid!
En frnaakte 't zorgloos , op zijn kwijning voorbereid.
Niels eindigs vuurde u Ran, of kon die driften wekken,
Die, bij bet kleenst geniis , het hart ten beul vorftrettken.
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Voldaan met God, verzoend met ldven ea met dooct,
Was u, in vreugd en fmart, zijn geedheid even grout,
Zaagt ge in zijn' reinen wil uw' leidsman hierop garde,
Uw' zeekren gigs naar 't rijk, waarop uw zielsoog flaarde,
En met een' kalmen blik op 't eindeloos verfchiet,
Ontroofde ruimte of tijd u uwen ivellust niet.
Zeer belangrijke aanhalingeri uit voor= en tegenechriften
Lover de Critifche Wijsbegeerte begeleiden deze Brieven,
waarachter nog een nafchrift yolgt over KANT's Christendom,
hetwelk 's mans vriend en leerling BOROWSKI erkend heeft
zeer onvoldoende geweest to zijn, en in verlichting niet very
der gegaan CC zijn don tot 5742 en 1743, zijnde heni . de zoo
belangrijke vorderingen der Christelijite Godgeleerdheid en
heilige Uitlegkunde no dien tijd fchier ten eenemale onbekend gebleven. Bijzonderheden , die ongetwijfeld hoogstbelangrijk zijn, fchoon KANT ' S geloof of ongeloof ten dekzen aanzien niets doet tot zijne Wijsbegeerte, die toch of.
gezonderd van zijnen perfoon moet beoordeeld worden. Al,
wat perfoonlijk 'is , komt non Recenfent duldeloos voor in het
onderzoek der waarileid: ter eere van FEITII wenschte hij wel,
dat hem deze drie regels niet uit de pen waren gettort:
Geloof intusfehen niet, dot ik partijdig zij,
Of KANT gelijk lie! met dot aantal aterlingen,
Dat ons zijn onbefcheid als godfpraak op wit dringen.
Dlogt men dit aanflootelijke en al het verder aongemerktn
over 's mans arbeid verfchoonende voorbijzien, om den liver,
die den Dichter voor den Evangelic - fchat bezielt! Om denzelven is hij thans zoo dierbaar non Reccnfents hart, als hij out
hetzelve ooit in vroegere jaren was om zijne vcrteederende
zangen.

Ilitvoerig Verhaal hoe Ernst Haverveld van een Boer een
hoer is gelvorden. Door c. G. SALTZMAN. (lit het Iloogduilsch.
Te .elmflerdan bij J. v. ci, Heij. 1806. In Svc. 490 Bladz.
uitmuntend ieder gefchrift van dezen mon voor de op.
H oevoeding,
voor de jeugd, of ook voor den minbefchaolo

den, minvermogenden burgerfland is, welk eene deugd hij
aanprijst, hoe beminlijk en gemaklijk hij iedere les van levenswijsheid voordraagt, — en wat wij al nicer tot lof van
dezen Schrijver konden 'zeggen , is reeds , ook door ons , zo dikWils gezegd, en wordt door onze Landgenoten ook zo olgeamen

C.

SALTZMAN, ERNST HAVERVELD.

PS

nem erkend, dot wij bet geheel onnodig ochten hierover
telkens op nieuws uit te weiden. In de daad, die edn gefchrift van SALZMAN kenr, !tent in zo verre alle de overigen,
dot hij vooraf reeds weer of zij hem al daft niet zullen behagen; eft die eeninaal in dit roort van goede fpijs
vond, voelt wel dat door SALZMAN hem niet enders dan gezond.
en fmaaklijk voedfel zal wooden opgedischt; ook dit Verhaat
met hem op nieuws in deze overtuiging bevestigen.
ERNST HAVERVELD Coll hoer, Diet onder de gegocdflen of
aMaienlijkflen , werd eindelijk een Vrijheer „dot is een braaf en
zeer edel mensch, vrij van de overheerfching zijner hartstoch.
ten, driften en begeerten. Hij leefde in zijnen fiend alzo vol.
kotnen vergenoegd, vrij van zorgen, kommer , procesfen-ziekten, en bijna van alle ellende ,die in groote huizen zoo wel als
in kleine woont. Hij had alzo de vrijheid, de ware eenige eche
te vrijheid verworvtn, die hem geene veranderde omitandigheden , geen menschlijk getveld, geen toeval , geen magt boege.
naamd ontroven konden. Hoe hij zo geworden was Eerift meal•
de hem de Franfche vrijheid en bet geluk in Frankrijk door 't
hoofd; het flood hem men te huis tegen, en hij wildc derwaards; maar zeker braaf Christen -leernar, en ook een zeer
aanzienlijk, en, 't geen meer zegt, een zeer braaf man, hidpen hem met leer en voorbeeld te recht, leerden hem de teltre vrijheid kennen, en hoe hij die in ieder land en in iederen
levensdand bezitten kon. De Voorzienigheid verzorgde hem
al fpoedig aanhoudende gelegenheid tot oefening , en hij
kwam dikwils op eene zware prod. Akira meende hij dat
hij reeds vrij was, maar op den duur leerde hij het ware ea
wijze van de vermaning van zijnen vriend, dcn Predikant.
HAVERVELD ! HAVERVELD HAVERVELD Vertr011 u Ulm
„ ven niet te veel ! Ziet gij deze witte haren , die ik onder den
„ hoed heb? men zij nog bruin waren, Umpire ik reeds em
„ de vrijheid, en kampte, en kampte tot miju hoofd ineetifv„ wit werd. Ik heb niet vergeelsch gekompt. De withoold
is veel vrijer don de bruinhoofd. Maar als ik zeggen zou
91
„ dot ik geheel vrij was , don zou ik het inoeten
„ Zoo long wij in dit lifechrtam fleken, hebben wij ook be„ geerten, en als wij ie negen- en -negentig meal overwont, nen hebben, dan verheilln zij zich de honderdde beer we„ der, en men loopt gevaor van hoar overwonnen cc vvor„ den.” HAVER VELD kampte ook moedig , flandvastig en
gelukkig , zodot wij hem vele' lezers en vele novolgers
wenfchen. Zijn lezer maakt misfchien de aanmerking, dot
zo veel toevalligs in zijne gefchiedenis zanienloopt; dit zij
nu zo; moor wij lezen bet bock om de pit, niet om den
dop; om de innerlijite waarde, met em het uiterlijk kleed,
hoewel ook dit bier , gclijk altijd bij dozen Schrijver, niet
onbevallig zit; en wij vonden geene enkele les, die wij ou
pitvoerlijk of overdrevea houcien.
Wag
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A. VAN DER WILLIGEN WILLEM EN. KLAARTJE ■

Willem en Klaartje , of de yoorheeldige Pastoor; zcdelijk Tooa
neelflukje , met Zang , door ADRIAAN VAN DER WILLIGEN:
Te Haarlem , bij A. Loosjes, Pzt t8o6. In 8vo. 49
Vert vaderlandsch ftukje, alhoewel flechts eene verdichting;
.1.-■ en op geene gebeurde daadzaak in de gefchiedenis gegrond.
Bet heeft tot den vijandlijken inval der Engelfchen in het jaat
1798 betrekking, en de lezer of aanfchouwer Plaatst zich op
een dorpje aan de grenzen. Zeker jongelirig trOf het lot ,dat
hem wt den krijgsdienst opriep; daardoor worth eene oude
tnoeder met hare blinde dochter hulpeloos, en een bemind
meisje is in angst en vrees over den geliefden. Maar een
ander, niet begunftigd minnAr,, de neef en erfgenaam van
den Pastoor, flelt zich in zijne plants op de edelnioedigfle
wijze , daartoe door zijnen oom aangemoedigd; wiens mcnschlievende gevoelens , ongeveinsde edele verdraagzaamheid, en
geheel eerwaardig karakter , te flerkere werking doen , oindat
de alzo geholpen jongeling, met de zijnen , den Hervormdert
Godsdienst belijdr ; terwijl zekere bij uitflek flechte en hui:
chelachtige Roomsch - Catholijke vrouw haren verfoeilijken
rol meesterlijk, maar vruchteloos fpeelt , opdat aan de
voldoening der aanfehouwers niets zou ontbreken, zeker verachtlijk gegageerd foldaat mede ncg loon naar werk onvvangt. Het ftukje, welks zedelijk doel niet to niiskennen is,
zou ons nog meer voldoen, Zo bet niet door zogenoemde
Vaudevilles VERFRANSCHT was ; bij de lezing aithans doet
nit tusfchen beiden eens zingen , wanneer het immers niet
meer natuurlijk words te pas gebragt, op ons gevoel eene
zeer onvoordeelige uitwerking. Dan — chaqu'un /on gout:
Voor den flotzang is de Muzijk 'er bijgevoegd.
Bet Plan tot een Blijfpel, in een Bedrijf. Het Hoag»
duitfche van ARRESTO vrty gevolgd. Te Leeuwarden, bij de
Wed. J. P. de Boy. In 8vo. 68; Bl.
e Overlie van Reitz wilde met zijnen zoon, den Luitenant, eens eene aardige grap hebben; hij bepraat deszelfs
verloofde orn zich te kleden als een boerinnetje; dan Mijuheer
de mirmaar, door zijnen bedienden en fpitsbroeder onderricht,
fpeelt nu zeer goed zijn rol , de minnares words in goeden
ernst vertoornd, en Papa heeft waarlijk berouw. Dan alles
komt te reek , daar de Freule den minnaar van mine trouwloosheid overtuigen zal, en de fehriftlijke belofte, die hij Naar zo
even gegeven had, tot dat einde voor den dag brengt : want ,
in flede van zo lets, had hij het lieve boerinnetje eenen brief
aan zijnen vriend , den Blijfpeldichter,, in de hand gedopt,
waarin hij het verzocht, geheel die gefehiedenis eens te bewetken tot een Blijfpel ; en Papa en het meisje zien nu beiden
dat de Heer Luitenant hen heerlijk gefopt heeft. Dit is het
hoofdbeloop van nit waarlijk niet onaardig flukje, dat op het
Toneel, vertrouwen wij, zeer wel zal voldoen.
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VADERLANDSCH1
LETTER-OEFENINGEN.
Verhandeling over den Invloed der Kerkeliike Ilervorming
de Zestiende Eeuw,, door den Heer , LEULIETTE , Hoogkeraar aan de Centraale School to Verfailles. Van welke
Perhandeling door het Nationaal Inflitaut van Frankriik.
vereerende Melding is gemaakt , bij de beoordeeling der
ingekomene Stukken ten iintwoord op de Volgende Vraag
.Hoedanigen Invbed had de Hervorming van LUTHER op
den Staatkundigen toefland der onder rcheidene Staaten van
.Europa, en op den voortgang der Verlichting? Te dmflerdarn , bijj. van der Heij. 1806. In gr. avo. Bebal4
ven het VoorlVerk (XXVIII.) 136 Blz.

W

anneet wij de vertaaling van de Proeve over deth
Geest en Invloed der Kerkh ervorminge van LUTHER ,

door CHARLES VILLERS , het door 'r Nationaal Inflitutt
imet den Eereprijs bekroonde . Antwoord'op de Vraag, in
den Titel pitgedrukt , behelzende , in onze Letteroefe.
Bingen aankondigden , mogten wij deZebie aanVangen:
Een hoogstgewigtige Gefchiedkundige Vraag voor.
,t treffelijkbeantwoord!" en door twee Berigten toonen,
dat dit geene Magtfpreuk was , maar eerie Oordeelvelling„ op de zaak zelve gegrond (*). — Van een ander
ingekomen Antwoord maakte het Nationaal Intlitunc
lotlijke melding ; gelijk de Voorreden des Werks van
— Ten tijde der Nederduittche tiltVILLERS
gave van VILLERS hadt deVertaaler dit Stuk nog niet ge2ien; dan, het in handen gekreegen hebbende, twijfelde niet, daar het voorgaande Stuk zijnenLandgenoo
ten zo aangenaam geweest was, ook cleeze Verhandeling
vertaald aan to bieden. De Heer Ewtjx. heeft, even als
bij het voorgaande AVerk , cenige Aanteekeningen tot
opheldering 'er aan toegevoegdh
Met
(*) Zie onze Vaderl. Lettersef: nor 1305. bl. 4.29e g 4g4,
LETT. 1807. NO. 3.

98

LEULIZTTZ

Met geene ongepaste gelijkenis zendt hij deeze Ver.
taaling ter wereld in, ontleend van het befchouwen ems
fchilderftuks van een grooten Meester , en het daarop
voIgend bezigtigen eens 'Inks van een mindereu Meester,
waarin egter trekken voorkomen I die hem dringen uit
te boezemen : Ook dit is fchoon! — Hoewel Vertaalers
niet altoos in de waardeering en aanprijzing eens door
bun in 't Licht gezondev Werks te vertrouwen zijn
dunkt het ons, dat de Heer Elm]; eene zeer goede Recenfie gegeeven heeft van deeze Verhandeling. Hij
fchrijft: „ De Hoogleeraar LEULIETTE befchouwt zelcerlijk zijn onderwerp niet zoo geheel van alle zijden
in Ole deszelfs deelen als de Heer VILLERS; in zijne Verhandeling heerscht niet die juiste orde , die grondige
geleerdheid en regelmatige behandeling , welke bet
Work van den Heer VILLERS zoo grootlijks doet uitmunten; doch ook zijne Verhandeling draagt de blijken
van eenen wijsgeerigen geest , en van eene opgeklaarde
Wijze van denken, welke eenen Schrijver behoort eigen
te zijn , zal hij zoodanig een onderwerp waardiglijk behandelen: terwijl in dezelve eene krachtige en dikwerf
roerende welfprekendheid gevonden wordt, waardoor de
lezing grootlijks wordt veraangenaamd."
Wanneer wij onze Leezers enkel verzekerden , dat
dit naar waarheid gezegd is , zouden wij hier kunnen
eindigen. Maar wij vonden bet Stuk te fchoon, om 'er
zo van of te flappen. Te regt merkt de Vertaaler op,
dat 'er een groot onderfcheid zich opdoet tusfchen VILLERS en LEULIETTE; daar de eerfte in Duitschland aan.
leiding kan bekomen hebben om over de Proteftanten zo
gunftig te denken , en de ander zijn werk opftelde in
Frankrijk , onder het oog van een Gouvernement , 't
welk den Roomsch - Catholijken Godsdienst belijdt. BehaIven de beweegreden ter vertaalinge , daaruit ontleend
wilde de Heer aan de Verlichting, welke in onze
dagen maar al te zeer en met te veel fchijn van reden beftreeden wordt, ook door de vertaaling van dit Stuk
medewerken. Hierover deelt hij zijne denkbeelden mede.
LEULIETTE heeft, in zijne Voorreden, de tegenwoordige beftrijders der Verlichting in zijn Vaderland met
duidelijke trekken afgemaald , en zeer veel aangevoerd-,
't geen ook op andere Landen toepasfelijk is. — Mogt
het heir van Ohrcuranten, ook in ons Land groot , en
chrijvers en 's Vertaalers bedenkingen, hurl betreffen-
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zich fchaamen , en aflaaten ,
fende,
heid van het oudc Pausdom onder de Protelianten te
willen invoeren
Dan wij hebbea beloofd, de grondtrekken deezer Verbandelinge op te geeven. — De Heer LEITLIETTP., toont;
met den aanvange , ten vollen te begrijpen, wat 'er tot
eene volkomene beantwoording der Vraage vereischt
wordy. Hij geeft eene fraalje {Chas van de zegepraal
des- ChristendoUs 't welk hij in twee tijdperken .befehonwt; onder de vervolging zugtende , en heerfchende
geworden. Een oogflag wcrpt hij op de Pauslijke Mag,t,
bijzondenop GREGORIUS DEN GROOTEN , die niet kiesch
Was in de keus der middelen om de Heerfchappij der Kerke
aan alle zijden uit te breiden : „ men meent ook ," voegt
bij 'er nevens, ;; dat hij de uitvinder was van de Leer
91 des Vagevuurs ; eene Leer , welke de Apostelen en de
99 eerfte Christenen geheel onbekend was, en die de
91 Geestelijkheid eene onuitputbare bron Van rijkdont
99 opende ; terwijl zij door dezelve eene groote beer.
25 fchappij verkreeg over alle zwakke geesten; gelijk ook
1, over de Vorften , die dikwerf zoo gemaklijk te onder.
„ werpen zijn als de onbefchaafde menigte." Dit wordt
in verfchelde ,Vorften geto'ond , en daarbenevens een
Welgefchilderd tafereel opgehangen van den beklaagenswaardigeit Welland van Europa in de Eeuwen der onwee;
tenheid.
Het onmeetelijk gezag der Pausfen wa g het tiitwerkzel eener menigte van hijzondere omitandigheden. Juist
is de opmerking: „ Terwijl de Voriten Gedgeleerden
werderi, hielden de Paufen op, het te zijn; zij
91
„ moeiden zich alleen met de Staatkunde; met alle dwa.
„ lingen deden. zij hun voordeel, terwijl zij zich teveils
„ van het weinige nog overgeblevene licht hedienden
99 om littnne odgmerken te bereiken , daar zij bij ult.
„ fluffing zich hetzelve toeeigendent" Naa een Entr■I-.
GARIUS ARNAUD VAN BRESCIA , MUSS HIERONY9IU.1
VAN PRAAG , en den italiaanfehen Dichter vermeld te
bebben , komt de Schrijver tot LUTHER.
„ Alles," zo drat de Schrijver zich
„ fcbeeu

,, voorbereid te zijn voor eene belangrijke Hervorming
5 , loch 'er was een Man noodig , die met eene ttitgeQ
ftrekte kennis vele andere talenten vereenigde ,
3 ; die door het geluk en de omftandigheden in die mate
begunftigd werd, dat Vorfteii en Volken genegen
G 2
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„ ren zijne ftetn gehoor te geven. Deze Man [vv.,
„ THER3 nogtans verfcheen eerst eene eetrw na de
„ ftraf zijner voorgangeren. Hij leerde , fchreef, verhief zijne donderende Item, en overtuigde velen; het
verftand der rnenfchen werd werkzaam , het werd verlicht;; de Natien ontwaakten nit eenen langdurigea
15
Ilaap; vele burgerlijke inftellingen werden verbeterd ,
en het mensehlijk geflacht niet meer zoo grootlijks
,7 vernederd ; vlijt en koophandel ontfloegen zich van
„ hunne flaaffche ketenen ; door de plaatshebbende versl volging ontwikkelden zich groote en verhevene ka1! rakters , en door dezelve werden de moed, de ijver,,
55 de kundigheden der vlugtelingen naar andere ftreken
v2 overgebragt; het beste gedeelte , eindelijk , der oude
,2 reld , en ook een groot deal der nieuwe,, onderging
eene verandermg , waarop de menschlijke Rede trotsch.
kan zijn."
Welgemaald is de fchilderij van de Pausfert die in
dit tijdvak regeerden , inzonderheid die van LEO DEN X.
Ten aanziene van LUTHER zelven merkt hij te regt op
„ wij zullen hem in alle zijne verrigtingen niet volgen;
„ de worfteling , welke hij moest uithouden , is zoo wel.
„ door vinnigen haat, als door vooringenomene geest„ drift, onder verfchillende trekken, meer dan eenmaal
„ afgemaald ; doch het is zijn leven niet, hetwelk wij
„ moeten befchrijven , het is zijn invloed , dien wij
„ moeten fchetfen ; dat wij dus den Man vergeten , en
„ ons alleenlijk met gebeurde zaken bezig bouden.”
Door LUTHER werd de Schoolfche Godgeleerdheid
verbannen. Dien Hervormer met zijne Medeftanders befchouwt de Verhandelaar als nieuwe NATHANS nieuwe
JESAIASSEN, die, met geduchte Ural:fen , de wreedheid
der Voriten en bovenmenschlijke trotsheid van de Goden
der Aarde beftraften ; geestdrift en moed opwekten ; de
vrijhei d van het Duitfche Rijk moedig verdeedigden ; in
andere Rijken heilzaame Omwentelingen te wege bragten ; alomme het der Maatfchappije nuttig vlijtbetoon
aanmoedigden , en Volksvoordeelen daarftelden; de Zedeleer nit een gezellig oogpunt befchouwden.
De Schrijver erkent , dat de Omwenteling, door de
Hervorming te wege g-,ebragt , overal geen vreedzaam
aanzien hadt. Woeste Dweepers fchaarden zich onder
den ftandaart der nieuwe Leer. Hier worden de eerfte

Wederdoopers Diet derzelver woedende en onzinnige Op-
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perhoofden , near verdienften afgefchetst. Dan daarlaatende, in hoe verre de Doopsgezinden tot de gemelden in
betrekking ftaan , hangt hij eene allervoordeeligfte fchilderij van deezen op. Wij fchrijven alleen het flot af:
„ Gelukkige Maatfchappijen ! uw eenvoudig en treffend
voorkomen is van meer belang voor den waren Wijs95
, dan de befchouwing van trotfche Steden , van
55 geer,
gedenkftukken
door eerie eerzuchtige weelde opge95
, en van zegetekenen beftemd om de daden van
59 rigt,
„ fommige Heiden te vereeuwigen ! "
Sierlijk draagt LEULIETTE voor, hoe de onttaatkundige geweldenarijen omtrent de Aanhangers der Nieuwe
Leere te werk gefteld , deezen alleen de keuze lieten tusfchen Ballingfchap of den Dood , tusfchen eerie grootmoedige vlugt of eene lafhartige verzaaking hunner gevoelens ; terwijt men hun hierdoor drong tot die uitwijkingen , welke het eene Land verrijkten door de vcrliezen en rampen van het andere , en wier uitwerkzelen
voordeelig waren voor het Menschdom. Dit geeft
gelegenheid tot het fchetzen van treffende Tafereelen,
die tie Hervorming luister bijzetten.
Het ontbreekt niet aan veragters der Hervormerea
van de XVIde Eeuw; dan onze Schrijver vaart hun in den
fchild, en toont vervolgens , hoe door de Hervorming
het Bargerlijk Gezag van den Priesterftand is afgefcheiden , en het vrij onderzoek aangemoedigd. Hoe
zeer in bekooring om over te neemen de fchets van den
ftaat der onkunde in de onhervormde Rijken , met dien
der opgeklaarde kundigheden in de hervormde , moeten
wij dezelve wederftaan, om nog pleats ter verdere ontvouwing deezer Verhandelinge over te houden.
Hij erkent , dat de Hervorming in alle Landen , waar
dezelve doordrong , den geese der venfolginge geenzins
uitdoofde ; maar merkt op , „ dat men in Holland , in
de eerfte tijden tier Hervorming , wijs genoeg was
31
om
elle vervolging te beletten. — De ongerijin55
,9 de twisten," voegt hij 'er nevens, „tusfchen de Co,/ inaristen en Arminianen zouden den dood van BAR', NEVELD niet ten gevolge gehad hebben , wanneer
• bet belang van den eerzuchtigen MAURITS niet ge• vorderd had , dat deze floutmoedige verdediger
• der Bataafiche Onafhankelijkheid vallen moest, ten
einde de Republiek , welke door het vernuft van
G3
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dezcn grooten Man verdedigd werd te gemaklijker
„ te kunnen onderwerpen."
De Hervormers deeden bet menschdow de gewigtigfte
dientien , door de Regtsoefening te verbeteren , de wil!
kkeurige tnagt der Vorften te fnuiken en door algerneen nuttige in ftellingen te doen vervangen. De Scbrijver
;Pont steeds met ons Land veel op te hebben. Wij kunnen
den lust niet wederftaan , om LEULIETTE !tier te laaten
fpreeken, „ De invloed der nicuwe godsdienftige gezindten was nergens duidelijker te befpeuren dan in
,9 de Nederlanden; de Hollanders heroverden Ii unne vrij, 9 heid op eenen grond, die hen aanhoudend door de
„ Zee betwist worth; zij verijdelden alle de pogirt„ gen van PHILIPS II , daar integendeel . de bloeijende
„ Steden van Braband , en de vruchtbare ftreken
,, die door de Schelde bevochtigd worden hare ke„ tenon hernamen , in weerwil van de wreedheden des
Hertogs van ALVA , en in weerwil dat veertig dui95 wend flagtofFers ow wraak riepen , en van -hunne
99 nakomelingen de ftraf hunner beulen vorderden, De
Hollanders nu hadden den ouden Godsdienst afgezworen ; doch de andere Provincien hadden denzel7
„ yen behouden : deze laatfte hadden de omwenteling
alleen ten halve daargefteld , waarom zij voor haar
„ ook van geen nut was ; zij wilden den Troon al„ les ontrooven , doch lieten het Altaar alles behou„• den; terwijI dit laatfle het Finis van Qostenrijk ten
9/ dienfte ftondt en de Republikeinfehe geestdrift ver„ nietigde, — Dit bewijs is van geenen wijsgeerigen
Gard, maar ontleend uit de Gefcbiedenis ; redeneringen kan men beftrijden , maar hoe zou men gebeurde taken kunnen tegenfpreken?”
Voorts toont de Schrijver het alien in 't oog loopend
on derfchetd tusich en Landen , door lien•Grinden en RomCohen bewoond; alsmede , hoe egter de fIervorming ina
vloed bath op Landen , die dezelve niet omhelsden.
Keurlijk is de fchildcrij der yefiÜten, en van LOYOLA
Tijdgenoot van LUTHER, en de tegenflelling van die beiden , alstnede van de Pausfen ten dage van LUTHER.
Eene breede Aanteekening , over de Hervormers en diet.
bijzonder Character, heeft de Schrijver bier geplaatst
en , zo hi' vermeldt , is dezelve getrokken uit een Talefeel der elide en hedendaagfche Gefchiedeni g', door
'41e
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hem vier jaaren geleden opgefteld ; welke aanhaaling bewijst , dat hij, ten dien tijde, omtrent dit belangrijk
onderwerp dezelfde denkbeelden koesterde , als op dit
oogenblik. Verfcheide volgende Aanteekeningen , vermeldt hij, zijn mede uit dat zelfde Werk ontleend.
Schoon LEULIETTE, gelijk wij, hem volgende, opmerkten , de Gefchiedenis des Leevens van LUTHER
voorbijilapt , laat hij niet na , eene kenfchets van dien
Hervormer op te hanger, en daar nevens die van ERAStars en MELANCHTON te plaatzen.
Uit al het aangevoerde ," vermeldt hij, „ kan men
9,
ligtelijk zien , dat de verbreiding der Leere van Lu•),
99 THER bevorderd werd door eene menigte van omftandigheden , waarvan 'er fommige zoo bijzonder wa95,
ran, dat de Proteftanten den vinger Gods in dezelve
.9) meenden te befpeuren ; doch de Wijsgeerte , die
zich minder door geestdrift vervoeren laat , befchouwt
9,
deze verbazende Omwenteling als het werk van eeni0)
„ ge groote Mannen , en is van oordeel, dat het vele
„ Natien dikwerf alieen aan de leiding van het een of an„ der verheven vernuft ontbroken heeft, om eene geheel
„ nieuwe gedaanfe te verkrijgen.” De Vertaaler maakt
hieromtrent eene aanmerking, die de aandagt verdient.
LEULIETTE is van oordeel, dat, ware LUTHER niet
verfcheenen , CALVIJN de rol eens Hervormer's niet zou
gefpeeld hebben. Hij vergelijkt die Mannen bij elkander,, ftelt CALVIJN laag ; dan deeze wordt door den Ver.
taaler , in eene Aanteekening , eenigzins gehandhaafd.
Trerend zijn de trekken , door den Schrijver opgegee.
yen, van de Gefchiedenis der Godsdienftige Onlusten in
zijn Vaderland, Frankriik. Wederom komt Holland bij
hem boven. „ Holland, het welk van nature zoo arm
„ is , voorzag in zijne behoeften door de beoefening
11 der deugden van fpaarzaamheid en vlijt , terwip
het zich 1-iierdoor in ftaat ftelde om de Volken gewig„ tige lesfen te geven.”
Wij eindigen dit ontleedend uittrekzel met eene flotaanmerking des Schrijvers , die niet kan nalaaten te treffen. „ Had Duitschland onder de heerfchappij gettaan
„ van 6nen Meester,, de Leer van LUTHER zou zeker
„ zijn verworpen geworden. Dit is meer dan gisfing:
„ want de beheerfcher van eenen grooten en wijduit„ geftrekten Staat neemt gewoonlijk zijne toevlugt tot
eenen Lerdienst , wiens luister iudruk maakt op de
,5 meG 4
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2 , menigte. Zijn gezag moet op eenen grooten affiand.
0 , nog betzelfde verrnogen hebben , en de Geestelijk.
27 heid komt hem hierin krachtdadig te hulp."

Men plaatze dit Boekdeeltje vrij naast het grooter
en uitgebreider Stuk van VXLLERS
De verwoesting van
als eene algemeene
XII: 26 a , door j.
Walfche Gemeente

den twealfden yanuarif , voorgeeld
ramp, in eene Leerrede over I Car.
TEISSEDRE L'ANGE 7 Leeraar bij de
te Haarlem. Te Haarlem, bij J.
fched6 en Zonen. 1807. Incr. Bro. 31 B1.

Kerkeliike Redevoering over Luc. XIII: 1-5. naar aan,
kiding van den verwoestenden ramp, welke de Stad Leif,
den getreen heeft , enz. door F. VAN TEUTEM , Leeraar bij de RemonJlrantsch - Gereformeerden te Utrecht.
Te Utrecht , bij de Wed. J. van Terveen en Zoon.
18e7. In gr. 8vo.
e eerile dezer Leerredenen , vervaardigd op uitnoo..

diging van de Magiltraat der tad Haarlem , is
floor den Eerw. L'ANGE uitgelproken , ten einde zijne
Gemeente tot liefdadigheid omtrent het ougelukkige Leij.
den op te wekken. De Hoogleeraar SIEGENBEEK Wing
woning insgelijks grootendeels vernield werd, hield zich
eenige dagen te Haarlem op bij den Eerw. L'ANGE zij11C11 Zwager,, ten wiens huize zijne Echtgenoote en Kind
toevlugt genomen hadden. Hier vertaalde hij deze
Leerrede , die door hem, als gevloeid uit de volheid
van een gevoelige en deelnemend hart , met genoegen gelezen werd, en met welke te vertalen, op verzoek
tier Uitgeveren , die , gelijk den Druk der Franfche,
zoo ook dien der Hollandfche , geheel ten voordeele van
Leijden beitemden , hij begreep, dit edelmoedig oog.
merk te moeten onderiteunen.
De woorden van den Ap. Paulus , zoo an lid lifdt ,
zoo lijden alle de leden mede , dienen den Eerw. L'ANGE
tot tekst, bij de befchouwing van de Ramp, der Stad
Leijden overgekomen, als gemeen aan bet ganfche Va.
derland. Als zoodanig doen de Ilfenfchelijkheid , de Vaderlandsmin , en de Christeliike Liefde , dien ramplpoed
kennen. Treffend zijn de tafereelen, uit de gemelde oog.
punten befchouwd welke de Redenaar van deze zoo eenie

L1 AN G E EN VAN TRU E

LEERREDENEN. tog

ge als ontzettende Gebeurtenis ophangt..11et tweede deel
der Leerrede beiteedt hij, niet ter regtvaardiging (dit toch
zou beleedigend zijn voor verlichte en weldenkende
Christenen) maar ter hartelijke aanprijzing van algemeene hulpbetooningen , algemeene pagingen tot hergel en
cdelmoedige opoferingen. Eindelijk de verbeelding vestigende op het aandoenlijk fchouwfpel van een gansch
Volk, dat eene ongelukkige Stad te hulp fnelt , voorfpelt hij, uit kracht der Christelijke Liefde , die hem
plles goeds do't gelooven .hopen , en op grond van het
voorbeeld, door -den Koning, Staatschenaren , Raads.
lieden en Overheden gegeven ,dat alle Ingezetenen , met
geestdrift , tot verzachting van den rampfpoed der ongelukkige Leijdenaren, milde offers ; tut edele beginfe.
len, zullen toewijden.
De tweede Leerrede, mede voortgevloeid uit een gevoelig en deelnemend hart , en opgefleld na het Innfchouwen van de uitwerkfelen der volftrekt onbelchrij.
felijke verwoesting, is door den . Eerw. VAN TEUTEM
uitgefproken , voornamelijk, ter voorkoming van yen.
keerde gevoelens nopens de Voorzienigheid , Welke bij
zoodanige gelegenheden bij velen ontftaan. FIet gebeurde met de Galileers , en de verpletterden onde; den Toren in Siloa , Luk. XIII: 1-5 vermeld, geest zijn Eerw.,
na behoorlijke toelichting dier woorden , aanleiding ,
om aan de begrippen zijner Toehoorderen eene gepaste
xigting te geven, Hij houdt de leden zijner Gemeente
wel te verlicht , om van hun te denken , dat zij de on.
gelukkige Leijdenaars als boven anderen ftrafwaardig
zouden befchouwen doch rekent het echter van belang, de les des Heilands in den tekst, en diens aanwijzing , diep in den geest in het hart te prenten ,
ten elude te minder door fombere gedachten , bijgeloovigheid , of woeste twijfelingen , van bet (poor der
Voorzienigheid te worden afgetrokken. Kampen
zijn door ons , kor;zigtigen , niet te houden voor bijzondere ftraffen ; — wij zien, dat bier in dit oefenfebool lief en feed yermengd is, en dat ten dien opzigte
eenerlei den goeden en boozen wedervaart , — en dat
jezus en zijne Apostelen ook hierin tot voorbeelden dieAlgemeene rampen , als zij buitengewoon hard
t-ten.
aankomen , treffen doorgaans het flerkst ; terwijl dagein de laatfle
lijkfche onheilen Been indruk maken ;
berusten wij gemakkelijk ; bij de eerfle ontitaat
twij_
G5
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twijfeling ; waarom? — wij vergeten, dat wij, kortzigtigen) naar onze wijze van zien , de dingen fchatten ,
en , hoe zwak , alles willen doorgronden. Dit geeft
misrekening , en veelal verkeerde gevolgtrekking , die
ongerijmde eifchen voortbrengt , even alsof God gedurig
wonderen zou moeten verrigten , om de vrije bedrijven der menfchen', wanneer zij fchadelijk worden , te
Ituiten, — Gods wegen zijn voor ons niet in alles te
doorgronden ; wij moeten bier in geloove , wij kunnen niet
in aanfchouwen wandelen; maar dit geloove geeft ook
eerier' zoo redelijken als genoegzamen grondflag tot kinderlijk vertrouwen , dat de Hemelfche Vader in alles het
bell bedoelt zijner kinderen. —Aan deze zijde des grafs
kunnen wij niet dieper indringen; de Eeuwigheid zal
eerst opklaren, 't geen ons bier ontroert en verwart.—
Intusfchen weten wij , dat wij uit alles nut moeten trekken, en, gelijk nit het goede dankbaarheid, zoo uit bet
kwade voorzigtigheid en geregtigheid leeren. — Leijdens
ramp is een fpiegel van 's werelds ijdelheid ; foortgelijke ongevallen kunnen ook ons overkomen, en die bier 't
leerzaamst toepast, bereikt ook best van dezen kant de
bedoeling der Voorzienigheid , zoo verr' wij dezelve
kunnen nafporen. — Daarenboven is hierdoor ook wetier gelegenheid geopend , om de edelfte pligten van erkentenis en menschlievendheid te oefenen , waardoor
ook ten dezen opzigte licht uit duisternis kan voortkomen. — Deze overdenkingen , doorvlochten met trelfende•herinneringen aan de deerniswaardige bijzonderheden
van Leijdens ramp , worden met klaarheid en kracht
ontwikkeld. Men kon in dezen geene wijsgeerige juistbeid eifchen ; de koelheid van den Wijsgeer (treed met
het gevoel van den getroffen Menfchenvriend ; ook gedoogde de kortheid des tijds, waarin het opitel vervaardigd werd, niet, de meeste oplettendheid en befchaving
aan hetzelve te• befteden. Ook aan deze Leerrede , ten
voordeele van de ongelukkigen te Leijden gedrukt, wenfchen wij , nevens de eerfte , een goed vertier , en tevens de bevordering van redelijk geloof en ongeveinsde
Christelijke liefde.
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De onwaardeerbare prediking van de verpving der zon.
den : als de allernoodzakelijkfle en allerkrachtigfle voorge.
field, aan de EuangeliRhe Gemeente , te Bunzlau; door
E. G. WOLTERSDORE Euangelisch Leeraar aldaar.
Te ilnallerdam bij B. Flaring. 1806. In gr. Ovo.
en 120 Bl.

17ene ellendige preek, meer dan eene halve eeuw oud,
moet nu to voorfchijn komen, om de gefehiedenis
der ongelukkige gefchillen onder de Lutherfchen hier te
lande, en de daaruit ontflaane fcheuring voornamelijk
in de Amfterdamfche Gemeente , eons weder op te halen en to helpen vereeuwigen. Zij is, tot dat einde, behalven met een Voorbericht van den Vertaler , waaruit
men den man al rasch leert kennen , met eene menigte
onder den tekst bijgevoegde aanmerkingen verrijkt, alle
met bittere vervolgzucht nit de pen gefloten , de eene
hatelijker dan de andere. Dezen, bij zijnen aanhang ze,
ker hooggeprezen, arbeid heeft m. SOONLE, MARTENZ.
op zich genomen. 't Geen ERNST GOTTLIEB WOLTERs.
poRr , in zijnen tijd, tot berisping van fommige, naar
zijn oordeel , van 't hoofddoel der Euangelieprediking
verre afgewekene , zedepredikers , fcherp en heftig gezegd heeft, wordt nu, door dozen heethoofdigen Kettermaker, op de zoogenaamde nieuwmodifche deugdenpredikers in de Lutherfche Kerk , met bijvoeging van
allerlei fcheldnamen . , op de ruwfte wijze toegepast.
Zij heeten bij hem fchandvlekken van den grooten Luther,
rieuwlichtfche predikers, ook wel nieuwe duisterlingen dezer eeuwe , vertrappers der reine waarheid , die alleen in
'lads zijn , om naamchristenen nog erger te maken , dan
zij zijn, namelijk tot verfijnde heidenen, verfioorders der
Buangelifehe Lutherfche Kerk , die droevige fcheuringen in de
Getneenten , als te Anfierdam , Harlingen en Hoorn , vet,
wekken , dieven en moordenaars, verbondbrekers , heimeijke Socinianen, enz: enz. enz.
l

Zic hier nog eenige ftaaltjes van SOONLE'S Godgeleerde begrippen. „ Een enkelen droppel van het dierbaar
bloed van Jens Christus heeft," zegt hij bl. 68 , „ oneindig meerder kracht , om de zonden uit te delgen , en
de ziel te reinigen, dan vele bergen van gebrekkige en
Op bl. 52 en vervolgends
onvolmaakte deugden! "
be-

tC

E. G. VS70 LTERSDORP LEERREDE.

beweert de aahmerkingmaker in 't breede , dat zij ,
die het beitaan der kwade Engelen ontkennen , ook outkennen , dat 'er een hel is , dat den duivel en zijne Engelen een eeuwig vuur bereid is. „ Welk eene helfche
boosheid " zegt hij, en wordt, onder dit vooritel , zoo
ontroerd over de boosheid van die Qodslasteraars, die
dit durven tegenfpreken , en alzoo de zielen der menfchen vermoorden, dat hij 'er God en den Zaligmaker
aanroept , en voor hun om genade en bekeering
bidt !! — Eens , in de Kerk , door een zoogenoetnden Leeraar, voor eene Zuster der Gemeente , die zich
in doodsnood beyond, hoorende bidden, was hij ook
vreesfelijk ontiteid , toen deze zich de navolgende Bede, hij durft ze haast niet noemen , uit vrees , dat
men dezelve Diet met bedaardheid zal kunnen lezen ;
„ blijft , is 't mogelijf , blijft bedaard, Lezer !"
is zijn woord ; — toen dan deze , wiens naam ,
zegt .hij, de eere niet zal hebben, in dit Schrift genoemd te worden , zich de navolgende verfchrikkelijice belle veroorloofde : God Wilde Naar die hemelfche
gukzaligheid fcbenken, welke Hij den vromen , den deugdzamen, had toegedacbt! !!

C. A. *WAHL Gefchiedkundige Melding in alle de Beeken

des Bijbels , gefchikt ter voorbereiding tot een Christehjk
onderwijs , en voor Ongeleerden. In den Hage , bij J.
Immerzeel, Jr. 1806. In gr. 8vo. XXXH en 270 Bl.

oor dit Jiandboek worden de reeds voorhanden zijn.
de hulpmiddelen , om, ook bij ongeleerden , het
D
veritandig en nuttig gebruik der gewijde fchriften te
bevorderen , al wederom vermeerderd. Voor hun, die
tot de meer uitvoerige Inleidingen van EICHHORN, MICHAeLIS , BALER, HAENLEIN LOTZE en anderen geen
toegang hebben, of deze fchriften, als te veel geleerde
kennis vooruittlellende , niet genoeg verftaan, kan dit
beknopt werkje van grooten dienst zijn.
Na eenige weinige voorafgaande algemeene aanmerkingen , over den Godsdienst in 't algemeen , en wel bijzonder den Geopenbaarden, waartoe zoo wel de Mofaifche , als de Christelijke, bettoort , en over den Bijbel,
als de bron van beider kennis, wordt over de echtheid ,
ge
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geloofwaardigheid , goddelijkheid , en de, verzameling
dier fchriften in twee onderfcheidene Bundels , en in 't
bijzonder over ieder fchrift , over het eene meerder,
over het andere minder, b. v. over deszelfs fchrijver,
tijd , inhoud , gebruik , en wat meer wetenswaardig
ge6ordeeld wordt , ook voor ongeleerde lezers , veel
goeds gezegd. Ook over de zoogenaamde Apocryphe
boeken , derzelver inhoud en waarde, worth, in eeu
Aanhangfel op de boeken des Ouden Verbonds , gehandeld.
.Als eene eerfle, of nagenoeg eerfle proeve van zoodamg onderwijsboek verdient deze arbeid geprezen te
worden. Wij noemen het eene eerfte , of nagenoeg
ter& proeve: want 't kleine boekje van F. c. ZANGE
door onzen kundigen Landgenoot , den Eerw. V1SSER
Predikant te Warns , voor eenige jaren , mede uit 't
Hoogduitsch vertaald, uitgegeven , was meer ingericht
naar de behoefte van fchoolkinderen. De Inleiding van
wAtu, is voor uitgebreider Ling gefchikt, en kan in de
daad, met hulp van eenen kundigen onderwilzer, zeer
veel nuts ftichten. Had nu evenwel de Eerw. J. VAN
111.1LST Leeraar der Doopsgezinden te Kampen, die,
bij de door hem ondernomene vertaling , bier en daar
eene aanteekening gevoegd heeft , van zich kunnen verkrijgen , om het gebrekkige en voor verbetering vatbare
over 't geheel te verhelpen , waartoe wij vercrouwen , dat het een kundig leerling van den geleerden
HESSELINK niet aan bekwaamheid zou ontbroken hebben, dan had, uit de vrije,navolging van het oorfpronkelijke fchrift , een meer volledig en voor de behoeften
van hun, voor welken het bettemd is, meer berekend
werk kunnen in 't licht verfchijnen.
De volmaaktheden van den Schepper in zijne fchepfelen befchouwd, tot verheerlijking van God en tot bevordering
van nuttige natuurkennis, in Redevoeringen , door J. A.
UILKENS , Art. Lib. Mag. Phil. Dot). enz. en Christen-Leeraar bij de Hervormden te Eenrum. Mien Deets
iJle Stuk. Te Groningen , bij J. Oomkens. In gr.
2vo. 483 Bl.

eze voortzetting des nuttigen arbeids , welke zoo
zeer het verftand en hart des Schrijvers tot eere verd
D
firekt als deszelfs doel uitnemend is , was door ons
"ads vroeger aangekoridigd indieu wij dit peel eerder
ent.
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tontvatigeti, en niet meer dan een beletfel , na bet dlit4
vangen , ons verflag van deszelfs belangrijken inhoud
vertraagd hadde.
Hetgeen wij bij de vorige berigten nopens dezen arbeid
tot lof vermeld hebben; durven wij bier gerustelijk herha=
lens Behalve het eenvoudige en yeelbevattende , heerscht
per eene levendigheid in deze Redevoeringen , welke ,
nit gepaste afwisfeling geboren , en dikwerf door 't bevatt
lige en zwierige in den flijl veraangenaamd, van dat
voel getuigenis geeft, 't welk , bij 't befchouwen van 't
fchoone en nuttige in de Natuur,, het hart doet ontgloeiL
jen in dankbaren eetbied jegens den aanbiddelijken Schep;
per. Dit boezemt ons te meer hoogachting in voor den
Schrijver, naarmate de blijken dezer gevoelens bij velen
tier nieuwerwetfche Wijsgeeren en Natuurbefchouwers
niet alleen te vergeefs gezocht , maar te dikwijls vervan;
gen worden door de kenmerken der vernederendile trotsheld, welke de oogen van hun bedwelmd verfland te zeer
benevelt, om, met eenvoudigen en ongeleerden, het ohzienlijke Gods, of deszelfs volkomenheden, in de fchepfelen op te merken.
Dewijl deze Redevoeringen nu reeds zeer veel bevatten , uit hoofde van den onuitputtelijken rijkdom def
voorwerpen, die zich ter befchouwing aanbieden, hebben wij met genoegen gezien, dat de Schrijver van zijn
voornemen heeft afgezien , om, namelijk, in den Deel
de Natuurlijke Gefchiedenis te bevatten, of van dezelve
eene algemeene fchets te geven. Van hier dat dit derden
Deels eerfte Stuk, behalve de algemeene befchouwing
der Natuurrijken , de Klasfe der Zoogdieren en Vogelen
alleen beheist; terwijl in een tweede Stuk de vier overige Klasfen zullen begrepen worden.
De onderwerpen zijn op gelijke wijze als de voorgaande in de twee eerfle Deelen behandeld. De Schrijver
beefs getracht , door het raadplegen der nieuwite en beste Schrijvers, deze wetenfchap voor te dragen overeenkomflig de tegenwoordige gefteldheid der Natuurlijke
Gefchiedenis4 flit hoofde van de danhalingen uit, en
de verwijzingen tot de beste, zoo vroegere als latere en
nieuwfle Schrijvers , is dit Werk zeer gefchikt OM den
liefhebberen in de bijzondere vakken tot handleiding te
dienen ter verdere nafporing; terwijl men, door inge-,
laschte brokken nit de verfchillende Schrijvers ' derzeiver
tnanier en voordragt kan leeren kennem
06;
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Gelijk het tweede Deel, door de bijzondere Natuurkunde, of eene opgave en verklaring van de verfchijnfe,
len der Natuur , te bevatten , als op zich zelf Itaande
kon worden aangemerkt ,maakt ook het derde Deel, over
de Natuurlijke Historie , op zich zelf een geheel uit ;
hetwelk den genera herinnerd . wordt, die, als bijzondere
lief hebbers der Natuurlijke Historic, wel dit Deel, zonder daarom het geheele Werk te nemen , zich zoudent
willen aanfchalfen.
Als eene Inleiding tot de Natuurlijke Historic, wijst
de Eerw. IIILKENS ons in de Eerfte Redevoering aan , hoe
behoefte de oorfprong dezer wetenfchap was , Welker
gefchiedenis van daar tot de vroegfte tijden opklimt , en
zulks met vermelding van 't geen, ten dezen opzigte,
van MOZES of tot op LINN1EUS , de Rangfchikker,, en
lIUFFON de Prediker der Natuur,, en ook federt dezen,
bij zeer verfchillende Schrijvers gevonden wordt. De
noodzakelijkheid en fchoonheid dezer wetenfchap geene
breede aanprijzing behoevende , vindt men voorts gewag
van de verdeeling der natuurlijke ligchamen , en van de
kunftige itelfels, door BUFFON, ROBINET en CAMPER
verworpen.
De Tweede Redevoering handelt over de bewerktuigde
ligchamen in het algemeen , en over het dierenrijk in het
bijzonder. Hier wordt gefproken over bewerktuiging,
leven en levenskracht , over de voortplanting der bewerktuigde ligchamen, over de vormdrift , en zoo ge.
wone als buitengewone heritellingskracht. De Schrijver erkent hierin het duistere en voor den mensch onnafpeurlijke. Het Leven noemt hij bovenal eene onbe•
grijpelijke kracht , nog onbegrijpelijker dan alle verborgene krachten in de Natuurkunde. Hij merkt te regt
:an, dat ook in dezen geen niet zelden gebeurt) de
benoeming van het verfchijnfel als eene natuurkundige
verklaring wordt opgedischt , en Iaat het ileehts bij
eene vraag blijven, 't geen, naar zijn oordeel , echter
door den Geneesheer DOORNIK zoude. betoogd zijn ,
„ of niet de levenskracht in de beide bewerktuigde
„ Rijken tot de eerfle en algemeene grondkracht van
31 aantrekking en afftooting zou kunnen gebragt wor„ den, zoodat de vorming en menging der ftoffen den
„ grond der verfchillende verfchijnfelen uitmaken? " —
Dan de eigenlijke verklaring zal misfchien wel evenzeer
ren geheim blijven als die van den groei en de voortplantin e
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ting der bewerktuigde levende wezensi Verre is het 'et
al, dat wij de verdieniten van BLUMENBACH zouden wit4
len miskennen ; maar hetgeen de Heer UILKENS op het
voetfpoor diens Schrijvers voordraagt , heeft ons die
duistere zaak niet verhelderd, welke de Schepper misfchien daarom als met een ondoordringbaar fibers wit
bedekt houden, opdat de vermetele itervelingen, bij het
ontdekken, nog niet meer,, en hunne afhankelijkheid, en
bet fcheppend vermogen des Algenoegzamen Formeerders , zouden voorbijzien. DRELINCOURT leerling van
BOERHAVE heeft 262 ijdele veronderftellingen nopens
deze voortplanting uit de fchriften zijner voorgangeren
opgegeven : BLUMENBACH verzekert , dat het ftelfel van
DRELINCOURT het 263fte is ; maar wie waarborgt ons,,
mogen wij vragen , dat een ander fchrander vernuft eerlang dat van BLUMENBACH niet voor het 264fte zal ver.i
klaren ? .
Zeer fraaije aanmerkingen bevat vervolgens deze Redevoering over de herftellingskracht bij de levenden, die
weder even verwonderlijk is, daar zich alles na den dood
zoo fpoedig fchikt ter ontbinding. — Na de oPgave
van de kenmerken en eigenfchappen der Dieren in het algemeen , wordt over de verdeeling van het Dierenrijk
gefproken. Reeds in het Scheppingsberigt vinden wij
eene verdeeling der Dieren, fchoon dezelve onbepaatd
en onvolkomen is. ARISTOTELES onderfcheidde dezel.
ye in Viripara en Ovipara, en de onderdeeling van de
Viervoetige Dieren werd opgemaakt uit de gefteldheid
van derzelver hoeven , klaauwen of vingers. PLINIUS
en latez GESNER en ALDROVANIATS bemoeiden zich niet
veel :net eene rangfchikking. RAY bragt het eerst de
Dieren van iedere hoofdfoort onder geflachten en
foorten; maar ten dezen opzigte hebben de grootfte dienften bewezen LINN/BUS ftellende 6 , BRISSON 9, DAU4
ZENTON 8', en de laatfte Franfche Geleerden te Klasfen
welke laatften op eene uitflaande Tafel zijn aangeduid.
Eindelijk wordt deze Redevoering befloten met eene
ontvouwing der kenmerken van de Zoogdieren in 't gemeen, welke zeer gepast is ingerigt, om den overgang
voor to bereiden tot de befchouwing van de merkwaardigfte Zoogdieren , zoo wel in hunne gedaante en
genfchappen, die zij hebben , als in het nut, 't welk zii
uanbrengen, of ten opzigte van het gebruik, 't welk de
menfehen 'er van kunnen makes, Ter aanwijzing van
de

P.EDEVOEIUNGENs

orde , die in de volgende befchouwingen gehouden
Wordt , dient eene. tweede uitflaande Tafel voor de vet.•
deeling der Zoogdieren in IX Orden en 49 Geflachten,
benevens derzelver foorten, volgens de laatfte rangfchikking, door Prof. BLUMENBACH ontworpen. Ornniddelft
lijk achter deze Tafel is nog eene andere gevoegd
voorlIellende de rangfchikking der Zoogdieren volgens
DE LA CEPEDE in het Nationaal MDIXU111 te Pails
ingevoerd.
De Natuurlijke Gefchiedenis van den Mensch, en deszelfs voortreffelijkheid , is het onderwerp van de Derde
Redevoering. Op eene klare en tevens de ziel in eerbied
ontvonkende wijze is vooral dit onderwerp behandeld.
Het eerfte gedeelte defer Redevoering is gewijd aan de
befchouwing der be(tanddeelen van 's menfchen ligchaarn,
en vooral der beenderen , fpieren en zenuwen.— Daarnp.
wordt beweerd, dat de Mensch een op zich zelf ftaand
Geflacht uitmaakt, en, in weerwil van de verfcheidenheden , nit 6enen algemeenen ftam is voortgefproten. Dc
Heer U1LKENS fchijnt nog niet verlicht genoeg to zijo ,
om, near de droomerijen dieruieuwerwetfche Wijsgeeren , wien de philofophie der mode doet raaskallen, het
gevoelen aan te mien , dat de Hand der Nature den
Mensch als Dier aan de Aarde gaf — indedaad eene zeer
wijsgeerige [telling! dat de. Mensch misfchien Eeuwen lang als Dier op de Aarde heeft rondgekropen ;
dat hij eindelijk, men weet niet hoe, een foot heeft gekregen , waardoor hij begreep , dat hij toch wat meet'
dan een Dier was; en dat hij toen gelled en alleen zichzelven als Redelijk wezen vormde. Ook zal, near
veritemen, de Hr. UILRENS eerlang door eenen kundijea
Geneesheer kunnen geholpen worden van eene leehjke
ziekte, de ouderwetfiilie denktrant geheten, volgens Welke men oudtijcis , en helaas ook tut nog de Hr. DILKENS
(blijkens bl. 78 env.) meende, dat de menfchen uit Utica
[tam, en wel uit Azi8 , waren voortgefproten; en vet*ens welke men zich zelfs op het Scheppingsberigt en
de verdere gewiide Oorkonden beriep ! — Van deze
kwale zal de Heer UILKENS , zoo hij niaa.r innemeti wit,
kunnen geholpen worden door een kecipd, 't welk eer.
lang in druk that nit te komen, en waarvan reeds de
voornaamfte ingredienten ()Wangs, bier te lande, ZOo
wij .gehoord hebben met de ware Charletannerie der
modern Wijsgeeren , ziju uitgevent.
ttt
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Het laatile gerleelte dezer Redevoering Ioopt over de!,
zamenftemming van {igchaam en ziel de Voortreffelijkbeid van het eerfle , en deszelfs ledematen ,
over
's menfehen heerfchappij over de dicren,
zijne gei
fehiktheid om in alle luchtflreken te leven , — zijn aan-,
zijn fpraakdoenlijk maar vast geftel en levensduur,
en eindelijk zijne vatbaarlieid voor volvermogen ,
this eindigt
rhaking. „ Verheven redelijk wezen!"
deze Redevoering, 't welk wij Als een enkeld itaaltje wil-,
„ Verlieven redelijk wezen ! dat in
len affchrijven
voortreffelijkheid
een uitvloeifel der Goddelijke
uwe
55
volmaaktheid bezit, en met deze gedachten u tot den
Eeuwigen verheffen kunt ! dat een weinig minder dan
5/
de Engelen gemaakt, met eer en heerlijkheid bekroond
15
welk een veelvermogende fpoorflag is deze
zijt,
55
uwe
grootheid,
omdoor edele bedrijven n derzelve
55
niet met de women in het
waardig te gedragen
55
„ ftof der aarde; zock niet met de dieren'tnkel zinnelijk genot. Volmaak uwen geest, ftreef naar Reeds
55
hogere volkomenheid , breid uwe kundigheden nit,
55
kweek in uw hart alle fclioone deugclen aan;
be,'
/1 oefen vooral den Godsdienst van Jails; en gelijk gij
dan een nuttig en gelukkig burger Op aarde zijt, zult
„ gij eons een zalig bewoner van den Hemel warden
„ want onfterflijkheid is owe beftemming!",-; (bl. Job)
Uit het bijgebragte zal men genoegzaam den nuttigeit
arbeid van den Heer UILKENS kunnen kennen. Om ech•
ter onze Lezers nog meer ter bevordering van het vertier dezes Werks aan te moedigcn , ten einde de kennis
der Natuurlijke Historie te helpen verbreiden , zutlert
wij nog den inhoud der volgende Redevoeringen opgeven , weaker vierde over de vierhandige ,
gelige en losgeviugerde Knaagdieren (Apen Meerkatten, Vledermuizen , Eekhoorn, Muizen , Rotten, Ko7
nijnen , enz.) handelt. Het opfchrift der vilfi13 is :
Roofdieren en derzelv'er belang in de huishouding der
Natuur (Stekelvarken , Mol , 'Wezel , Das , Hond
Wolf , Luiaard , Schildvarken , enz.) In de • zesde
wordt .gefproken over de eenhoevige Zoogdieren en de
Iierkaauwende met gefpletene klaauwen (Paard, Kernel ,
Schaap, Bok, Os , Rendier, Muskusdier, enz.) Dc
veelhoevige, zwempootige en walvischaardige Dieren
(Z-vVijn , Oliphant , Itivierpaard , Zech ond Wal visch ,
Dolphijn, en vele anderen) waken het onderwerp nit der
ZS°
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terwijl in de achtge Redevoering de ,N.ftt uurlij,
ke 1-listorie der Vogelen befthreven , en bijzonder over
tie Roofvogels gehandeld worth. (Trekvogels , Roofvogels enz. , en hierbij vinden wij eene derde uitilaande
Tafel van de verdecling der Vogelen in IX Orden en 79
Geflachten, benevens derzelver foorten, volgens Prof.
BLUMENBACH.) In de negende en laatite Redevoering
wordt de befchouwing voortgezet der Land, en Water..
vogelen, bijzonder der ,zulken , die ter veraangenaming
onzes levens ltrekken (Papegaai, Leeuwrik Vink , Kanarievogel , fchoone Vogelert); voorts die tot_onderhoud
van ons leven fftekken (Hoer], -Duif enz.);
dezulken „ die door zeldzame gedaante of •evenswijte
zich onderfcheiden (Koelcoek, Pelikaan
Ziet hier de onderwerpen , welker behandellrig bet
nuttige met bet aangename vereenigt , dewifl men niet
alleen de bijzondere eigenfchappen der zoo geer verfchil.
lende Dieren , maar ook vooral bet nut en 't genoegen
welk de Mensch van dezelve kan trekken, vindt
.gewezen. Wij zien de voortzbrting van dezen arbeid met
verlangen te gemoet , bij welke ons de Schrijver ookbelooft de belirbeiding van zulke oncierwerpen„, die odder
den algemeenen inhond van Philolophie der Natuurkunk
en Natiturlijke Geliildedenis kunnen gebragt worden „ on
tot weIke l onder andere behooren: de zachte
ming en aaneenfchakeling in het gefnapene (waarctver
wij ons herinneren , cene • fraaije Vcrhandeling van DE
LUC , in de'Werken der Haarlemfche Maatfchappij, gelezen te'hebben , offchoon dzarin het idd van. BONNET
betoog, dat
en anderen worth tegengefproken);
Schepper een algemeen plan met cane oneindige verfcheidenheid in zijne .fcliepielen t,cevolgcl heeft . ; --over de
inftandhouding der Natuur.rijken , en alzoo van de
liefde in bet Dierenrijk-, van de woningen, vijandelijk.
beden , natuur- en kunst - driften-der'Dieren , enz. enz.
Wij fluiten onze aankondiging methet berigt,,da.t
plaat , voorftellende een Gliplianten4 gel:eche welke afbeelding de Schrijver betuigt verfchuldigd te zijn aim
Lien fieer c. DE COCK , weleer verdienfielijk Afgevaardign
de van onze 0. I. Maatfchappij , dit Werk verfiert ;
vvelks befehrijving, bia 251 en s62 voorkotnende, over*
vvaardig was , zoo ons be.tlak bet gecloogde, ter aanprijzing van dit: Werk bierNj govoegd t;. worden.
telieffe-le ;
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Staatkundig Nederland ; een Woordenboek tot de Biagraphifche Kaart van dien naarn; door Mr. JACOBUS,
SCHELTEMA. Hden ]eels Vie Stuk. L—S. Te
Anfierdain, hi! J. tea Brink, Gerritsz. 18o6.
gr. 8vo. 354 Bl.

aar wij, bij de beoordeeling van het Eerfle Deel
deezes Werks , en oorfpron g en aart breedvoerig
D
gemeld, en die aankondiging met bet vereerend Staatsbefluit van den to Februarij des voorigen jaars , ten opzigte
van des Schrijvers arbeid , befloten hebben , mogen wij
derwaards onze Leezers verwijzen (*). Ter voldoeninge van onzen door het voorgaande Deel opgefcherpten weetlust zo wel, als om dit Vaderlandsch. Werk
nader te doen kennen , narnen wij gretig dit vervolg
op. Onder de veelVuldigt waarlijk groote en braave ,
die elks bewondering wekken , elks hoogachting weg.
draagen , treffen wij laage en liege Karakters aan.
den , laateren en Tijdgenooten, doch reeds overledenen,
komen ens te vooren. Hoe bezwaarlijk valt ons de uitkipping van eenig 11-aal ! te meer,, daar wij, door ons
bepaald bettek , tot kortbeid verpligt zijn.
Eene uitvoerige fchilderij vinden wij opgehangen van
SIMON VAN SLINGELANDT, Raadpenlionaris van Holland.

Het zal onze Leezers niet verdrieten , zich eene Twos bij
dezelve op te houden. Hij werd gebooren 1664 en flint'
1736. „ Onze gefchiedenis Levert niemand , wiens zedelijke en ilaatkundige waarde zoo algemeen erkend
zijn, dan dezen man, die om wijsheid, trouw, eerlijkbeid en ftandvastigheid gebleken bij den dienst van
den Stant, geduirnde vijf-en-veertig jaren , met redeii
door Mr. H. VAN WIJN wordt voorgedragen als geboren tot hell van zijne tijdgenooten en tot een fpiegel VOW
de nakomelingfchap.
„ De tijdgenooten zegendea den Staatsman , die Earopa in Vrede behoedde , en fchonken hem ook
zijne pligtsbetragting in alle betrekkingen den welverdienden lof ; de nakomeling , die zijne verdicrnen onbevooroofdeeld en geheel kan ovetzicu , en
Hit
()

Zie Lettere. 18o6. bl. 163.
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nu kan nagaan , welke dienften hij onder andere bewees
aan 's lands geldmiddelen , bevestigt dezen lof, en wij
Nederlanders verheffen ons thans met reden op den landgenoot , die zonder praal , zonder vertooning , door zijne ftille wijsheid den meesten invloed had op de regeerders van Europa en de balans der volksbelangen gedurende vele jaren in handen hield.
„ Hij was de zoon van GOVERD VAN SLINGELANDT,
(deeze is in het voorige "frt. befchreeven) opgevoed door
dezen waardigen man , en den niet min beroemden stmoN VAN BEAUMONT , zijns Moeders Broeder,, ftrekte
hij welhaast beiden tot eer,, en volgde reeds in 169)
zijnen Vader in het gewigtig ambt vanSecretaris van den
Raad van State.
Zorgvol was de tijd van zijne bediening. Eerst
deelde deze Staatbijzonder in de fchade van den oorlog,
die door de omwenteling in Engeland veroorzaakt was
en in 1697 door den Vrede van Rijswijk geeindigd , eerlatig door dien krijg gevolgd wend, welke Europa, om
de Spaanfche Succesfie, van 1702 tot 1713 in vuur en
vlam Nide. 's Lands fchatkist was door de aanftrenging van alle kragten tot op den bodem toe gelectigd; de
toettand was na den vrede bijna hopeloos , zaodat zelfs
in 1715 het kantoor der Generaliteit gedurende tien
maanden gefloten werd. SLINGELANDT fchafte raad met
den Thefaurier-Generaal JACOB HOP, en had weldra het
genoegen het landscredit te zien herleven. Hij werkte
destijds bijzonder tot het houden eener buitengewone
Vergadering , en verwierf zeer veel roem door het zamenttellen van het heerlijk vertoog, over de defeclen van de
toenmalige Conflitutie der Regering van den Staat en der
rniddelen van redres, gefteld met oogmerk van voorlich-

zing van de uitgefchrevene vergadering in 1716.. Na den
Staat en vele van de Ingezetenen bewaard te hebben voor
de gevaren van den Mtiehandel , die het Nationaal Bankeroet van Frankrijk ten gevolge had , ftrekte hij zijne
uitzigten tot het herftellen van 's Lands middelen te water, en het is aan zijne wijsheid en naarftigheid het meest
toe te fc-hrijven, dat het Generaal Plakaat op de Convoijen en Licenten in tps werd uitgegeven : hetzelve
is altoos erkend als een meesterituk van gezonde regeark and e.
„ In dit jaar werd hij tot Thefanrier -Generaal verkozen,; ook in dezen kring hield hij zijnen teem NandeIf 3
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de. De yoorredenen van de jaarlijkfche Staten van
Oorlog , gedurende zijne bedieningen als Secretaris en
Thefaurier-Gcnerrtal getteld, bevatteden telkens het beerlijkst overzigt van het verledene met juiste toepasfing op
het toekomende zijn hoogstlezenswaardig, ook als
modellen van deftigen en door eenvoudigheid kiaren
fchrijftlijI,
„ Uit deze loopbaan werd hij geroepen tot het ambt
van Rartdpenfionaris, des-aids in een Stadhouderloos tijd,
yak even belangrijk als ten aide van DE WITT , doch
minder gevaarlijk. Hij bediende dit ambt negen jaren
en ijverde bijzonder voor het Weller verdrag. De lot"
zijner toenmalige verrigtingen is verder best vermeld
door vreemden ; welken 101 wij als niet verdagt gerust.
fijk durven overnemen. , Niemand bekleedde het ambt
van Raadpenfionaris met grooter bekwaamheden, met
meerder waardigheid van karakter, of met diepzinni, ger doorzigt van de gefteldheid en de belangen van zijn
• land en van andere landeu. Hij was , wel is waar, Raad, penfionaris in vreedzame tijden , doch het was door
voorzigtige tewerkftelling van welberadenheid en ver/ (land, dat hij deze dagen vrsedzaam rnaakte niet alleen voor (lit Gerneenebest, maar ook voor Europa.
FlirvMVuerde grooter dingen in de ltilte van het kabinet,
/ dan die andere Staatsmannen deden uitblinken te midden diet bewegenisfen van binnenlandfche onlusten of
Puitenlandfchen krijg , welke door wijsheid dikwijiz
• zouden zijn voorgekomen , en wier gevolgen altoos
• verderflijk zijn. De wain verheft altijd met luidere
/ flume dat vertiand , bet geen zich vertoont in onrustine tijden, dan bet veel verbevener, het welk zulfze
tijden . Voorziet en belet op te dagen. SLINGELANDTS
• tegenwoordigheid ftrekte tot eer der Vergaderingen,
waarin hij voorzat, en zijn rmni word met eerbied
• genoemd in de kabinetten van lremen , Louden en Tierfailles. Hij zette eene nieuwe waardigheid en invloed
• bij aim den post door hem bekleed , fcboon dezelve
yObr zijuen tijd van zoo veel gewigt en aangelegenheid
• geweest was in de Vereertigde Gewesten , door de be,
kwaamheden en verdientlen•zijner uitmnntende voor,
• gangeren,' The Monthly Review April 1784.
„ Men zoude met dit alles alleen op het karakter van
soNtrELAranT kunnen aanmerken , dat hij de doorzettendhcid van D.E. WITT en de yoortvarendheid van GAS:
PAR
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[Met verlof des Schrilvers: vordetden de tijdsomflandigheden en de gevallen die doorzettendheid , die vooriraarendhcid?]_
„ SLINGELANDT flied. op / December 1736. 0. z.
VAN HAREN hoorde op (lien slag de volgende aanmerkelijke en door de uitkonist bevestigde woorden van DON
LOUIS D 'AC UNIIA een man van negentig jaren en het
orakel der vreemcle Ministers : , de S teat heeft zijn hoofd
, verloren , en zal het misfchien zoo lang (mtANcois)
, FAG EL leeft zich fleande houden ; maer als die fterft , of
, zijilea inv/oedverliest , zal het niet Anders zijil den (den)
• onrust en verwarring.' Zie Geuzen bl. 315. Dezelfde
Scluijver zegt verders , dat tusfeben PATINHO, eerfte Minister van Spanje , en SLINGELANDT een dooritraalende
naijver was, wear bet middenpunt van den ftaatshanciel
zoo zijn , of tc Madrid of in 's Rage. De laatfle zag zijno wenichen vervuld.
„ Hij was gehuwd (I) :tan SUSANNA DE WILDT, bij
Wie hij een zoon naliet , later Ontvanger-Generaal van
Rolland, (2) aan JOHANNA COESVELD.
„ Zijne waarde als Staatkundig Regtsgeleerde zullen
wij Hader gedenken. Hij was een groot kenner der Griek-fche taal ; in dezelve waren de Brieven van Paulus zijne
lieffle lezing. Hoe veel wiNleids zijne Brieven bevat
hebben, kan eenigzins worden opgemaakt uit het berigt,
dat een !der geleerdile en verflandiglte Boekhandelaaren in Engeland duizend guinies hood voor de Brie.
ven tlISfC hell SLINGELANDT en MARLBOROUGH gewisfeld:
Lord DELAWAR deed dit aanbod can den zoon: het werd
afgefla g en. Monti. Rev. 1. c.
„ CIESTERPIELD geeft verders in zijne Brieven vele
en zeer belangrijke berigten over de verdienften en het
karekter van SLINGELANDT. Zie D. XII. bl. io van de
Franfche Drills 1796. Plaatsgebrek verbiedt ons om 'er iets
van over to nernen. Zie verders WAGENAAR D. XVIII,
XIX , en VAN WIJNI Bijvcegzel , vooral ook zijne eigene
Staatkundiqe Gefthriften , die nitnmer genoeg door aanlcornende Pagenten kunnen gelezen worden. Zijne Afbeelding is bij WAGENAAR .D. XVIII. 452. Wij misfen
eerie goede Levcnsbefchrijving; wij kunnen zelfs" geene
Lofrede aanwijzen."
Men leeze bier nog, Wilt SCHELTEMA van een laateren
pAR rAGEL miste. "

Itaadpanthimaris zegt.
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SPIEGEL , eerst Raadpenfionaris van Zeeland, daarna van
Bolland, geb. 1737. geft. i8co, was geboortig te Goes en

zoon van LAURENS en COTtNEL/A PETRONELLA DUVELAAR ; in zijne vroege kindschheid trok zijne fchranderheid
tie aandacht van den wijzen WILLEM VAN CITTERS, die destijds zijne toekomenclevermaardheid durfde voorfpellen.
„ Roem van geleerdheid en bekwaatnheid baande hem
fpoedig den weg tot ambten ; fangs dien van Secretaris
en Burgemeester van Coes., en Secretaris der Staaten- van
Zeeland , (keg hij tot dat van Raadpenfionaris , en betoonde zich in alles-een man van grooten bedrijve.
Aan zijn beleid wordt bet voornaamentlijk toegefchreeven, dat Zeeland in Junij 178 de belangen van
den Stadhouder toevia, en dat de omwenteling aldaar
zoo veel vroeger plaats had. Naar het oordeel van %Tien hebben de gruwelijke plunderingen en mishanclelingen , welke deze gebeurtenisfen vergezelden en waarbij
zeker zommige Zeedyfehe Regenten zich ten minften door
nalaatigheid Verklacht maakten, ook eene vale nevel over
zijnen romp verfpreid; andere kennen hem hiervan vrij;
volgens CAILLARD was hij destijds gevaarlijk zick.
Naauwlijks was de omwenteling algemeen, of 14
wet1
; als den gefchiktften man befchouwd omen zwaaten last van het amht van Raadpenfionaris 'Oan Holland
re torfchen: ook in dozen betoonde hij vele werkzaatnheld ; en, hij had ontegenfpreekelijk een groot aandeel
in de voornaamfte gebeurtenisfen van dien tijd , als de
nlliantien met Engeland en Pruisfen, bet deelneemen, in
de Conventie te Pilnitz enz. De befebrijving en beoordeeling van dit alles zij overgelaten aan volgende
Natuurlijk was bet, dat tegen den man, die in zullt
eel) ftormtijd , als wij beleefd hebben, aan bet roer ftond,
de flew van velen zich verhief. Hij bled' echter aan het
roer hoe groot het gevaar van vervolging door partijgeest
voor hem ook mogte zijn , tot dat het hem nit de handen
werd genomen ; door deze kloekmoelig,Iteid rees zijne
waarde in het oog van zijne tegenflanders , dan dezelve
bad odor hem bittere gevolgen, Hij werd op 3 Feb. 1795
door politieke magt gevangen genomen , en federt , onder
verfchillende meer of min bezwaarende omftandigheden ,
gevangen gehouden in de kastelenij van den Hove van
op het Huis in Haagfthe Bosch, op de gevangent
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gee:-poort , en op het kasteel te Woerden tot in Decem-

ber 1798. wanneer hij zijn ontflag niet aannam, dan met
een dertig protest van door gebruik te maaken van destijds gegeevene amnestie , het regt om hem in hegtenis
te neernen en te (louden niet te hebben erkend.
„ Sedert leeftie hij bij zijn huisgezin te 1Y:fel/kin.
In den zomer 1799 trok hij na Lingen, alwaar destijds
de Jrfprins van ORANGE ed vele uitgewekenen waren.
Ifij Itierf aldaar op den 7 Mei 1800 aan eene beroerte ,
en liet tien kinderen na bij COE.NELIA DIGNA OSSEWAARDE.
„ Met fchetzen

en beoordeelen van zijn karakter durven wij niet onderneemen. Zijne zeldzaame en uitgeftrekte kundigheden ook in de Nederduitfche taal , de
Oudheden, de Gefchiedenis en de Regtsgeleerdheid, zijn
door niemand in twijfel getrokken. Zij blijken daaren.
boven uit zijne gefchriften, welke wij nader zullen gedenken. ‘Venschlijk ware het, dat de door hem bewerk.
te geithiedenis van de Unie van Utrecht in het Licht werd
gegeeven : de Brieven en Negotiatien van hem in 1801
uitgegeeven, zijn zeerbelangrijk, als veal Licht verfpreidende over zijn bedrijf: de Nadenking van een Staatsman is
ook aanmerkelijk. Bij het eerfte werk is eene afbee1.
ding van zijn gelaat gevoegd.
In de gefchriften van onzen tijd is veel over hem
gezegd , dan moeilijk is de aanwijzing van echte befcheiden bij de hitte der tijden. In bet werk getijteld R. L.
BOUWENS aan zijne Committenten 1797 vindt men zeeraanmerkelijke aantekeningen van den Griffier FAGEL, aangaande gefprekken met den Raadpenfionaris gehoudeu ,
bl. 148 en yolk."
Geed' der Leezeren van dit Werk kan ontgaan , hoe
dikwerf sc 11E1/TEMA ' S anders fikfe he hand wederhoudend
fchijnt te beeven ais het Perfoonen geldt , die zeer
onlangs van bet Staatstooneel zijn afgetreeden. Dit is
te bejammeren : veel, dat Tiidgenooten weeten en fchrilven , geraakt op die wijze in 't vergeetboek ; en kan men,
zo veel nader aan de gebeurtenisfed, het waare van het
vaifche dikwerf best fchiften. Althans wij herinneren
ons , in de Not. van Zeeland , (die zo wit gehoudens.
Notelen) op 't laatst van VAN DE SPIEGEL ' S Raadpenfionarisfchap in 'Zeeland , bet een en ander geleezen te
hebben , 't gee n als welgettaafd mag aangenomen worden ; behalven veele bijzonderhedeu te vinden in de
d er-
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rerzameling van Stukken in de zaak van 111r, L. P. VAN
zeker den Schrijvcr niet onbekend.
Reeds ontvingen wij de laattle Letteren van dit gedeels
e deezes belangrijken en hoogst verdienttelijken arbeids.

DE SPIEGEL,

Nieuwe illengelingen door 'Mr. WILLEM BILDERDIJE. Ilde
Feel. re Aniflerelam, inj J. W. Ijutema en Comp. 1806.
In gr. 8vo. 314 B?.

Ter

naau0ernood hidden wij dit boekdeel begonnen telezen ,
toen ons een gezegde van ALBERT DURER , over her fchilderwerk van GEERTGEN VAN ST. JANS , in den zin kwa : Iliabrhaftig,
'er ist ein Mahler fin Mutters Leth gewefen! Dit gezegde bleef
ons bij tot het erode des bundels. lnderdaad, meesterlljk is
over61 de' verfificatie; zoo gemakkelijk , zoo vloeijend, zoo
welluidend het gebondene , dat men neauwelijks geiooven ken
eat bet niet geheel vrij en ongedwongen als ongebonden rede
daar been gefchreven is; en, om hdogere verdienften
Ran te roeren, Welk eene gedurige vinding! Welke fchilderiegen! hoe eigeuaardig alles naar zeden en tijden, en dar
mat woorden zoo kiesch , zoo keurig , uit,gedrukt! hoe
flout bier I hoe teeder wederom dear! — Ja, zoo treurden de
.tEgypteneren zoo groeteden de Joden ! zoo fpijzigden de
Romeinen! zoo fpeelden de Grieken I — Met deze en hondeid dergelijice uitroepingen braken wij ons lezen gedurig
*f. Het fcheen 2elfs dat wij de meeste dezer gedichten niet
i it lezen konden; die bij ons zaten , moesten ons aanbooren , of.... Maar mij dunkt wij hooren den Lezer zeggen :Niel
elan loutere exclainatien! Heet dat Recenfie? „ la zulke
Verzen moet men niet reeenfeeren, mat». uitroepen!"... Eilieye

bedaar ! gij deedt &ter ons dat fchoone te laten proeven, en
te Lewijzen', dat al ... „ Bewijzen ? Kunstgewrochren , voortbrengfels van bet vrije en weelderige vernuft; analifeeren?
Neen, dat kunnen wij niet." — Nu, zoo houden wij anye
loftuitingen voor een 170'11 windgefnor..... „ Neen, dat dulden
wij nog minder; dan zullen wij u Bever lets van het fchoone
laten proeven, en trachten bet u als met den vinger aan te
wiizen, hoe onvolledig dit dan ook zijn moge.
Het eerite Gedicht, bier voorkomende , is eene Romance,
"f_fenede genaamd. Hier is hetgeen tusfchen jozef en Potifars
beminde voo7viel bezongen; het verhaal echter is geheel verane
derd, en de Dichter geeft daarvan in zijne 4anmerkingen over
Asfenede de redeye': op. De vinding en verdediging beide
zijn in alien gevalle een groot Vernuft weardig. Wij zouden

echter ook antler die genera behoorcz , die rLet hi. 19 bet ge.
dicht
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dieht hadden laten eindigen maer neen! zoo zouden wij
het. in f:enieiff , fjn gedschte en meesterlijk eenvoudig uitge.
drukte der ontdekkiug van Jozefs onfchuld gemist hebben.
De boning ziet de fehouderflip
Den gespriem afgefeheurd.
Maar Hemel! hoe outroert zijn ziel
Om coat hij meet belpeurt I
Wat vindt hij? (Hemel, 't is uw wil,
De waarheid breekt hervoort.)
De vingren, ilijf in 't kleed gedrukt :
Het kleed, daar van doorboord.
Doch want? Van achtren in den fleep,
Die, reikende aan den grond,
t In 't vluchten , ja, te grijpen was,
Maar niet, van die weertiond.
Die vingermerken opgefcheurd
Tot cinder am: den rand,
dien in kronkels faathgeprest
Van 't knijpen van de hand.
Men vindt dit misfchien Nag, nietsbeduldend — en ech•
ter is het, onzes oordeels, regt kuntlig. De eenvoudige Na.
tour met een befpiedend oog na te gaan, en de zaken keurig
uit te drukken zoo als ze waarlijk zijn, dit doer de Kunfle.
naar ; hierin komen alle Schilders, Dichters, en wie meet de
beeldende Kunften beoefenen, overeen. Alles, echter, moet
zonder fchijnbare kunst gefehieden,en nimmer plat uitgevoerd
zijn. De zaak fchijnt gemakkelijI; , en echter is ze zeer
moeijelijk. Dezelve is eene zeer noodzakelijke vereischte; zij
behoort tot het fchilderachtige der Pazij. Men mag dit
wel ernflig overdenken in onze dagen , wanrin bijna
Dichters , behalve BILDERDIJK te weinig letten op dat een.
voudig begluren der natuur , op die zachte toetfen en partijen
der kunst. Men zoekt op den duur te veel fterkfprekende
beelden, en verwaarloost de flille en bevallige groepen. Dc
God der Po&:zij is gee:: flerkgefpierde Hercules , moor eel:.
bevallige en fiere Apollo, — Dan, on: na dezen uitfinp tot
ee .thfenecie terug te keeren, hoe regt locaal is de nanlief:
Geheel Egipte was in rouw;
in rouw om Thammus dood,
En 't flrenge jaarfeest duurde nog,
Dot alle vreugd verbcod.

W. BILDERDIJIC

De fisters zuisden door de lucht,
Gemengeld met geween,
En alles hijgde naar den dag,
Dat Apis wear verfcheen.
Aileen de minlijke Asferreed , enz.
En zoodanig is het geheele gedicht. Dit locale is eene niet
minder noodzakelijke vereischte; dit geeft leven aan de fehilderil , daar het ons als op de plaats zeive brengt. Studie,
derhalve, op foortgelijke pthatfelijke kundigheded, vddr men
ear het dichten valt , is ailernoodzakelijkst. Hieromtrent is
BILDERDIJK altijd'en overal de meester: het eigenaardige der
plaatfen en perfonen ftraalt in elle -zijne gedichten uitnemend
door.
Hoe eenvoudig en tevens krachtig is, in dezelfde
de, dit couplet :

Des meisjens weeke Borst bezweek,
En kon dit niet weerflaan;
Maar bad den,God dien hij aanbad,
En, met dien God, hem aan.
Doch allertreffendst komt ons dat gedeelte voor, waar Jozef
haar, in razende droefheid over hear aanfiaand huwelijk ntet
rotifir, zijns meesters groete brengt, waarna
Aij zwijgt, en kust den zoom van 't kleed,
Dat langs haar fchouders plooit.
Iiij wacht haar andwoord knielend af,
En zij, zij blijfc verflrooid.
Hoe fchilderachtig is reeds dit! hoe naar den aard des lands
het kusfen van den zoom des kleeds ! hoe veel zwier geeft
bet plooijen van het kleed fangs de fchouders! en eindelijk,
hoe regt natuurlijk, hoe fijn gedacht is de wezenloosheid, de
verfirooijing! — zij fchijnt het nog niet te begrijpen;
Yozef nu op de keen?
voor haar? Zij bekomt
In 't einde, met een' diepen zucht,
Die uit haar binnenst fehiet:
„ Rijs (zegt zij), dierbre Jozef, rijst
,, Die plants is de uwe niet."
Hoe veel gevoel, hoe veel uitdrukking 21! 'er in den last.
nee regel I Zij ontwikkelc 't echter natter , p ip ware zij bevreesd xiet gesoeg verliaan te zijn.
A^
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Ach, zoeter lage ik aan uw knien
Bevrijd van dezen dwang,
,, In Gvzens onvergeetbaar dal
„ Te luiftren naar uw' zang!
Ach, zoeter lage ik aan uw
„ Te weenen in het ftof,
„ Dan Jozef aan mijn' voet re zien
„ In dit afgrijslijk Hof!"
Dan !aten wij ons bedwingen; wij kondigen niet de ifsfenei,
de, maar den ganfchen bundel aan. Meesterlijk fraai zijn
ook Lucretia en ilchilles in Scyros; dan, dear wij , in onze
keuze , tot weinige en minder zamenhangende voorbeelden
ons moeten bepalen ,kunnen wij van deze Meesterflukken niet
meer zeggen dan dat zij zijn zoo het boort regt Grieksch
en Latijnsch , dat is, de zeden, gewoonten, tafel-, huisfieraden, citer, met ea woord, alles is zoo als men het daar
gevonden zou hebben. Men zou misfchien kunnen aanmerken, dat in den tweeden regel van de Lucretia gefproken
wordt van ildelaars, die echter underhand eerst der Romeinen
veldteekens wierden; dan ter verdediging hiervan zou miss
fchien nog we/ iets te vinden zijn. Meer opmerkings zal 't bitten, dat de Gefehledenis op bet flor geheel veranderd is.
Het is een fijn gefchilpunt, wet eens eene afzonderlijke over.
weging waardig, of en in hoe verre de Dichter zich aan de ge.
fchiedkundige wanrheid houden moet; — wij voor ons germ
hier veel toe, zoo de waarheid in de natuur, zeden en gebruiken, maar flipt in richt genomen worth, en het een het auder ' niet tegenfpreekt.
Tot eene andere proeve van B1LDERDIJK' S zeldzame verdienften, kiezen wij het kunftig fchilderen eener Tooverheksa
het Verhaal, genaamd het Slot van Dandate.
Hij neemt zijn toevlucht tot gevloekte tooverkracht.
Een monfler, in bet hart van ScytliW opgebracht,
Een fnoode Wichlares, in 't Kunstgeheim bedreven
Van helfche gruwelriim, dat d'afgrond dwingt te beveas
De zilvren nachtfchtjf in hear hemelkreits beroert,
En de oogflen door de luck op andere akkers voerr,
Verfchijnt op zijn bevel , om door heur ea/dig zinger/
IVIijn maagdelijke Borst tot zijne min te dwingen.
Zij naakt, de dag verbleekt: hear Qogen, ijslijk hol.
Verfteenen wien zij ziet. — De ontzachbre Toovericol
Aanfchouwt me. Een dofgeluid fchijnr in hear horst te kermen,,
En jaagt me eene ijzing aan. Zij kruist hear vleeschiooze armed
Tot driewerf in de lucht , en zwaait heur wichetroe,
iro gilt met heefehe item den Vorst der Geefteu toe.
Het
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Het ratelt onder de aard als -van verborgerf Bonder :
De bodem fchudt en beeft: men wacht eenvreeslijk wonder!
Maar fiddrend roept mijn mood den naam mijos 1-leilands nit,
En 't heisch gefpook verdwijnt in daavrend fehrikgeluid.
De Best ligt , als verpiet , ter aarde ne6rgeflagen.
Ik zie in 't dor geraarne het angilig harte jagen
En kioppen door de borst. Hier is mijn maeht te kleen ,
Dus zegt ze, en vliegt op eens door miter en welffel heen.
Wet dnnkt u, Lezer, van zulk eene vinding en fchiideling? Zoo worth de Dichtkunst, hetgeen zij zijn moet , eene
rpr4kende fekilderij. Waar doze tafereelen gemist worden,
tigt de anders leVendige en vlitgge Pegs, zoo Met -te &pen,
De Natuur liroet men .naboot--ten• mintle te dutten.
De .Schilder- en Dichtkunst , Bit is een ieder befen.
kend, zijn Zusters. ARISTQTELES en mile zijne Theoretifche
kindskinderen en acbterkindskinderen hebben tfit
kinderen
epgemerkt. Wie . cle Moeder van beide geweest is, zegt
'ANSLO, als hij zingt:
... Vranw Nahuu-r ter werelt belt gebragt

Be Schiiderkunst en. Dichtkunst t'eener dracht.

Het zijn dus niet alleen Zusters , maar Tweelingen,van wet,
Ice de Natuur de Moeder is. Ilene natuurlijke fehildering beboort dus tot hare eerfle befianddeelen; met andere Avoorden,
is eene hoofdvereisehte. lie de Nattier ailernaest valgt, zegt
VONDEL, die is ,cle reel/2.e Apelles ; en wij fiemmeit dit gnat.
ve toe , mits men altijd can het fchilderen blijve, en overal de regte fmaak doorfirale. Dit laatfle nu kan men best erlangen door eene vlijtige beoefening der Ouden, of liever in
tetalgemeen door een aandachtig befchouwen van voorbeelden , en die, het zij alleen , of onder, eens anders leiding,
op te merken, en op te vangen als.'fijnere deelen , Boot
voorgangers of tijdgenooten geftookt, die wij dan dankbaar
Iveder ten onzen gebruike, mits behoorlijk gemengd en verwerkt in onze poetifche ftookkas , als fierke 1;airitus in onze
Poezij overbrengen.
Navolging , die , als een afgeleid beekje , haar
ter tot groei en levendigheid minzaam mededeelt ;
ging , behoorlijk gebruikt , is niet aileen geoorioofd, maar
zelfs noodzakelijk en ten hoogfte lofwaardig. Dezeive
kan van enkeide plaatfen, of van g,eheele gedichten zijn. Van
beiderlei foort weet BILDERDIJK zich meesteriijk te bedienen.
Van de laatfte foort zijn de beide Lofzangen naar KALLiamcnus, in dezen bundel voorhanden. Wij voor ons verkiezen
altijd Navo/gingen boven Vertalingen. Het is bier de pleats niet,
en zou ons te vet afleiden, dit merklem van redenen te betoiagen; genoeg is 't, dat wij de bier voorkoinende Lofzan.
gen,
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flan, en boVena1 die aan Diana, tot proefflukken tier kUnst ii
dit vak durven eanbevelen.. Wile gij zien , Lezers , hoe de
Cyclopen werken, en.hoe een meester in de dicheltunst zijne
verfificatie fchikt near het onderwerpl wat de keus der woor.
den, het zij zacht of ftootend, hard of liefelijk, row of be.
fchaafd, op de uitdrukking der zaken vermeg? hoe een geed
sntificaal gehoor, hoe de juiste kennis det zacht- of herdheid,
Ting- of kortheid der lettergrepen, hoe de juiste pleatfin,g der
klemtoonen den •clichter der natuur in zijne fchildering
verzelt Diana en hate Nyrnfen
itade komt?
. near 't gefincht der Titans , grof van vuist,
flat d'ijzren moker voert en in Lime hoist.
Liparef een nieuwe naam, dien geene lialondhcid kende,
g er nog Saturnus zoon de wareldteugels mende.
Gij vondt ze aan 't atinbeeld van den vtammenden Vulkn&*
Met opgeheven' arm om 'c gloeiend ijzer
Zij zwOegden aan een kreb voor God Neptuinis rosfen.
De Nytufen fidderclen op 't aanzien dier Kolosfen:
't Gebergt van Osfit i'cheen hun kleiner'op gezicht.
Een eenig fchrikbaer oog gaf in bun voothoofel licht.
Maar dit, dit eenig oog, ais vier pear Nei:Ike/nen,
Geleek ze als met de vlem eens blikfeins aan te fearent
't Geluid van 't aanbeeld dat door rots en welffel Monk,
Zoo vaak de hatnerflag'op 't vonklend fintedwerk zonk,
• Ontzachlijk luehtgezuis ten blaasbaig uitgedrongen,
En, zeif de hone 'inclit van bun verthrocide longen,
Deordringt hear 't hart met fchrik en . ijOrg. 't Ingewan4
Der Etna beeft eevan, en 't gantsch Trinek-risch ftrand.• Naburig Letintn we6rgelmt ; en 't naestgelegen
En rotfig Cyrnirsipfingt , els blade hinden plegen,
Met berg en grondvest op, wanneer dit woest gefpuis
Veror d'ijsbiert ovenbrnnd van 't gloe'ende-fornuis
Bij elken nienwen flag hun reuzenkracht verfpillen,
^tm 't gruwbre fteetgevaart' tier flamers op te tillen,
En 't, opgeheven, met verdubbling van hun macbr,
War neer te ploffen- op de fillet:ilia:1f die 't verwacbr.
Geen wonder, zoo het hart diet teedre mangdenfpruiten
"5.'oor't sanzien,voor't gedruisch,zich-zelffeheen toe te
Pet lelcene Godenkroost wcerfleat (lien affchrik niet ,
Wen 't al to weeldrig kind de - moccler Met ontzlet,
En zij den Titan roept. Dan koomt, meet met bearckon,
Merkuur-zelf,als Cykloop van door een wolkinnut btcken,
En buldert dat het dreunt. Flux beeft het erme wicht,
En fehuilt in 'Anders fchoot, de hander voor 't gezicht.
Maar gij,veel jonger nog , van fchrik noch angst bewogen,
(Want naauwlijks bads gy nog ow derde jaar vo:toogen,
Daar
•
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Dam* ge op Latones arm, gedrongen door Vulkaan ,
Aau wien zij 't kraaingefchenk beducht was of te than/
In deze fmisf' gebracht, die monflers zaagt en kuste)
Wen Brontes u omhelsde en op zijn knien hutfle,
Zaagt met een' daffier: Inch zijn" borfieligen huid ,
En trokt hem op de Borst eel: gantiche hairvlok nit,
Die ge aan uw moeder toonde, en als een zegepandtjerr
Om hoog hieft. Brontes drnagt van 't fpeelziek kinderhandtjen
Dat teeken eetivvig in den ka1en boezemplek,
fEn koos geen Koningskroon voor de eer van dit gebrek.

Om het regt franije hiervan te vatten, en het oor te fcher.
pen, moet men het nreer dan eens lezen; — lezen, zeggcn
wij, dat is geed lezen , zoo els men verzen lezen moet; en
hoe weinigen kunnen dit! Wilt gij hiervan een blijk, hoort den
Gysbrecht van "heel of andere dichtflukken op het Tooneel
reciteeren , (want reciteeren of lezen komt hic. op hetzelfde nit;)
nu eens laat men een woord nit, dan weder voegt men 'er een
in; men verplaatst , verdraait, verandert near willekeur, zoo
het rijmwoord ilechts behouden is. Die in een fchoon vers
een woord verandert, kladt in een heerlijk fchilderij. Wij zouden , zoo wij ruimte hadden, met de aangehaalde plants zulks
duidelijk kunnen bewijzen, en gemakkelijk eene menigte welgekozene , juist geplaatfle , aardig gegroepte , daar alleen wetklinkende en geestig de zaak nabootfende woordenkunnen bijbrengen. Voortreffelijke itALLIMACHUS zie bier eene Navolging,
uwen Zang waardig! — waardig, zeggen wij; inderdaad wij
hadden niet gaarne de kens , of wij hier liever Kau:A:Act:us dan
XILDERDIJK wilden zijn. Maar men zal zeggen, dit wordt u ook
niet gevraagd; en men heeft gelijk: wij houden over het geLee!' ook zeer weinig van comparatieve beoordeelingen ; zij
gaan altijd manic.
Uitnemend komt ons in dezen bundel voor het Gediche
LEVENS BEKER.

Tenentque
Pocula tetra homines, et inumbrant ora corenis.
LUCRETIUS*

Laat fmaragden en fafgeren
's Levens brozen beker fieren;
Laat robijn en diamant
Schittren om zijn' gouden rand;
Laat hem roos en anemonen
Met het geurigst kransjen kroopen ;
Laat de tintelende wijn
Gletieu doer zijn kristallijn;

Lan
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Laat hij tot den boord gefchonkek,
Vrolijk fchuimen, dartel vonken,
En verlokken oog en hart;
Laat hij met ziine eerfle teugen
't Onbedreven hart verheugen;
Ach, wat geeft hij Loch dan fmart
Duizend die heni vrolijk grijpeu,
Maar met harde vingers nijpen,
Breekt en barst hij in de hand.
Dan beklagen zich de droeven,
Dat zy 't vocht nog naauwlijks proeven„
Of de zoetheid ligt in 't zand.
Andren rfetten pas de lippen,
Of zij laten hem ontglippen,
En zij doen de zelfde klachr;
Andren, die er groots med pralen,
Laten 't nut er in verfchalen,
En verliezen geur en kracht.
Andren zwelgen! Maar met horten,
En zij plengen, druipen, ftorten,
En verkwisten 't kostbre vocht.
6 Hoe zeldzaam, die ter degen
's Levens vollen beker leegen ,
Die hem wel genieten mocht!
Doch men grijp' hem wel en handig,
Hon hem vast, en drink hem leeg
Ernftig, matig, en verflandigi
Ach, wat is het, dat men kreeg?
De eerfle mondvol 'nag dan fmaken,
En de dorst ons gaande maken
Door een foort van prikklend zoet;
't Week verhemelt' zachtjens flreelen;
Lieflijk door den gorgel fpelen;
En doen maag en herfens goed.
Maar hoe zoet het eerst moog fchijnen,
Al die wellust .gaat verdwijnen;
Al wat fmaakte gaat er af;
leder teug yak immer banger;
En de nafmaak wordt fleeds wranger;
la, het laatst is enkel draf;
Neeti, men moog om krans of bloomy
Of mu uiterlijken pra al
Mij dien fchoonen beker roemen;
Ik , ik drank hem, dieu pokaall
1.Ret. 1807. NO.
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Ik , ik weet, wat wreede zorgen
In die wellust zijn verborgen
Die zijn eerile teug ons geefc f
'k Heb in maag en ingewanden
't Zuur vol fcherpte voelen branden,
Geen zijn zoetheid in zich heeft?
'k Ken de naween van die teugen,
Die een oogenblik verheugen;
'k Heb hunn' nafmaak in den mend:
En moeht me iemand in dit lijden ,
Van den laatiten drop bevrijden ,
6 Dat waar een blijde fiond
Welk eene kunst , welk eene verfificatie I gemakkelijker,
vloeijender , welluidender heeft V ONDEL en inderdaad geene onzer Dichteren zijne verzen gemaakt. In het werkcuigelijke der kunst heeft B1LDERDIJK het, onzes oordeels, zoo
ver gebragt, dot ; men , door zijne verfificatie verlekkerd, met
inoeite de verzen van andere Dickers leest. Dan, kamen wij
tot het meer zakelijke, meer verhevene der kunst, Hoe regt
antiek is de beker in den aanhef! hoe juist, hoe fraai uitgedost! hoe fchittert, hoe bekoort hij I 'hoe verbakkend tintelt
voor ons doarin de iiijn fchuimen , vonkta, hoe wel gekozen
zijn deze woorden Dan de groote kunst zit: in het fijn gedachte en kiesch uitgedrukre der geheete fehildering. De een
grijpt hem, niipt hem met harde vingers, en doer hem bargen;
de ander prt (hoe u'tnemend is dirt woord hier gekozen) pas
de lippen , of hij oreglipt hem; een derde praalt 'er mede , en
loat het nat 'er in verfehalen , zoo dat Our en kracht verloren
gaan ; een vierde zwelgt — en hoe zwelgt hij?
zoo als
men zwelgt, met horten ; en war is het gevolg? plengen,
druipen , liorten en verkwisten van 't kostbre yacht. Welk eene
verhevene eenvoudigheid heerscht in dit ganfche Gedicht, zoo
wel in de gedachte, als in de uitvoeringI Zoo ziet men, dot
het limplex figilltem yeti ook in de Diehtkunst eenige klem houdt.
Wij voor ons -,ha,ciden het forwel wat luchtiger -wilien hebben;
he: geheel had dan , van or s denkbeeld , beter bonding ; maar bet
blijft echter zichzelven niet ongelijk. Welk eene kunst ligt 'er
in dat priktelend zoet 't week verhemelte, liefekik door c(et#
gorgel /laden, doen maag en herfens goed, en eindelijk dat

in maag en ingewanden
't Zuur vol fcherpte voelen branden,
Geen zijn zoetheid in zich heeft !
Ja zoo is, zoo fireelt , zoo prikkelt de wijn I —Waarheid!Natuur ! moiten alle onze beroemde Dichters op uwe altaren
zulke offers brengen. Dan, eer wij van dit Gedichtje afftappen , veroorlove . men on* deze kleine aanmerking. In het
mci-
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/4;ott0 nit LUCRETIUS ftaat tetra ; LUCRETIUS fareer Pepe. Zulke veranderingen keuren wij niet geheel af; vele Speetntor§
kregen wij anders aan den hals; maar wij zien dan tech liefbti
dat de veranderde woorden met eene onderfcheidende letter
gedrtikt \vorden.
Wi l willen de grenzen eener Recenfie niet al te vet
overfchreden , en daarom Keene verdere proeven bijbrengen uit min ernilige en loslere gedichten , die op eene meer
geestige leest gefchoeid z:jn. Schoon bet Attisch zout doze
versjes op vele plantlen finakelijk maakt, bevielen zij ons in
dezen bundel niet het meest. Wij weten niet" refit hoe het
komt , wij flOegen ze cent over en zochten mar jet anders. Men had ze bij elkander moeten zetten , achteraan.
Zij hebben ongetwijfeld hunne vordienften ; maar BILDERD/V
moot, zoo 't ons vciorkomt, niet aardig verwen, hij fchildert
te fchoon I
De Duilfi-he Kachels, (een Gedicht, 't tvelk uitflekend
fruit is en incierdaad veel waerheids bevet) /Ian een Engelsch Meisjen, en dergelijke, bevallen ons om eene andere
reden niet. Al dat atZigtig, fehilderen van Brunswijk.....
Maar wij treden ons Recenfieperk te buiten; men vraagc flechts
van ons, hoe is het dichtwerk? en daarover hebben wij ins
gevoelen gezegd. De Dichtkunst, den Achilles ira Scyros, iletGeweten , Alesfias en andere gedichten roemden wij nog gaarne ; manr bet is tijd te eindigen. — Tc eindigen? hoe! vied
van de Opdragt ? — Nu ja.... voor dit tweede feel is eeqe
bpdragt: A SA MAJESTY LE, RO1 D'DOLLANDE.
Wij durven BILDERDIJK op deze zijne twee regels gratis as4

furantie teekenen:
De room der igatfle 217(...gegachten,
Zie daar hetgeen gij hebt to wachten! (t)
Wahrhaftig'er ist cin Dichter

Mutters Leib gewef-n!

Leiden's Ramp geese Gods- graf. Uitgegeven ten voordeele van
de ongelukkige Leidenrgen. J. S. van Esveldt 1-101trop. 1807. In gr. 8vo. 8 Bl.
de Gefchiedenis van ons Vaderland kennen wij geene meet
I nontzettende
en ijslijke gebeurtenis , dan de ramp, welke
den 12 Jan. 1. 1. Leijden trof; limners geen ongeluk trof fierker en meer onverwscht. In &.-17 oogenblik wordt een groot
en wel het beste gedeelte Van e;ne aanzienlijke Staci volkomen
P'¢=,
C1/4) Oda
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gelijk aan eene platgefchotene vesting; fpoediger dan het doee
eene aardbeving mogelijk was, words alles een puinhoop;
buizen, fchatten en menfchen zijn weg
Allen zijn gerust
in hunnen gewonen kring; ieder acht zich veiligf'de jeugd in
de fchool, de huisvader aan zijnen arheid, de moeder bij hear
kind, de geleerde op zijn boekvertrek, enz ..... . een fehip met
buskruid fpringt in de lucht; een enkele vonk (wie zal zeggeo
hoe?) en daar ligt de Stad in puin , de menfchen begraven onder hunne woningen, verpletterd of met den dood worfteIendel Indedaad dit ongeval maakt den diepften indruk op
elk gevoelig mensch; ja hij is geen mensch, die het zonder
ijzen, kan nacienken; den, zo mogelijk, words het daardoor
nog treffender,, dat het juist Leijden trof, acne Stad voor ieder vaderlandsch hart zoo dierbaar en beiangrijk; wier mane
het kind onder ons reeds met zekeren eerbied noemt, en wearaan geen Nederlander ooit zijne groote verpligting zal vergeten. Een echt en omftandig verhaal van deze droevige gebeurteals , ons op publiek gezag beloofd, blijft in ooze vaderlandfche gefchiedenis altijd een gedenkfluk, en perst onzen laatfien
nakomeling nog altijd de tranen uit het oog; hoewel hij char
dan toch ook zal aangeteekend vinden, dat het tegenwoordig
geflacht de groote verdienften van Leijden aan Vrijheid en
Godsdienst in het geheugen had, en aan de kinderen der brave voorvaderen nu near vermogen overvloedig liefde en trouw
vergeldt.
Het is niet vreemd dat de teekenpen en graveernaald fpeedig
zich hezig hoods om het geheugen dezes treurigen ongevals te.
vereeuwigen , en dat ook de Dichter zich daartoe gedrongen
voelt. Het onderwerp is indedaad voor de Dichtkunst gee
fchikt, en wij verwachten van den vaderlandfchen kunflenaar
bij doze gelegen'neid meer dan een meesteriluk. Intusfchea
met een meesterfink is inen niet zo fpoedig gereed; en daar la
den eerfIen clogenialik menschlievende zucht , om door zijn.
talent iets bij to dragen tot hulp der angelnkkigen, meer dan
nefibetisch gevoel, de dichtpen zo aanflonds deed opvatten;
deer men zich leanstede, opdat men ook aizo eenig geld. voot
Leijden bijeen kreeg; zo viel het ons niet zeer nit de hand,
dat ons tot nog toe geen meesterfink onder de oogen kwam.
Die dichtvruchten, hoe dan oak, vereifchen intusfchen dat
wij ze aanmelden; opdat onza Lezet wete, of hij hij den koop
nog iet anders erlangt, dan dat hij een aalmoes aan Leijden
doet. Vijf liggen 'er reeds voor ons, alien, zo wij meenen
ten voordeele van Leijden gedrukt ; de een dezer Dichteten is
den ander' in tljd maar weinig vooruit geweest, en Feet „ fat
cito fi fat bene" meg dan aan hun alien gelden.
Den Heere E. S. (zoo noemt zich deze Dichter) is de
Tier zeer wel toevertrouwd. Den gem van het auk geefc
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de the! duidelijk op ; dan, indien wij ons niet bedriegen,
is deze zang zijne geboorte verfchuldigd aan misverfland.
1Vij hopen en wij geloven ook niet, dat eenig Christen-leeraar
het ongeluk voor eene eigenlijke ftraf voor Leijden of de flagtoffers van de ramp houdt, en den Christelijken leerftoel heeft
gemisbruikt ter befchuldiging can zoo vele braven , ook van
onnozele kinderen; of geleerd heeft, dat God op Leijden zo
bijzonder vertoornd was, en zich daarom op die ongelukhigen
heeft gewroken. Intusfchen kan de uitval des Dichters.alleen
op zulk eenen gemunt zijn, en zijne harde woorden zijn ook,
alleen uit zulk een oogpunt befchouwd, to verontfchuldigen.
Dan geheel iet anders is de leer van eene allesregerende,
zeer bijzondere Voorzienigheid, zonder welker beftuur zelfs
Been hair van ons hoofd nadeel lijdt , en het denken aan een
zedelijk doel ook bij ieder gewoon of ongewoon ongevai. De
predikers dezer leer zullen het ton , hopen wij , niet zijn,
die deze Dichter verwaten huichelaren noemt, en welke hij
(tot leriug en verbetering?) onder anderen toevoegt:

Lewis , uw godgeleerde kennis
Is de allerhoogile heiligfchennis
Gevlaekt is owe ontzinde taal.
Wien owe leering kan behagen ,
Diens God is Achts een aartstijran , enz.
Bij den Hoogleeraar RAU b. v., wiens woning mede een
werd , valt, hetgeen dit vers van eigen hoognioed,
van fplinter en balk zegt, van zelve geheel en al weg , en ziet
bier 's mans woorden: „ Oui, elle eft propre cette calamit6
,, nous infpirer Pc, tonnement et I horri.ur; mais etoit elle l'effet
„ du hazard.? Arriere de no,us,defolante penfee, monftre, qui
,, voudroit nous arracher notre plus donee confolation , pour ne
,, nous ouvrir que l'abime du desespoir I Non, c'eft I'Eternel qui
„ l'a fait: Celt un Dieu fage, jufle et bon, qui a vifite cette
Zodanige gezegden zijn
malheureufe ville."
wel is
vatbaar yogr misduiding; maar het tegengeflelde is di;
even zeer, b. v. hetgeen de Dichter zings:
yuinhoop

floe! als, door 't blikfemvuur getrofen,
De tak eens eiks, in 't nederplofen,
Bet dartelende wichtje plet
Is dit de wil van de 4lbehoeder?
Of heeft /lechts eene tedre moeder
Op 't groeijend onweer niet gelet ?
Dit couplet, zeggen wij, kan men OOK we lzo uicieggen,
dat de tedere moeder iederen troost mist en tot wanhoop
komt;
I3
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wanneer men den Christen-leeraar, die het overnamp
:Jot; met regt kon vragen;

ico M t

Theft yezus, dien gij zegt te vreezen
Ten rijk vankduisternis geflicht?
Het is intusfchen wel mogelijk , dat eon Christen-leer:1:1r
bier of daar to veel heeft willen bijzonderen, en zich eene of
undere onbezonnene uitdrukking ontvallen liet. Maar dit is
toch ook wel eens bij den KANTIAAN het geval , wanneer hij
in proza of pazij zijne leer voordraagt; „ dat ieder derik7
„ beeld van flraf in het rijk der zedelijkheid de vrijheid
„ krenkt, en den redelijken aanleg finoort"

Illacos infra muros peccatur et extra.

dan den Geest vav BAR.THOLD SCH1VARTZ in lever; BedelmonMentz, en Uitvinder van het Buskruid, enz. Toege.
rrik
aan het Genootfchap Doetrina et Amicitia. Te 21mfler.
dam, bij J. B. Elwe. 18o7. In gr. 8vo. 15 Bl.
it flak is in eon tegenovergeflelden geest van het vorige;
het ongeluk, waardoor de uitvinder van het buskruid elIendig omkwara , is , volgens , dezen Dichter, wel degelijk
Godlijke flraf; hij noemt die uitvinding een gevloekten vond ,
en herhaalt tot zesmaal toe in dit korte lied, dat op denzeiven

bij zijn geboorte, eon onvergeetbaar teeken
ran Gods vern'oemenis in vuur gelchreven
Deze Dichter maakt zich even driftig ais de vori e; mane
het is alleen tegen den Geest van dien overledenen onnik,
pn niet tegen dc geheele Geestelijkhoid, dat zijne drift uitbarst. Intusfchen maakt hij zich zo verfchriklijk boos, dat
bij het Godlijl: vermogen verlangt oin zelfs de geesten met
blikfemen to Ilaan , opdat hij zijnen mood eens regt aan den
overledenen koelen mogt; moor daar doze manoeuvre met den
blikfem hem niet wordt toegeftaan , zo komt de Geest 'er ntt
met poetifche fcheldwoorden en vloeken nog af. Echter zal
de Schim alleen voorwaardelijk gevloekt zijn; en zo het eens
bewezen werd, dat SCHWARTZ aan de bedoelde uitvinding
onfchuldig was, neemt de Dichter voorzeker zijne verwenfchingen terug. Edelmovdig is het echter niet, eenen docm
den te vloeken en te haten , en dat wel urn eene immers ook
nuttige vinding, waarvan hij de gevolgen onmogelijk beterenen non voornit kon zith. De magtfprelik, dat na de
tlit-
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Idtvinding van het kruid de Oorlog zo veel wreeder en bloe.m
diger geworden is , worth ,Haar onze gedaciire door de Gefehiederris weerlegd; en dat nn dapperheid en perfoonlijka
cooed niets meet Odell , mogc de Dicker bij den tegen.
woordigen Krijgsman verantwoorden.
harslet:en 'nag men toch in zulk een dichtfluk joist voor
iederen trek het ftrengst bewijs.nicat vorderen; evenwel het
al te zeer overdrevene verwekt nitijd gelach. Een' enkelen
zet op SCHWARTZ hadden wij voor ons laten geltien.
De teekening van Leijdens ongeluk is ons beter bevalletto
en over het geheel zijn de verzen vloeijende ; het brengen
van den naarn van onzen Koning in wine lettergreep even«
wel nitgezonderd, in de volgende regels, waarmede Leij4es
wordt aangefproken:
Maakt u-waarts Kaning Lotns zich, in de Nederlandm
Een' fcepter waardig, zij zijn ook dien Koning waard.
Ook bevalt ons de woordfpeling met Leilden, dat zoo- veel
te lifden had, niet regt. Dan chaqu'un fon gout I Van fommige bijconderheden bij het treurig geval geven eenige =tee.
keningen ons berigt.
Het verflag van deze beide Stukken achten wij voor dire
naal genoeg.

taraiterfchets der Mannen , gegrond op menschkundige scam..
vemingen. Eene wederga van de Karakterfchets der Frau.
wen. Door c. F. POCKELS, Geheintraad yen den Hertog vats
Brunswtjk-Lunenburg. Lilt het lloogduitsch. Ifle Deel. To
Groningen en ilmflerdant, bij W. Wouters en J. F. Nieman.
;8°6. In gr. 8vo. 337 Bh
rroen ons bet vroegere Werk van dozen Schrijver, zijne
Karakterfchets der Vrouwen , ter hand kwam, zijn wij
hem nagenoeg op den voet gevolgd, en gaven wij onze Lezers een voor ons beftek vrij uitvoerig verflag van den loop
des Werks en iedere voorkomende bijzonderheid; nu echter
veroortoven wij ons eerie meerdere kortheid in ons verllag ,
daar wij bet genoegzaam bekend mogen onderftellen, hoezeer
de Schrijver voor zijne tank berekend is, en in well: eeneu
puderhoudenden leerzamen trant hij zijn onderwerp behandelt;
terwijl, in zo ver ook onze voorlichting daartoe mogt verlangd worden, wij geenszins twijfelen of door het vroegere
Work w.erd onze Lezer reeds genoegzaam van ons gunftig gevOeien verzekerd; en gewis is hij dan ook in zijne verwachtin niet te leur gefleld, wanneer hij zich nu wederom diepe
men..
4
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tienfchenkennis , onpartijdige waarneming, ovengoedig on-4
1errigt, en vele voortreflijke aanmerkingen , ter bevordering
van zijne zedelijke verbetering en veredeling, al vooraf heeft
beloofd.
Vooringenomenheid met zijn eigen geflacht zal men den
Heere POtKELS niet ligt kunnen te last leggen; en was het hem
in zijn Boek over de Fi.ouw onmogelijk of hier en daar moest
hij 'mar wel eens eene onaangename waarheid zeggen,
nu krijgt de Man dan ook zijn deel, en wij gunnen onze
Vrouwen nu ook gaarne de vreugd, die haar de vergelijking
over het geheel toch geven zal , ja wij verheugen ons bij
voorraad regt hartliik over het innerlijk genoegen , dat zij
zullen gevoelen bij de lezing van de vele plaatfen in ditBoek,
wan de Schrijver zelf wederom op de Vrouw terug komen
inoest, en waar zij den doorgaans zeer voordeelig uitkomt;
en wij fchromeu ook geenszins bier ter neder te fchrijven,
dat ieder man, die geene ongeveinsde genegenheid en achring gevoelt voor het echte vrouwlijke karakter, ook zo
is dat nu nog , bij al het gebrekkige in de wereld, voclkomt bij waarlijk onbedorvene vrouwen of meisjes, en die
haar niet paree onfchuldig genoegen gent en onichuldig ge.f
noegen geeft, al is het dart ook al, in een of ander opzigt,
ten zijuen koste; dat, zeggen wij , zulk een man in de befchaalde zaineineving niet behoorde geduld te worden. Wij
,cwijfelen ook geen oogenblik of ieder vrouwtje zal nu wet
"met dezen Schrijver volkomen verzoend zijn.
Een ieder voett dat dit Werk bij het vorige behoort,
"dat men obij de beoordeeling van menfehenwaarde, man en
vrouw niet fcheiden kart, ciaar de weldadige natuur toch beiden eeniglijk voor eikander gevormd en berekend heeft. Intusfeheg , bij zo menig gefchrift van onderfcheidene waarde
over de Vrouw , ontbrak ons nog van den Man eene volledige
fchets. De Schrijver althans kende zodanig Werk niet, en
wij even weinig als hij. Het ontwerpen van deze fchets,
en de behoorlijke onpartijdigheid daarbij , was daarenboveri
nit deszelfs card moeilijk ; en het fpreekt van zelve, dat,
dear iets algemeens en aan allen . eigen vereischt werd, de vele
en diktvijls vrlj algemeene eigenheden en uitZonderingen de
tank verzwaren; en vereifchen ook deze gedurige melding. Wij
verblijden ons daarom , dat deze arheid in zo goede handen
kwam, en twijfelen geenszins of bij den afloop des Werks
Julien wij, misfchien wel niet volkomen bevredigd , doch
voor 't minst zeer veel verder gevorderd en op den besten
weg geholpen zijn, in dit belangrijk onderwerp voor den onderzoekenden geest.
„ In het eerst mogt de Schrijver den Man volfirekt flechts
GIs een tot gezelligheid beftemd zinnelijk wezen teekenen,
in zoo verre hij zich door zijne grootere piyfieke flerkte ,
Cid
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im zija levendiger hartstogtelijker krachtgevoel , als het ware
in alle punten zijner zamenflelling van het teedere geflacht.
onderfcheidt, en daardoor in de fchepping der levenden het
hooge karakter der Manheid aantoont. In de vooraelling van
dit oorfpronkelijke krachtgevoel van den Man , die , bij
eene hoogere vorming , aan zijne zedelijke en verftendige
vermogens door eene wonderbare bewerktuiging zelf een
werkzamer leven mededeelt , moesten zith de grondlijnen
in het karakter van het Kind , den jongeling, den Man , den'
Grijsaard en den verzwakten voegen, en dan eerst konden
de refultaten (uitkomaen) volgen , welke uit het geheele
levendiger gevoel-' en denkvermogen van den Man, met betrekking tot zijn geflacktkarakter,,ontflaan. De Schrijver volgt
in de voorfcelling -dezer refultaten die orde, waarin ons de
Mensch zelf plytkologisch, naar zijn zinnelliken, , vermogens
naar zijnen zinnelijk veredelden vorm,-en eindelijk naar dien
van zijnen geest, als werkend redelijk wezen, verfchijnt,
eene vooraelling, welke, zoo als hij gelooft, aan de gelreele
fchets houding en aaneenfchakeling. geeft , en ook overat
door ongeleerde , doch befchaafcle , -lezers in derzelver zanienhang bevat kan worden. Zoo de Schrijver de teekening
van het dus geflelde karakter van den Man niet enkel patkologisch (hartstogtkundig) maar ook volgens zijne blijvende geinoedsgefleldheid op den trap van vriie krachtoefening van
den geest, heeft voorgefield; zoo zal zij door eene historischredenerende verhandeling over het karakter van den Man alt
heerfcher over de seedere Proms,, naar de onderfcheidene Braden van befchaving, hare volkomenheid verkrijgen."
Dusverre de Inleiding ; nu geven wij uit den Inhoud de
hoofdtitels der behandelde zaken flechts op. / I. Algemcene

aanmerkingen over het onderfcheid der Gellachten, Aide.
meene phylleke oorfpronkelijkheid van den Man. (Overwigt
van kracht en leven in hem, enz.) III. Oorfpronkehjkheid
2ajner zinnelijke natuur. Zinneltjk temperament. (Algemeenel
oorzaken daarvan; vooral uitvoerig bet karakter zijner, lief-,

de.) IV. Zinnelipee natuur van den Man in zijne overige begeerten. (Flier bevies erns voonl des Schrijvers verroog over
(fen natuurlijken afkeer van het andere geflacht tegen den
drank.) V. Zinnelijke natuur van den Man, in zoo verre zij
een gevolg van de overmaat zijner gellachtslieftle en ziln le.
ensgenot is. (Verzwakking, enz.) Dusverre loops dit Eerfle
Peel , en liever dan nu in de bijzonderheden'Ales na to
gaan, geven wij ooze Lezers eene -proeve, waartoe wij het
for van de Hide Afdeeling opzetiijk kiezen, omelet wij nu en
dan wet eens het haatlijk origineel aantroffen van deze teeke•
ping, en of het alto dan ook door onze overneming eenig
goed mogt doen; gebeel echter kuunen wij dezelve niet affchrijven. De Schrijver fpreekt vas den gewonen vroulvendes.

C. F. POCKELS
glespoot, to als hij hens :loofa , welken hij van de eigenlijk*
vrouwenhaters (alifogin) oncierfcheidt, omdat zijne verbirte-iring zich flechts tot ten vrouwlijk individu bepaalt hij ig
de pijniger zijner eigene echtgenoote.
„ Deze fijne vrouwenbeulen, zoo als men hen voornamelijk in de hoogere flanden, en meestal onder de geleerden aantreft , zijn bij alle uiterlijke befehaafdheid, en bij alle fijnhcid
van eene kunflige wellevendheid, bijna altijd de wrecdaardig, omdat zij alles aan de door bun gehaate vrouw yolgens
grondflellingen berispen, en bij hunne hardheid als het ware
confrquent en lyfthematischte work gaan. Daardoor, dat deze
Mannen in het eerst het onbefchaafde, of het door de natuur
eenvoudige Meisje fchielijk zoehten te verheffen, zonder eene
werkelijke berchaving van hetzelve vast te flellen , moet het
lijden der ongelukkige flechts des telteviger worden , omdat
zij zich door den eeuwigberispenden Man niet ilechts gedrukt, maar ook, wegens hare aangenomene ijdelheid, oogenbliklijk beleedigd gevoelt. Lille halfbefchaving, welke hij.
self bar heeft gegeven, en die zij nit Iiefde voor hem zich
liet opdringen, of die zij Als een nieuw kleed barer gacderobe zeer gaarne aannam , verfbekt haar naderhand toch.Weder
ten verwijte, en worth haar in 't vervolg als lets onvolmaakts,
jets dagelijks en lets fmakeloos verweten, en zelfs web beklaagd. Zij wordt GIs eene artnzalige fcholieriler behandeld,
die op hare fchootbank niet verder op kan fchikken, en tor
een eeuwig fliataan veroordeeld is. Zij durft geen eigen vri-j
oordeel wagen , zoo de huistiran bet niet veroorlooft; zij
snag flechts denken fpreken zoo als hij bet voorfchrijfr;
zij leest altijd in zijne oogen , hoe zij moet handelen , en
of zij misdaan heeft, dan niet; zij beeft voor zijnen beoordeelenden blik, zoo als de willooze flaaf voor den geefel
van zijnen beer , en gevoelt zich misfchien reeds gelukkig
genoeg , wanneer haar kwelgcest boar flechts van openbare befpotting en verwilten in de gezellige bijeenkomIlett
verfchoont.
„ Die beleedigende handelwijze , welke deze Manwen ter
vernedering hunner Vrouwen houden , is dikwijis even zoo
overdachr en biltend als ouregtvaardig. flunne berisping is
niet zoo zeer opvliegend, voor eenige oogenblikken flormach-,
tig, hetweik zich nog verdragen laat. nmar zij is ontledende ,
zij lost het gebrekkige in de onvoldoende Echtgenoote tot in
deszelfs geringfie deelen op , en flelt de befehaamdheid in hare,
te fierk geteekende naaktheid ten coon : dit met den beftraffenden ernst der koele reden gezegd, welke geene vergiffenis toe
Isar, dit geheel met een bijtend vernuft en befpottend gelach,
of met verachting en verwerping voorgedragen, kan de arme
Vrouw, onder de klaauwen van zulk eenen beftudeerden duivel , tot vertwijfeling brengen. Zij wordt onder de gronden

zij
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*liner ijskoude kritiek verpietterd of langzaam gcdood, alle
erkeerdheden van den bitten tiran !Torten op haar neder , alle
sonde!, zijner ontfleide verbeeldingskracht, van zijn verzwake
zenuwgeflel, van zijn tot dolheid toe prikkelbaar karakter,
zijn hatelijk wantrouwen , zijne geheel bedorvene natuur
moet de ongelukkige en oufchuldige dragen, en zij heeft gee.
andere , A-chi:ton ook bier krachtelooze, wapenen, dan
hare tranen.
,, Daarbij moet zij dagelijks hooren , dat zij met andere bc•
tere, beminnenswaardiger en bekwamere Vrouwen, en derzelver kundigheden en hoogere befchaafdheid, liefdeloos vcrgeleken worth; dat de vreeslijke Iluisrecenfent dezelve met de
keurigfte loffpraken vereert , en zijne eigene Vrouw met de
rtitgezochtfle berisping verdrukt; dat hij met eene andere echtgenoote oneindig gelukkiger gelooft te kunnen zijn," enz.
„ Niet minder martelend voor de ongelukkige is de zwanrmoedige geftemdheid dezer kwelgeesten, in zoo ver zij dear.
door te verflaan geven dat de Vrouw de oorzaak dezer gettemdheid is, of ook wegens hare zwakheden niets ter genezing
van dezen gemoedstoeftand kan bijdragen. In dezen toefland
meet de ongelukkige Vrouw niet eens , hoe zij den fubtilen
to verfijnden despoot weder met zich zal verzoenen; zij moge
de wijsheid der geheele wereld raadplegen , door Welke town4
ktmst de koeie Echtgenoot weder kan gewonnen worden; zij
moge zichzelve een Leven rooven , aan hetwelk een, nimmer
rustende vergiftige worm , knaagt, van denwelken haar nieta
dan de dood kan fcheiden. Zij doorloopt de gefchiedenisi
'fears 'evens en hears huwlijks, en kan misfchien niet een eeni.
gen grond dier duistere mannelijke luim vinden; de brave
heeft altijd gaarne haren pligt betracht, en daarvoor moet zij
nu met een fnood wantrouwen , met eene fuitanifche despotic,
met eene verfchrikkelijke koelheid van den Man, met zijnew
medelijde, nd op haar nederzienden hoogmoed, met zijne onverzettelijke eigenzinnigheid, met de ltinderlijke gevoeligbeid
g enes zwaarmoedigen berispers beloond worden. Zij bidt,
weent, zij verdubbelt hare tederheid, zij doet meer, dan hij
Van regtswege eilchen kan , zij brengt zijner hoonende gelardheid het grootfte offer, zij geeft het lieffle en beste weg,
dm de wre7elige,nijdige onvergenoegdheid weder tot de rede
terug te brengen , en het geflorvene hart met nienwe vreugcle
re bezielen; wreedaardig , worth zij echter met haren geneesdrank afgewezen, of eenTomber,, verftokt en moordend zwijgen is het geheele antwoord , hetwelk der goedaardigfle liefde
worts gegeven. Van =Ike harden wil de barbaar geese verkwikking , het is flecks eene gewone vrouw, Welke hem die
brengt, eene Flavin van het huiswezen; eene koningin moest
hem dezelve toereiken, zoo de dwaas genezen zou worden.
Arm,
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Arm, ongetukkig geflacht! hoe vele dwazen van deze Poor?
mogen 'er wel niet onder die Mannen zijn, welke het alge.
eenijne helden , zijne geliefkoosde Schrijvers , zijne
mundi , zijne fentimenteele leeraars der deugd, zijne filofofen
kortom zijne wereldwijzeu noemt
„ De gndragelijkfte van alle Vrouwen-tirannen zijn die ,
welke alle tegenfpoeden en verdrietelijkheden hunnes levers op
kunne Vrouwen doen nederftorten," enz.
Wij zien de volgende Deelen met verlangen te gemoet.

Wandelingen met mijne Kiveekelingen. (Naar het Hoogdultsch)
van F. A. L. MATTI-Jill. Te Groningen, bij R. J. Schierbeek.,
i8c6. In kl. 8Yo. 124 .131.
gegrondheid van het fegnius irritant animus dimisfa pee
D emires,
en anderen, de Schrij.
&c. begreep, naa
SALTZMAN

ver van dit Werkje. Of hij zijnen voorganget geleezen, dan
of deeze MATTIlal ' S fpoor betreeden hebbe , blijkt ons
niet. Dat al wandelende zijne. Kweekelingen te onderwij‘
zen zijne nuttigheid heeft , mag niet in twijfel getrokken.
worden. Terwiji de beweeging de gezondheid des lichaams
bevordert , ontvangt de geest , door aanfchouwen van de
voorwerpen zelve, fpoediger en naauwkeuriger indrukken
van dezelve, dan door eene enkele befchrijving of teekening. Door een berigt of befchrijving van zodanige Wandelingen moet de kragt des indruits zekerlijk lets verminde-;
ten; met dat alles is zulks van nuttigheid niet ontbloat, inzonderheid voor de Jeugd , wier tinders dikmaals vlugtige
aandagt op die wijze eenigzins geboeid words. MATTuiit's
oogmerk is, zijne Leerlingen met de Rijken der Natuure en
derzelver onderfcheidene voorwerpen althans oppervlakkig
bekend te maaken. Hierin flaagt hij doorgaans niet ongelukkig. Daar het hem ondoenliik was, de voorwerpen eely e voor oogen te brengen , doet hij , van tijd tot tijd, eene
Vertelling in de School , loopende veeial over de voortbrengzels van andere gewPsten , welke hij met zijne Kweekelingen niet kon bezoeken. In den ilape1 van Kinder-lees.
boeken kan ook dit Werkje eene voegzaame plaats beflaan.
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LETTER-OEFENINGEN.
bisfertatiO Exegetica , d. Uitlegkundige Fenian.

deling over .ro;nmige pleat= uit de Handelingen der Zpos.
telen en uit de Brieven van PAULUS, tot de Gefthiedenis
van deezen Apostcl behoorende, door A. W. HASgLAAR
beroepen Predikent to ter Za. Leijden, bay b. du Saar.
1806. 8v0. 11.1 Ti.

D

un Verhandeling werd, blijkens den titel, wellten

wij , ter bcfpaaringe van ruimte , verkort hebbert
opgegevew, door den Schrijver, onder voorzitting van
den Hoogleeraar . jo. VAN VOOP.,ST dpenlijk -verdedigd
den n9tten November des laatstafgelopen jaars. Voota
deezen hebben wij wel eons gelegenheid gehad om den,
waardigen there VAN VOORST Dozen dahk te betuigert
voor de lettervruchten welke wij van zijne hand ont.
vingen, en niet alleen der Geleerdheid en Oordeeikunde,
inaar ook der Gemaatigdheid en Bercheidenheid des 1-loog;
leeraars den verdienden lof to geeven. Thans wordett
wij door den Eerwaardigen A. iv. HASELAAR onthaalct
op eene proef der vorderingen, welke bij het onderwijs van genielden zijnen Leermeester, heeft gemaakt.
_Zedert eenige jaarcn fchijnt hot, bij meet dan g ene Hooge
School in ons Vaderland, meek gcbrnikelijk te worden,
dat jpngelingen , welken zich den predikdicnst gewijd hebben, alvoorens de Academie to verlaaten , door bet openlijk verdedigen eener Vorhandelinge, eenig blijk geeven
van hunne naaritigheid en van den voortgang, welken zif
gemaakt hebben in hunne oefoningen. Dit is alleszins
prijswaardig, en wij ivenfehen, dat, bij de grootere befcheidenheid in bet bebandelen van betwiste onderwerpen in bet godsdienflige, Welke in onzen leeftijd heeft
plaats gegrepen, dit genbruilt rno7e ftand houden en van
tijd tot tijd algemeener worden. Wij willen niet zeggen,
dat iemand niet zijn verblijf aan eene Hooge Schoole nut.
recht gefchikt zijn voor den
tig kan befleed hebben
eer.
LETT. i8ot. NO. 4.
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6. W. HASELAIkr.:

eerwaardigen post , welken hij in het vervolg wengebt
te bekleeden , al heeft 114 nooit eene plroef van zijne
bekwaamheid in openbaareu druk gegeven. Maar zeker-,
lijk zoude het voor veelen eene niet overtollige aanfpooring zijn om zich met te meerderen ijver op hunne
dien toe te leggen , indien zij vooraf wisten , dat een zo
openlijk bewijs hunner vlijt en bekwaamheid verwache
wierd van alien, die wenfchen met eere tot hunnen
wen Eland over te gaan. Wel weeten wij dat van alleg
Misbrtik kan gemaakt worden, en dat eene dergelijk8
proef niet altijd een zeker blijk is van des Schrijvers eigene kundigheden. Maar van verflandige en rechtfchapen Leermeesters mag men vertrouwen, dat zij iu zaa.-'
Len van deezen aart geen bedrog zullen gedoogen, veel
minder, uit belangzucht of partijdige gunst, daartoe Medewerken. En wanneer dit al eens gebeurde, is voor
hun , well:en de perfoonen kennen , het bedrog doorg,,,aans niet moeielijk te ontdekken.
Doch laat ons
overgaan tot bet Stuk , welks titel wit hebben opgegeyen , en waaromtrent bij niemand eenig vermoeden zal
vallen. Het draagt onbetwistbaare blijken van deg
Schrijvers belezenbeid , gezond oordeel
befcheidenheid.
Na eene korte Inleiding over het aanbelatig der Vergelijkinge van de 1-landelingen der Aposteleri met de Brie.
Ven van den H. rAueus , en over het Hat, dat zij elks
ander wederzijds hijzetten, en na erkentenis zijner vex-,
plichtinge aan den Hooggeleerden Voorzitter, gaat de
Schrijver over tot zijn onderwerp , hetgeen, hij in twee
Afdeelingen heeft gefcheiden.
In de Eerfle , van bl. 4 tot 78 , worden de drie onderfcheideneverhaalen der bekeeringe van Apostel PAULI'S,
HAND. IX, XXII en XXVI voorkomende, met elkfttider
vergeleken , eerst in het algemeen , daarna meer in bijzonderbeden. De Schrijver tonnt daarbij , hoe deez.e
verhaalen met elkander overeenftemmen en onderling elkander ophelderen; terwill bet verfchil, hetgeen men bier
eti daar in de uitdrukkingeti ontmoet, juist zodanig is,
els men natuurlijk mag verwachten bij iemand, die ,eenig
geval , waarvan hij goede kerinis heeft , op onderfcheiden tijden verhaalende, zich niet alms bedient van de
Zelfde woorden , en zelfs fomtijds eene omftandigheid
voorbijgaat , waarvan hij bij eene andere gelegenheid
melding maakt; zwider dat nun hem daarom van ftrijdaga
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digheid tegen zichzelven kan befchuldigen, of zijne gee
loofwaardigheid in twijffel trekker/ ; gelijk de , Eervv.
BASELAAR te reCht aamnerkt, bl. 30. Doorgaans is hij
gelukkig hierin geflaagd , en verre de meeste zijner aan.
merkingen zullen bij alle krindigen gereeden bijval yin.
den , fchoon men omtrent fornmige van hem moge Ver.
fchillen, of zijn oordeel opfchorten. Veele,voorbeelden
van de eene en de andere foort bij te brengen , oordeelen wij onnoodig, en het zoude , misfchien, veelen on.
zer Leezeren joist niet aangenaam zijn , indien wij hunne
aandacht vermoeiden met taalkundigeaanmerkingen. lets
dienen wij evenwel te zeggen. Zo zijn wij dan volkomen Bens met den Schrijver, dat de Proeders, van wel.
ken HAND. XXII , gefproken words, Yooden , de hoofdeu
der Snagogen re Damascus zijn, en dat men , om 'er
Christenen onder re 'gerltaan de woorden van den Apostel tnoet wringen, bl. 29. Zo ook , dat, HAND. IX*
de laatfle woorden Van het 5dc... en het grootfte gedeelte
van het 6de vers niet oorfprongiijk door den Euange/ist
gefehreven , maar ten deele uie H. XXII, id, ten deele
XXVI,, 14 , met bijvoeginge van nog eenige
tilt
woorden, door den eenen of den anderen affchrijver
den tekst zijn innlascht; thisfehien nit eenen verkeerden
ijver om bet verhaal vollediger te maaken, bl.
Ook voldoet de uitlegging bl. 6o gegeven aan de woorons betet dan
den van Paulus , HAND. XXII, 19 ,
eenige andere, waarvan de Schrijver gewaagt. ,diet
zo zeker zijn wij omtrent het gevoelen van den Heere
HASELAAR bl, 30, -reg. 7 v. o. dat de woordvoeging van
gebrckkig zoucle , weezen ReLUCAS, HAND. IX,
dan eene leer
cenfent ziet 'er ten nrinflen niets Meer
gewoOne uitlaating , of Ellipfis. Hetgeen bl; as 4
rs i ftaat , , dat het werkwoord 71146) met den vierden
naarnval pleegt te zamengcvoegd te wordenlijdt zijne
uitzonderingen , waarvan men voorbeelderi Itan zieu bij
VITOSTEINO, Ver HAND. IX, i. -- In bet zelfde
link, vs. 7, leest men, dat de reisgenooten van PAuitta
cvei de _gem hoorden (die tot hem fprak) maar niemand
rya en; en ondertusfchen zegt de Apostel zelve floofdit.
XXII, 9. Die met mii waren zagen wel het licht time
de Bens des geenen , die tat mij fprakhoorden zij niet.

De Schrijver , ria verfcheiden 0;evoelen'S van anderen, ter
overeenbrenginge van deeze , fchijnbaar ftrijdende verhatb
afgekeurd, te hebben, geeft W.. 48 zijn
len, gemeld,
IC. a
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eigene gedachten op, welke nogtans , zoveel Rec. glen
kan, niet verfchillen van die van GROTIUS, welke eene
bladz. vroeger aangehaald waren. Ook beroept de Hr.
NASELAAR zich in zijne Wrhandeling op aanmerkingen vast
wijlen den Hooggel. VALCKENAAR, hem HASELAAR. ITICdegedeeld , waarfchijnelijk lut des Hoogleeraars Dietata,
door zijnen Leerineester. In die Dit'tata nu leest Rec.
„ Deeze zwaarigheid fcheen DRUSIUS allergrootst. Zij
verdwijnt , wanneer men alleenlijk let op de verfchillende
conitruetie van het werkwoord «Itoielv in deeze
95
„ plaatzen. De reisgenooten van PAULUS kunnen
zegd worden imo6eiv Tit s pcoviis, fchoon r'nv ocoiv oing
tixo6ovrts; het eerfte betekent het gelaid hooren; het an5 , dere , de woorden des fpreekenden verftaan." Deeze
Iiitlegging Dept in met die van DE GROOT , en van onzen
Schrijver. Rec. houdtze ook VOOrilet beste middel one
de zwaarigheid weg te neemen; evenwel kan hij niet
ontveinzen, dat HAND. XXII, 7, iixotnnt ri7ls (pcoviis ook
gezegd wordt van woorden , welke men verflaat. Zoude
men oak kunue.n zeggen, dat ititOUett, met den tweeden
naamval op beide wijzen kan gcbruikt worden , maay
met den vierden allecn van hooren met veritaan dez
woorden
Het overige deezer eerfte Afdeelinge , van b1. 62 tot 78,
bcVar bet Getruik van de gen2aakte vergelijkinge tot het beoordeelen van de waarheid der gcbeurtentsfe. 1-liervan Linnet],
wij• alleenlijk zeggen , dat de Schrijver zich met nadruk
en bondige bewitzen verzet tegen de poogingen der gee.
nen , die , gelijk uit de Euangelifche Gefcbiedenis in
het algemeen , zo in het bijzonder nit dit voorval , at
bet wonderdaadige en bovennatuurlijke zoeken weg te
baspelen. Ondertusfchen verwondert bet ons , bij des
Schrijvers belezenheid, nergens eenig, gewag te vinden
van het nitmuntende Werbjen van LYTTLETON over (1:!.
Bekeering van Apostel pAuLus.
De Tweede Afdceling loopt van b1.79 tot 163, en liandelt over de Vergelijking van fommige plaatzen nit de Brie2'en van nAui,us met deszelven Gefcshiedenis, zo als zij in
de HANDELINGEN verhaald wordt. Wij kunnen hiervan
geen bijzonder bericht geeven. Genoeg, zij dat de bedoelde plaatzen genomen zijn uit de Brieven aan de Ga.
latiersaan de Corinthiers , Iran Philippenfen en aan
TimotIleus ; en dat fommige derzelve met andere gezeg.
den , in het Bock der Handelingen voorkomende , verge-
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kken , ',Indere op zichzelve befchouwd warden. Ten
opzichte van de moeielijkc plants i col:. XV, 32, brengt
de Hr. HASELAAR bl. 105 env. vcrfcheiden gcvoelens
van anderen bij, welke hem niet aanneemelijk vooticomen, en ftelt eindelijk, dos zijn cigen voor. „ 1k dank
, dat bier gezien wordt op een voorval,
99 daarom eerder,
„ hetgeen wij elders niet verhaald vinden. Hat is be,, bend, dat het getal der vijanden, en wel zcer verhit„ terde vijanden , van PAULUS overal groat was; en dat
15 te Ephefus oak menfchen van die foort waren, fchijnt
,/ men te- kunnen beiluiten uit de oproerigheden door
,, DEMETRIUS verwekt , WC11:C na het fchrijven van
„ deezen Brief [den iften aan de Corinthiers] ()tartan„ den. En wanneer wij bet woord in eenen figuurlijken
11 zin neemen , komt de melding van Ephefus bier rni;!t.
„ kwalijk te pas... Evenwel moat men erkennen , flat
,, de uitdrukking [tegen de beesten vecbten] eigenaartiger
„-is, wanneer men 'er jets wider vcritaat, dat niet over„ al, maar alleen te Ephefus, is voorgevallen. \Vat ,
99 indien men eens tot die verfchrikkelijke doodftraf be„ floten hebbe, maar, door tusfchenkomst van cons
„ bijzondere Voorziefligbeid, dat befluit niet zij uitge„ voerd?... De 'melting zoude dan zijn: Indien ik te

Ephefus den wilden dieren ware roorgeworpen, wat
deel zoude mij dat aangebragt bebben?” enz.
Van hi. 163 tot aan het elude worth gefproken over
de verfchillende gevoelens der Geleerden, raakende den
t;jd des doods vtin Apostel PAULUS; of hij naamelijk ,
' bet Boek
uit zijne: eerfte gevangenis te Rome, waarmede
der IIAXD EL INGEN eindigt, onttlagen zij, naderhand nog
eenige reizen gedaan hebbe , maar vervolgens voor de
tweede tnaal gevangen genomen, en niet lang voor NE-•
RO ' S flood zij omgebragt ; dan kort na het einde der
twee jaaren , waarvan LUCAS fpreekt HAND. XXVIII ,
go , den mart:Mood ondergaan hebbe. Men wee r. , dat
beide gevoelens hunne voorflanders hebben, en het eerlIe voordeezen geno:gzaam algemeen plagt aangenomen
te warden. De Meer HASELAAR weegt de voornaamite redeucn voor beide banoptelijk tegen elkander, en
fchoon hij zich niet duidelijk verklaare, kan men echter
zien, dat hij meest overhelt tot het laatfte. Ten minilen
benaarfligt hij zich om te doen zien, dat de Brieven van
PAULUS met flat gevoelen zeer wel kunnen overeenge'Lunt warden. Ooze ruimte verbiedt ons in dit gefchtirleete.
K3
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treeden , betgeen zich in weinige regels niet laat verbandelcn.
Tot Plot moeten wij aanmerken, dat 4yij ander het lee.
Zen twee fchrijileilen outmoct hebben , welke zekerlijk
door verhaast fchrijvcn uit de pen gerold en naderhand
niet opgcmerkt zijn. De mite is hi. 4. reg. 3, v. o.
alwaar BERENICE de rrouni van AGRIP/i A. genoemd wordt:
Zij Was zijne Zuster. Wel hield men hem yerdacht van
Met hear in ecnen bloedfchendigen minnehandel te lee.ten (''); inaar nimmer erkende hij hear openlijk els zijne
Gemalin. Bladz. 138 , reg. i , worth gezegd , dat
PAUL1;1S (HAND. XVIII, I) van Athene na Corinthus
bleefper duo fere lustre;
gereisd zijnde, aldaar (vs.\
geduurende hiikans tien jnaren. Vanwaar deeze
zonderlinge misflag ktnne , is bezwaarlijk te gisfcn. \Vaartchijnelijk moet hij toegeichreven worden aan een oogen7
tlik van onoplettendhcid en overijlinge : want LUCAS
zegt uitdrukkelijk ter aangehaalde plaatze, dat de Apostel zich te Corinthus onthield een jeer en zes gnaairden.
Den besten en kundigiten ken een dut overvallen, en wij
edoelen met deeze aanwijzing geenzins eene berisping
Van con Werk , dat wij met veel genocgen hebben gelezen , en wclks Schrijvcr wij van harte lust en yen-nouns
Wenfolien om met ijver voort te gaan in de loapbaan •
welke hij met lof is ingetreden.
juvmuas Sat. VI. vs. 155 feqq.
•••••■• ■■• ■■••■104

rerhandelingen van het Cenootfchap tot verdediging van de l
Christelijken Godsdienst opgericht in's Haege, voor het;
Yaer 184. Te Arnfierdam en in 's Haege, bij J. Allan
en E. Scheurleer. 1806. Te zarnen 495 11.

cze beide Verhandelingen verdienen onder de besten,
die , in de laatfte jaren , door ?t Haagfehe Genoot-fchap , tot verdediging van den Christelijken Godsdienst , uitgegeven zijn, gerangfchikt te warden. Derzelyer Schrijvers toonen , met de flof, die zij , near aanleiding eener uitgerchrevene Prijsvraag, behandeld heb•
ben, regt bekend, en geheel en al berekend te zijn voor
het verlangde onderzoek. Die van den Hoogleerear spApioAR, te Lingen , can wien de Gouden Eereprijs
in volledigheicl en neauwkeurig'oegewezen, Ivint
held.
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Zij behelst ecne duidelijke, wet zamenhangende,
en op de beste uitlegregels gegronde opgave van de
I.,eer des Bijbels, inzonderheid des Nieuwen Verbonds,
Aangaande het laatfle algemeene gericht, 't welk Jefus
Christus over de wereld houden zal , en verdectigt
elve, met de overtuigendlle redenen , tegen onderfcheidene misvattingen en vreernde vooronderitellingen, die,
yooral in de laattle jaren, daaromtrent zlin ter bane gekomen. De voornaamite hiertoe behoorende fchriften,
die een groat getal uitmaken, zijn den geleerden Schtijver bekend geweest, en van dezulkcn, die min of meer
met zijne gevoelens overeenftemmen , is overal noodige
partij getrokken. 't Beste, dat men, over doze moeieJijke itof, in vele grootere en kleinere gefchriften veripreid vindt , is bier , , met fnedig oordeel des coderfcheids, in eene juiste orde, ter regter pleats , zamengebragt , de vrucht van eigcn nadenken daarbij gevoegd,
,en, dear de beflisfing moeielijk viel, doorgaans 't be's•
te, ter nadere overweging , in 't Ridden gebragt.
De kundtge REDDING/US, met Zilver bekroond, komt ,
in de hoofdzaak , met zijnen mededinger overeen , en
beeft ook zijne teak, over 't geheel genomen, voortreffelijk uitgevoerd. Zijne Verba.ndeling breidt zich echter niet zoo ver uit tot alle bijzonderheden , die tot bet
aangewezen onderwerp behooren , terwijI hij zich ook
niet van alle die hulpmiddelen fchijnt te hebben kunnen
bedienen , die aan SURINGAR zijne rijke voorraadfchuur
-opleverde. Maar dit gebrek wordt wederom vergoed
door verfcheidene eigene, dikwijls zeer aannemelijke gedachten , die geene geringe maat van gezond verfland
en gegronde Bijbelkennis aan den dag leggen. De
fchrijftoon van SURINGAR onderfcheidt zich door lunemende befcheidenheid , waarmede hij ook over anders
denkenden zijn oordeel uit , en hunne verfehillende
gevoelens wederlegt. Die van REDDINGIUS valt meer
in het bellisfende , en heeft hier en daar eenige fcherpLeid.
Beiden verdienen zeer veel dank voor 't geen zij,
door dezen loffelijken arbeid, tocgebragt hebben, om
't gezag van Jefus en de Apostelen, en derzelver Goddelijke Leer , leder op zijne wijze te helpen handhaven.

it 4.
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De Leer der Verzoening met God, naar den Bijbel. Door
ALBERT BRUINING Predikant te Pietersbierum. Te
Anfierdam, hi) A. 13. Saakes. 18°6. in gr. 8vo,
83 131.

W

ij weten niet regt, hoe wij 't met den Schrijver
van dit boekjen hebben. In de Opdragt aan zijnen Vader , p, BRUINING Predikant te Wirclum in
Vriesland, fpreekt hij eerst , als van zichzelven.alleen,
daarna in dier voege, alsof oak nog anderen .aan dit opftel deel hadden. In den laatstgenoemden toon is oolt
de Voorrede gefleld. Of dit nu alleen mar de wijze
der Redenaars geichied zij, dart of de Schrijver waarlijk de hulp van earl' of ander' naburig Vrietra
hebbe , is voor ons raadzelacbtig.
Hoe het daarmede zij, de Schrijver zegt: „ De tY,e.
woone opvatting en verklaring van dit leerituk (de Leer
der Verzoening met God, naar den Bljbel) kwam ons te
gekunfteld voor; dit Cvekte onzen lust en jiver, om den
eenvoudigen zin en de waare meening der Heillge Schriften omtrent hetzeive na te gaan en op te fporen." Zijne
Verhandeling bevat twee Hoofddeelen. Eerst wordt on.
derzocht , welke de aart en het doe]. der zoenoffers on.
der het Oude Verbond waren; daarna ., welVe de aart
en het doel van Jefus dood , als het offer voor onze
zonden , zij.
Met opzicht tot het eerfle , wordt voorgf lets gezegd
over den' oorfprong der offeranden in 't gemeeu , en be'sveerd , dat de cerfle menfchen zich, door eerbied en,
dankbaarheid, gedrongen vónden, om der Godheid een
erchenk te , brengen van die gaederen en gaven, welke
zij voor zichzelven in waarde hielden en ,noodzakelijk
uchtten , en dat de hoogfte Godheid deze offers , als bldkett
van eerbied en dankbaarheid, in gunst en welgevallen heb7
be aangeno,tnen , en, zoo ver zij nit een opregt en dankbaar hart voOrtvloeiden , met zegeningen achtervolgd
dat God zich naar dat kleine begrip der menfchen , die
Tich verbeeldden , dat men de Godheid alzoo waarlijk
alienst deed, obit nog in later tip heeft willen fchikken,
door nadere bepalingen omtrent de wijze, op welke
zoodanigen zinnelijken eerdielfst wilde uitgeoefend hebben.
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ben. Hiertoe behoorde dan ook de Goddelijke verorde,
ping omtrent de zoenoffers, wier cigene aart, tat de bepalingen, in bet Wetboek van Mofes gemaakt , wordt
opgegeven , en vastgefteld , dat het doel derzelven was.,
den zondaar tot belijcienis van zijne misdaad te brengen , tot berouw te wekken, tot verbetering te verbinden , en hem alzoo, fangs den weg van bekeering , ver,.
geving voor begaane zonden te doen zoeken en vinden.—
Hiermede wordt dan vervolgends bet bloedig lijden eta
de wreede kruisdood van Jefus , beichouwd ats cen offer
voor de zonden, vergeleken , en de meest aangenomene
flelfels, omtrent het doel van deze opoffering, tegengefproken. Dat Jefus , door zijn lijden en flood, Gods
torn , tegen het zondig menschdom ontfloken , voor
ons zou gedragen hebben , om 'er ons alzoo van te verlosfen en te bevrijden , obrdeelt hij fbijdig met de gelcl-fiedenis van Jefus lijden , en met de natuur der zaak.
Wil men liever aannemen , dat Jefus de nitwerkfels van
cods worn , de firaffen namelijk , die wij verdiend had,
den, in onze plaats gedragen heeft, om 'er ons van te
bevrijden; ook dit vindt hij ongerijmd , en geheel onbeflaanbaar , zoo wel met- den aart van Goddelijke ftraffen , als met 't geen Jefus werkelijk ondergaan heeft. 't
Ceen , om de zaak meer wijsgeerig teverklaren , anderen 'er
op uitgevonden hebhen ,dat Jefus lijden en dood gediend
hebbe tot opluistering van Gods volmaakthedcn, dat,God
daarin zijne geftrenge rechtvaardigheid geopenbaard , en
tevens zijne onbegrensde zorg voor het beboud van zondige menfehen daardoor verzekerd hebbe; dit vindt hij
even onbewijsbaar , als de vooronderflelling ongegrond
is, waarop het rust, de. welbekeude, door ANSELMUS
verzonnen, leer van eene noodzakelijkheid der voldoe'ling. De Schrijver is van oordeel , dat het groote doel
van den dood van Jefus- allecn geweest is , de menfchen te verbeteren , en daardoor bekwaam te =ken
voor de guest van God , die zij, alzoo verbeterd zijnde, door berouw en bekeering kunnen verkrijgen , en
dat derhalve de dood van Jefus, als offer voor de zonden, in deszelfs doel joist overeenkomt met dat der
zoenofFers, door Moles in a efteld. De voortreifeliikheid
van dit offer, boven MOlaifche , zal alleen hierin beNan , dat het niet alleen krachtig is , om ons uitwendig te reinigen , en alzoo den toegang tot Gods troon te
spenen; maar om het hart te verbeteren, gn alzoo volko-
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IC611311C vergifinis van alle zonden , zonder uitzonde
ring , te docn verkrijgen.
Die met de Godgeleerde gefchillen over dit onderwerp , federt de tijden der _SOCINUSSEN dikwijls vernienw,i,
vooral in de laattle jaren , door de Schriften
van PR IESTLEI , EBERHARD , STEINBART en vele ande,
ren , telkuns verlevendigd, niet is onbekend gebleven
zal bier niet veel aantreffen , dat niet door anderen dikwijls gezegd , en even dikwijls (met hoe veel grond,
beilisfen wij niet) tegengefproken is,

pc geduchte Ramp der Stad Leiden , godsdienflig &Muting,
of Leerrede over Luc. XIII: 1-5. Den as 7an. 1807
vitgefproken door D. C. VAN VOORST Leraar bij de
Gereformeerde Gemeente te Te ifmg. bij
R. van Lochern. In gr. Bro. 68 BI.

ene zees uitvoerige predikatie, waarin de verklaring

van den tekst ruin twaalf bladzijden betlaat; het
twcedc liuk is eerie foort van omfchrijving en beklag van
bet voorgevallene te Leiden ; en de tocnasfing bevat , be,
halve de Stedelijke Publikatie aapgaanCie de • Collee"-te ten
behoeve dier Stad,, (weike echter bier niet gedrukt voorkomt) het een en an tler dat reeds cone midge toepasfing zou
opieveren , en nog daarenboven ook 21 — zegge eenentwin,
fig! aatimerkingen , of opwekkende lesfen. Trouwens,
daar de eertte predikbeurt van den Leeraar VAN VOORST
ecrst den 25 Jan. inviel, had zijn Eerw. ook den tijd
tot eene meerdere uitvoerigheid ; zodra hij bet ongeluk
vernam, reisde hij mar Leiden , waar hij zijn 66nigen
broeder heeft; op de puinhopen vielen hem de woorden
van zijncn tekst in , hij bepaalde zich aan1tonds om daar,
over te handelen; hctgeen hij bij eene tweede reis naar
Leiden zag en vernam vertlerkte hem in dit zijn voornemen , gelijk hij betzelve
'
dan ook, met Gods help, onder veel aandoening, heeft uitgevoerd. Onder de predtkatie, zijn vele aantekeningen , achter dezelve een Nafchriit van nog eenige bladzijden gevoegd. En dit een
en ander heeft de Leeraar nu , tot een blijvend gedenkteken
van bet ongeluk te Leiden aan bet lick gebragt; 'er
snag, zegt hij, en dit te recht , reel sneer clan den gedenkteken ran die geduchte verwoesting overblijven.

Hoe weinig ruimte wij ook hebben bij bet aantal gefcbriften , die ons bij deze zelfde gelegenheid ter hand
kwa-
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kwasnen , tilt Cedenkteken eischt toch dat wij ons niet
te zeer binden aan ons misfchien anders wat al te bepaals1
beftek; van leder deel dezes opftels zeggen wij een enkel
Woord.
.F:RSTE DEEL. De vrang die Rills gedaan werd ,
was eene ftrikvraag; war de Zaligmaker Meld zich alsof
hij de bedocling Diet vattede. Pilatus was geen wreed*ard; de Galtleers waren denkelijk oproermakers , welker
ftraf rechtvaardig was. Jofephus meldt dit geval niet,
enz. De toren te Siloam was misfchien een gevangenhuis , de verpletterden welligt gevangene oproermakers.
J efus leer is : „ die door buitengewone oordeelen getroffen worden, daarom joist de fnoodften niet."
Gij zult insgelijks vergaan, doelt niet alleen op Jerufalems
verwoesting: op eene of andere geduehte wits omkomen, is
cle zin ; in alle gevallen zoo de dood geducht zijn, als
die hen brengen zou voor Jefus richterfloel, 't vooriAjgaan words hier , Matth. XXVI: 63, 64. opgehelderd:
van nu of aan (de een wat vroeger , de ander vat later)
cult gij Jierven.
TWEEDE DEEL. Na eenige nodige waarfchuwingen:
Men moet naar geen ramp vragen enkel uit nieuwsgierigIteid of uit praatzucht, 'er niet naar horen met vermaalc
of los en ongebonden , met geen vermaak en fpotzucht,
al was ook de ongelukkige onze vijand, maar onderzoeken „ wat wil God ons en anderen daardoor leeren ?"
komt de Leeraar daarop , hoe men het gebeurde te Leiden niet mag annmerken, naar den tekst. De befchrijring van her ongeluk volgt hierop; de ramp is onbegrijpelijk , ongelofelijk , .en gaat , zo niet alle , de meeste
camper' zeker verre te boven. Bij de verwoesting van
Pompeji , Lisfabon, Prang, — van Haarlem en Naarden,
in den Spaanfchen oorlog , — van Sluis in Vlaanderen
en Schoorldam , in onzen leeftijd , kon men toch vooraf
nog. vermoeden hebben van eenig gevaar enz.; maar hier
te 'Leiden geldt , 't geen men anders wel eens te onrecht
zest: dit of dat is nooit gebeurd. Hierop verledigt de
Leeraar zich tot eenen aandoenlijken nitroep , over zijn
geliefd, zijn dierbaar Leiden, waarin zijn Eerw. fierlijk
mvlecht dat hij zes jaren te Leiden gettudeerd heeft, dat
Leiderdorp , waar hij drie jaren Predikant was , een
kwartier ours van de Stad ligt, dat hij in dezelve vele
irienden heeft, ook zijn Unigen broeder, die met zijn
gelidd gezin gelukkig behouclen is; — midden in dezen
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uitroep valt den Leeraar nog in, het fpringen van het
Kniicimagazijn in zijne vaderfiad , Delft, A°. 1654.
Dan , ainoevvel het Leven. van een
mi b
nvermouenden
wel
even dierbaar is als dat van een r ijken , dat ongeluk
trof een minder aanzienlijk deel van die {tad; men kon
aldaar gemaklijker tien of meer, dan in Leiden Une der
verwoeste woniogen weder opbouwen.
Na dit tusfchenverhaal worth de uitroep weer voortgezet: Geene
ramp , gelijk die van u, nnyn dier,baar Leiden ! 1k heb
verflomd en z. uwe Wen , uwe puinhopen , uwe verwoesring, uwe ornkering aanrchohud! enz. Nu volgt eene be-

fchnjving van het ijstijke ; hetgeen de Leeraar met het
wel zeventienmaai herhaald : verbeeldt u! opnoernt ; en
waaronder wij ook den pannen, glas, en ramen- regen gemeld vinden.
DERDE or,EL. De Amflerdamfebe Gemeente wordt opgewekt tot bidden :1) voor de dieven, (te Leiden op het puin.)
Voor de onbezonnene en vrolijke aanfchouwers. 3)
Voor de geredden van onder het puin. 4j) Voor de gekwerften. 5) Voor hen, die de ongelukkigen helpers. 6)
Voor hen , die dierbare panden verloren. 7) Voor die
imn goed of veel daarvan verloren. 8) Opdat niemand
nijdig worde. 9) Met dankzegging dat het'ongeluk nog
Diet grooter was. io) Voor Leidens heritel, Na deze opwekking tot bidden voor tienerlei menfchen , of in tienerlei opzicht, volgt eene aanmaning tot mededeelzaamheid;
en bier komt nu de bovengemelde Stedelijke Publikatie
voor , waaropvermanin
dan baen volgen om het rechte
nut te trekker' uit die ramp. Deze lesfen zijn elf in getal 1) De verwoesting is geen toeval. 2) Men tone,
'er den vinger van God in op te merken. 3) Men danke
God dat ons zo iets niet trof. 4) Men merke op, hoe
onzeker onze bezitting is, 5) hoe onverwacht wij van
de onzen kunnen beroofd worden , 6) hoe 9nzeker ons
doodsuur is. 7) Geene ramp is zo -(Troot, of wij kunneil
die met Gods hulp overleven. 8)bMen blijve aan de
middeloorzaken niet hangen ; vloeke niet op den uitvinder van 't kruid , op den fchipper , enz. 9) Men
denke niet dat de ongelukkigen grooter zondaars waren,
Jo) Het antwoord op de vraag: waaroM trof hen dit on,
geluk? -blijft voor de eenwigheid bewaard. 11) Deze
ramp moet aan onze bekeering dienstbaar zijn. Hier neemt
de !leer VAN VOORST de bedreiging in zijnen tekst wcderom op, en meent dat edne der bedoelingen van God
met
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inet het gebeurde te . Leiden is , de inwoonders van Hol4.
land , en wel bijzonder die van Ainflerdain , te waarfchuwen. Trouwens zints een dertig, veertig jaren is men
in die Stad, in het waarnemen van den openbaren het
huislijken Godsdienst, bet bidden over tafel , en het
godsdienflig onderwijs 'van jeugd en dienstboden, zeer
verergerd; van daar dat 'er de zedeloosheid ook zo groot
is. (En daarom dan Leidens ongeval?) — De Leeraar
weet Diets van de toekomst , doch twijfelt niet om de
bedreiging over te nemen ; wij vergaan web ook op dergedtjke wijze , als wij verarmen , als wij uitteeren , al is 't
dan niet door maar eenen fcbok; menig een, zegt hij,
zoo liever eensklaps onder de puinhopen wegzinken.
Voorts — de dood komt doorgaans onverwacht. Het
hot geeft den bekeerden eeXl xertroostend woord.
Het Nafchrifi wijst eenige abuizen aan in het voorlopig bericht bij Canet en van Baalen uitgegeven, em
geeft nog eerie en andere bijzonderheid van meer of mintier belang. Het meest trok ooze aandacht de gisfing,
die de Heer VAN VOORST maakt over de oorzaak van het
ongeluk: bet haardjen, in het voor- of achter-onder,,
„ kan doorgebrand geweest zijn, of 'er is een kooitjen
„ achtpr bet plaatjen geraakt ; men vindt toch door7 , gaans maar een dun plaatjen voor het hoot ; " en opmerkelijk is zijne hinge verklaring , dat hij met zekerheid weet , dat de Schippers , die kruid varen ,
daaromtrent zo gerust zijn, dat zij, zonder eenige bedenking , vuur floken, en roken. — Van de aantekeningen
onder de Leerrede deelen wij eeniglijk nog deze mede,
dat men een fleenen brag in dmilerdam een Sluis noemt."
Bundel van ilanfpraken , Gekden en Leerredenen , gedaan
to Leijden op den t8den en 25gen van Lcuwmaand 1807,
door de Predikanten , J. ROLDANUS , L. EGF.LING
Prof. S. F. J. RAU, N. SCHOTSMAN, 'H. PROPER en
W. BROES , op voordragt van den Ed. Groot "lc/db.
Illigifiraat van gemelde Stad , .uitgegeven , ten behave
van de ongelukkige Ingezetenen. Le Leijden, bij A. en
J. Honkoop. In gr. 8vo. 123 Bl.

W

ij zouden het deelnemend gevoel en den godsdienfligen geest onzer Natie te kort doen , indien wij
ens Diet verzekerd hieldeu dat deze bundel reeds in
Vd-
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vele hadden is; en wij voegen 'er het vettrouwen bij, da*
leder dezer godsdienftige opftellen overal dankbare goed•
keuring vindt. Hoe was het de vier, eerst op den titel
genoemde Leeraren mogelijk , reeds den eerstvolgen.
den Zondag de Gemeente voor te gaan, eir dit alzo tt
doen ! Alle deze Aanfpraken zijn eenvoudig en harte.
lijk, ordelijk, aandoenlijk, treffend ; het hartstochtelijk
gevoel niet te veel gefpaard , troth ook re veel opge.
wekt ; in dezelve ademt de echte godsdienftige geest;
ootmoed voor God , en door het oog op Hem trobst ert
cooed. De Eerw. SCIIOTOMAN bepaalde zich bij een
tekst , (Amos ; zijne voorgaande Ambtgenoteu
verkozen zulks ditmaal niet. Wij kunnen van ons niet
trerkrijgen, deze ftukken met elkanderen te meten ; ieder van dezelve doet eer aan des ttellers verliand
Bart. Prof. tub. , wiens aanfpraak bier in het oorfpronglijk Fransch gegeven wordt, en Ds. EGELING, wien§
zacht gevoel en ongekunftelde welfprekendheid ons ongemeen bevielen , hebben 'er hunne gebeden bijgevoegd.
Wij weten, dat het huis van Prof. RAU ingettort , en dat
van Ds. SCFIOTSMAN mede verwoest is: — De Leerrede.
nen van Ds. PROPER , die door het verlies van eendierbaar
kleinkind , en Ds. BROES , die door de geheele vernieling
van zijne woning en bezitting , beiden zo zeer deeldeu
in de bittere ramp , zijn weluitgewerkte Leerredenen ; de
wile over ?'.onti. XIV: 1, de tweede over Psalm CII: rg.
Natuurlijk gnat ieder dezer Predikers zijnen eigenen gang,
en hadden zij cone bijzondere, meer bepaalde bedoeling;
inaar beiden leveren, althans in ons oog, indien wij de
Omitandigheden in acht nemen , een voortreflijk flak.
Zodat wij geen oogenblik twijfelen, of ieder godsdienitig wenscht, met ons, de Hervormde Getneenfe
te Leiden hartelijk gelnk , dat alle deze waardige manner' , gelijk ook hare overige Leeraren , gefpaard zijn
bij het ontzettend ongeval ; terwill wij vertronwen , dat
derzelver zo welgemeende , verftandige , Christelijke
pogingen, en alle hunne liefde en trouw,, veel hebbent
bijgedragen, en aanhnudend nog bifdragen , ter opbearing en vertroosting van zo veLe olgelitirkigen ; en op
den duur ter bevorderin g van ware gelukzaligheid, iii
ieder lotgeval , door verlichte kennis en warme gulls•
vrucht, kratlitig zullen medeliterken.
1310
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Peek:1101d , op den eerflen Zondag , na den ontzettendeg
Ramp , der Stad Leijden overgekomen , gehouden in het
Kerkgebouw der Remonfiranten, door JAN VAN GEUNS,
Predikant bij de Doopsgezinden aldaar: Te Leijden,
bij A. en J. Honkoop. In gr. Bve. 32 BI.
Ook WI] hebben met onze zielen God begeerd in deg
nacht; ook wij moeten met onzen geest, die in on.,
btnnenfie is , Hem vroeg zoeken: want daar nu zijne
„ gerichten op aarde zijn , zoo verlangen ook WI] gerech,, tigheid te leeren." Dit is alies , wat wij hier yin-

`47

den van den tek,st , jEs. XXVI: 9, en dat behoorde ook
zo , naar ons gevoel, .in dien oogenblik : als motto,
en aanwijzing tevens van den indruk , dien 't ongeluk
Werkeiijk maakte en verder maken moest , kon de Eerw.
VAN GEUNS wel Beene nicer gepaste keuze doen.
tuurlijk gnat een enkel woord over het gebeurde voorif. Wat moeten Wtj van het gebeurde denken ? is daarop
ftllereerst de vraag. Hier wijst de Leeraar op God ,
en doet opmerken , zijne magt , goedheid, wijsheid,
rechtvaardigheid , (in al den tegenfpoed, door ons Vak
derland zoo vele jaren aatteen geleden , en ook in deze
Zoo allervreeslijkile bezoeking , erkent ook VAi' GEUNS
tuchtigende Voorzienigheid;) en eindelijk wijst hij aan,
hoe God ook bij deze gebeurtenis zich betoont den On.
begrijpelijken. Eerie tweede vraag is : [Vat moeten wij
In dezen doen? — ootmoedig bukken voor God ,
011S verbeteren; en wel bijzonder is zulk een ramp eigenaardig gefchikt om ons op te wekken tot het afleggen van alle haat , nijd , tweedracht , twist en partijtchap ; hetgeen zij ook reeds aanvanglijk heeft uitgewerkt. Voorts is het pligt, zich deelnemend te verhea.
gen over elkanders redding en welzijn , en dankzegging
en ge'neden tot God op te zenden. Ecne laatfie vraag:
IVat mogen wij nu verder vertrot:wen ? — op deze is
het antwOord kart ; de Leeraar vcrtrouwt , dat ware
godsdientligheid bij velen het gcvolg zal zijn van het
ongeluk; en ook in het tifdehike , zegt hij , hebben wij
nog wel jets te hopen en te verwachten, misichien meet zelfs
Jan wij nu nog bidden en denken kunnen. Ook de verlie-

zen van waarde panden enz. worden hier aangeitipt; en
is geheel deze Rede ingericht om troost en moed

door •chte godsdienflige beginfelen , in re boizerngn.
liet
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Het voor- en na-gebed is bij dit opttel mede gevoegc4.1
beiden zijn kort maar vol gevoel, en reek oormoedig, Cbristelijk. Aandodnlijk moer het voor fpreker ell
tioorders vooral geweest zijn, daar VAN GEUNS aantlipt,
hoe hij zelve her llagtoffer der verwoesting had kunnea
, hadde ik te Bier ure inifn eigen plan mogen volgen ,
en ware ik niet Merin fc/ajnbaar toevallig verbinderd, euz.
Be Leeraar moest juist dat uur carechiferen in zijne
(welk gebouw zoo zecr geteisterd is , dat
voor den Godsdienst vooreerst althans onbruikban'
werd., waarom ook doze Biditond in de RernonftrantCelle Kerk gehouden is) en meende dan vooraf iemand
2an het huis van de Wed. SCIINEITHER te bezocken;--men verzocht hem dringend, zijnc Catechifatie uit te
fiellen; hij bewilligde ongaarne , en onder beding dat
men het de leerlingen zou afzeggen ! Ecne van deze
werd toeVallig vergeten ; zij is dcrwaarts op weg ,
terug , en vindt noch moeder noch
hoort den flag,
woning nicer ! Dit bericht ons erne aantekening.
De Hcer VAN GEUNS maakt ecnige verontfchuldi&ing,
over de nitgavc; deze . gefchiedt op verzoek van vrienden en ten voordeele der ongelukkigen ; hij noemt
zijn fink mn opfelietjc, in zeer weinige urea , onder
velerlei allTidingen en aandoeningen, vlicgend als 't ware
op 't papier geworpen : dan wie zou onredelijk of ongevoelig genoeg zijn , op zulk een tijciftip lets anders te verwachten?DaarcnboVen beklaagt zich wel niemand de lezing, en bet bcvreenidt ons zeer , (wij kunnen niet na,
laten dit bier op te merken) dat de MagifIradt van Leiden ook dezen Lecraar niet, zo wet als de flervorm.;
dc , tot de uitgave heeft aangezocht ; dit optic! be-,
boort bij
Bundel g,2.voegd te worden, waarin het;
voorzeker Celle plaats verdiende.

gaar'etningen
Scheikundige MengelfloPn bellaande
en Proefnemingen, enz, nit de nieunfle en ',este Scbril;
viers en ondervinding verzameld , enz. door TIEBOEL 4
Medelid van de Ibillandiebe 'en (Indere Maatfcliappijen,
en Oud-Apothekar te Groning?n. IJIe Stuk. Te Groningen, bij I.Z. J. Schierbeek. 1806. In gr. 8vo. ion.

jsj

e Heer

TIEBOEL

te Groningen , levert ons bier

weder een aangenaam en nuttig gefchenk zijnet
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Tier werkzaamheid. Wij vinden hier een aantal van 76
anderwerpen van verfChillenden aard, zich of tot dc
geneeskundige , of phartnaceutilche , of technifche
kunde bepalende. Belangrijk vooral komen ons die
waarnemingen vobr, Welke de ontleding der zamenftele
lende deelen van vele enkelvoudige geneesmiddelen (1131plicia) ten oogmerk hebben , en under dezen vinden wij
die van de Kraanoogen , van de Casfia Fistula, Ritabarber, Scilla., Cortex Cascarillae, van de Kina , Cas.
toreum , Senebladeren , Opium en nnderen. De kenniS
immers der naast zamenftellende deelen is de weg om de
geneeskrachten der ligchamen te leeren kennen; lets ,
dat op bladz. 9t als ook in de Voorrede , wordt
'
kennen gegeven. Zoodanig
eene kennis moet ongetwij.
feld goede gevolgen hehhen bij het voorfchrijven of vetniengen van onderfcheidene geneesmiddelen; fchoon 'er
voorzeker, Ilan den anderen kant, een ftalen geheugeo
vereischt words. voor den Geneesheer, om zich aan het
2ickbed de zamenftellende deelen der voor te fchrijvene
en te vermengene geneesmiddelen voor den geest tc
brengen , en daarbij na te gaan, of het eene welligt het
andere zou ontleden ; terwijl 'er tevens in de Gencee.
kunde verfcheidene geneesmiddelen bij elkander gevoeg&t
worden, en 'er menig een beftaat , Wier zamenftellende
deelen lijnregt tegen elkander aanloopen , en wier
ttitwerkfelen , in den ziekelijkon toeftand van ons bewerktuigd geftel , de ondervinding als heilrijk verklaart:
aanmerkingen , wier gegrondheid de Heer TIEBOEL
gelijk wij vertrouwen, zal moeten erkennen.
Bij het doorlezen dezer Mengeiltoffen Vinden Wij
(bladz. 29.) cenige proefnemingen medegedeeld, door
den Heer HAAS met het Castoreum genomen , ten oogmerk hebbende om deszelfs naast en afgelegene zamtaftel•
lende deelen te doen kennen ; waarbij wij gaarne gezien hadden dat de kundige Verzamelaar had aatige.
Merkt , dat die proefnemingen van HAAS met Castotettm
genomen zijn, nog met zijne hold en celwijs weeffol amgeven lets, dat een aanmerkelijk verfchil oplevert ,
dan of men de Castoreum , van Heiden geheel ontdaanen bevrijd, aan de ontleding onderwerpt: want alsdan,
lezen wij in de uitmuntende Akademifche Verhandeling
van den jongen Geneesheer sown over het Castoreum,
Welke wij voor volledig hOttagg dat het flifinig in ;MLITT. 1807. NO. 4t
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ter oplosbaar zoutachtig gedeelte en de Lynapba of eiwit,
flof niet tot de eigenlijke zamenflellencle claim van het
Clastoreum , als zoodanig op zichzelf ontleed , bebooren, maar aan zijn cetwils weeffel cigen zijn; ter7
%y ip het ons, over 't geheel genotnen. toelchiint , day
de ontleding, door den Fleer HAAS in 't work gciteld,
tint als de naauwkeurigfte kan aangemerkt worden.
Gaarne deelden wij lets nit tilt belangrijk Werkje
de; dan oak. (lit zou weinig afdoen ter berekening
deszelfs weenie; wij eindigen alzoo met den wensch,
dat wij cerlang met een tweede Stukje vcrgast wor.
den , waartoe wij hopen dat de hoogbejaarde Uitgever
zich , door de noodige krachten en een ruim vertier,
zeal in !teat geiteld zien.

Oyer eenige gewigtige pligten opzigtelijk tie Oogen. Ter
onderrigting en nwarfthutiting. Door L. ()LING. Angerdam en Leeuwarden , bij \V. Holtrop C1-1 G. M. Cahais. In gr. Svo.

Geerte

zintuigen dragen voortreffelijker kenmerltcll
eener fehoone bewerktuiging , gecne zijn voor
mensch belangrijker , dan de Oogen. Geen wonder dat
velen zich onledig hidden met middelen en raadgevingeu
ook onder den opgegeven
ter bewaringe derzelven ;
iitel ontvangt men een lezingwaardig en gansch niet onnuttig Werkje. • Hetzelve bevat cenige hoofdregelen met
betrekking tot de bewaring van bet gezigt. De eerfle,
en near ons inzien belangrijke,.bepaalt zich tot bet betong van de noodzakeiijkheid der gelijkvormigheid VaU
Licht bij 's menfchen verrigtin gen: de Schrijver leicit dearuit , onder andere, de voor- en nadeelen der fchermen
af, en beweert , dat de lampen met fchermen voor zien ,
bij een aanhoudend gebruik, het beste gezigt verzwakmoeten ; en tint ten onregt , wijl 'er alstian eene
ongelijke verdeeling van lick pleats grijpt , dear de oatringeade voorwerpen , in 't donke y geplaatst zijnde,
tegenftrijdige uitwerkfelen voortbrengcn , en het nog eenen
to plotfelingen overgang gewaar wordt; en prijst hieron4
bet gebruik van meet dan eerie uit zuiver wit wasch bereicle kaars, els het beste
aan.
Order den glen hoofdregel, zich tot den read bcpalede, om zitne oogen, bijzonde,y wanneer 11;t:71 eenige
verzwakking belpettrt , in eene vrije fucht en vcrre !Et-

OVER DE PLIGTEN OMTRENT DE OGGEN. IS9

egret' bezig te houden , brengt de Schrijver ook eenige
oorzaken, die de verzwakking der oogen kunnen te wceg
brengen, en bepaalt zich daarbij tot de plaatfelijke baling
der oogen met koud water, als kunnende op zekere tijden van nut zijn, matte ook, op verkeerde tijden toegez
past, even zoo nadeelig worden ; en fchoon wij voor ons
verzekerd zijn , dat men niet te omzigtig met het aomwenden daarvan kan te werk gaan, en het koude water
in verfeheidene oogontftekingen niet voordeelig is , zan. en wij echter meermalen , en nog onlangs , in ligte ant,
tteking roodheid en piju der oogen , de nuttige uitwerking van de zoogenocinde oogbekertjes , die , met koud
water gevuld. , tot zoo lang op hat oog gahouden Ivorden, dat het water Ida= gcwordcn is.
Onder vele anderen verklaart de Schrijver oak in dit
Hoofdituk de Leesgiazen fchadelijk en nutteloos , wit
niet dat men ftaande met het hoofd werke , doordicil
daardoor meerdere ligehaamskrachten verloren gaan. \Vij
voor ons intusfchen meenen gegronde redenen te hebben, om, na hetgeen TISSOT en anderen over de Ziekten
der Geleerden gezegd hebben , bet itaande te werken bij
bun, die veel met het hoofd arbeiden en vele uren op
hunne ftudeerkamer doorbrengen , ten hoogfte aan re
prijzen.
Omtrent dit \Verkje veroorloven wij ons nog eene
aanmerking. Het komt oils your, dat hetzelve zeer
veel goeds in zich bevat ; dan wij vinden daarin teyens juist niet de beste orde in acht genomen, eu een en
ander te veel gewrongen ineengezet. Ook komen in
betzelve gezegden voor, die wij daarin liever gcmist
den hebben; onder andere is het voor ons een nietsbcteekenend bewijs , dat de deugd oak in dat opzigt haar
loon door zichzelve zoo verkrijgen, wanneer men in gevorderden ouderdom Beene murdere gezigtsiterkte voora,
wende , dan men wezenlijk bezit , en dat hierom de
openhartigIte menfchen die genen zijn , die het op het
langst nithouden. (Zie bladz. 34.) Daarenboven gelooy en wij, dat 'er in ooze dagen weinigen zouden gevoll-=
den warden, die zulks 1,vilden voorwenden, daar een brit
itnmers tot den heerlchenden fmaak behoort , en men
hierdoor niet cens opmerkt , of ouden van jaren dezert
een gezigrsgebrek, dan wel uit fmaak , bezigen en
het laatite dos reeds toereikende is om dezulken van der
gelike kracht5vertooning te doen afzien:
A

Reei-

iCo
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Regtsgekerd , Pra6'Iicaal, en Koopnans flandboek ; ten Xenia.
van Regters , PraFtiztjlls , Aooplieden, en alien, die een
algerneen overzicht van Regtskennis verlangen: door 111 r.
JOANNES VAN DER LINDEN , ildvocoat te Te
ifinfleldar n , bij J. Allart. 1806. In gr. 8ro. 590 BI.
at cen algerneen overzigt van Regtskennis voor alTe
I:) flanclen voordeelig is , zal wel door niemand ontkend worden ; en hoezeer wij ook het gevoelen van
die genen billijken , welke beweren , dat eene halve
kennis in die foort van Taken allernadeeligst is, en veel
meer , dan volflagen onkunde , aanleiding tot twistgedingen geeft , zoo gelooven wij echter dat dit meer
toepasfelijk is op eene halve en verkeerde kennis van de
bijainderheden (details) dan wel op cen algemeen overzigt van de gronden van Regtsgelcerdheid. \Vij hcbben
ons derhalve altijd over het voflagen gemis van cen geichikt Haudbock ter vcrkrijging van zoodanig eene kennis
beklaagd ; immers was het Ilurgcrlijk ,RegtsgeTeerd, Notariaal en Koopmans Handboek , laattlelijk in het jaar
1761 herdrukt , daartoe volkomen ongenocgzaam, en de
prulwerken van amen KERSTEMAN c. f. konden bier
niet in aaranerking komen (*). Thai's hebbenwij een
bock voor ons liggen waardoor de Heer VAN DER LIN.
DEN, een man, wins grondige regtsgeleerde kennis door
andcre proem' reeds genoegzaam bekend en geftaafd is ,in die behoefte heeft gctracht te voorzien, en, naar ons
inzien , ook werkeliik oneindig beter , dan een zijncr
voorgangeren, voorzien heeft. \Vij mocten derhalve
onze Lezers icts nader met betzelvc bekend maken; bij
aanrocrkingen , welke wij tiler en daar bij ons verilag
zullen voegen, altijd ",n bet oog houdende, dat bet eig,crilijk cloclwit van den Schrijver was , te fchrtyven tot

cnderrigting 'Yen hue, die, des Regis onkundig zijnde,
eeta algerneen gegrond denkbeeld ran Regt en Praktijk
meercu te erlangen.
Qp
($) Wij willen bier vooral niet order begrepen bebben de
raderlandfche Regten van den Heer VAN NOOTEN. Dit boek
behelst veel goeds, fchuon het voor een Iiandboek zeker war
breed is, en wij hopen even zeer, dat hetzelve nog eens zat
afgewerkt worden , als bet ons verwonderd heeft , daarvp
bier ter plaatfe met gees wOord melding genvaakt te vinden.

REGTSGELEERD HANDBOEK.

76.1

Op eene forte Voorrede, waarin de Schrijvcr het oog-Inerk en de ftrekking van zijn werk opgeeft , volgt eene
Inleiding, over de noodige onderrigtingen tot den aanleg ,

zoo van de Studie der Regtsgeleerdheid, als van eene uitgelezene Regtsgeleerde Bibliotheele welke 74 blacizijden
beloopt , doch , naar ons inzien , voor meer bit
drie vierde deelen overbodig is, wanneer wij dezelve befchouwen als gefchikt voor hun , welke het om gedne
grondige kennis der Regtsgeleerdhcid, maar alleen oat
aen algemcen overzigt van Regtskennis te doen is. Het
zoude ecn tamelijk goed itule zijn in cene algemecne inhiding tot de Regtsgeleerde itudie op Rooge Scholen of
Athenaca , maar hic non erat his locus , en in een werle
van dezen card is al wat te veel is nadeelig.
De regtsgeleerde kennis wordt vervolgens tot vier hoofdtakken door den Schrijver ti rug gebragt ; tot Burgerliike
Regtsgeleerdheid, tot Lijfitraffelijke Rcgtsgeleerdheid
tot de Monier van Procedeeren, en eindelijk tot de Regtsgelecrdheid betrekkelijk den Koophandel; welke 4 takken dan ook vervolgens in vier boeken door den Schrijver behandeld worden.
In het cerfte bock wordt del-halve de Bargerlijke Rcgtsgeleerdheid behandeld. Hicrin is de Schrijver over het
geheel de orde van het Romcinsch regt gevolgd ; handelende eerst, na cene befchouwing van de wettcn in het
algemeen , van de regten der in.affchen , naarmate van
hunnen verfchillenden stand (jus perfonaruna), vervolgens van het regt der menfchen op en tot de onderfcheiden taken ( l u; rerun;), met weglating echter van cene
opzettelijke behandeling van het derde objeC-?um jtiris
namelijk de ae-?.ies, als Welker natuur hij meestal bij elk
der regten , nit welter hoofde zij gegeven worden , opheldert. Het ftellige regt vinden wij op deze wijze dan
oak meestal naauwkeurig en duidelijk ontwikkeld , en
ten dezen aanzicn is dit boek voor den niet-regtsgeleerden
van zeer veal waarde ; doch , wanneer het op wijsbegeerte en wijsgeerige bepaling van Regten aankomt
moeten wij openhartig verklaren, dat wij den Schrijvcr
verre bij zijnen tijd ten achtere gevonden hebben; en wij
behoeven deskundigen flechts op de 3 eerie paragrapher'
der eerfte afddeling, en de onderfcheiding des Schrijvers
tusfchen beheering of regt op eerie zaak (jars in re) ca
in fchuld - of regt tot eerie zaak (jus ad rem) te wijzeit
am varzekerd te zijn, dat dezen bier van ons gaen bree-
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der betoog voor het gezegde vorderen zullen. Voor het
overige zoude het misfchien zoo wel hier als elders zijn
nut gehad hebben, indien de Schrijver tevens zijne Le$
zers met de terminologie van onzen onllerfelijken DE
GROOT had bekend gemaakt , hetwelk voor hen, welken
de Schrijver vooral als zijne Lezers onderftelt , misfchien
nicer bij den lust tot, een nader onderzoek, zoude
gehad hebben, dan de bijvoeging der latijnfche termini
artist' fchoon wij dezen daarom geenszins afkeuren.
Het tweede bock is aau . de Lijfilraffelijke Regtsge,.
leerdheid to.egewijd , en handelt, volgens de verdeeling,
welke tegenwoordig meestal algemeen gevolgd wordt,
perst over de misdaden en araffen in bet algemeen, en
vervolgens over de verfehillende foorten van misdaden
derzelver flraffen in het bijzonder. flit gedeelte echter
van het voor ons liggend work is ons verre weg het
minst voorgekomen. Reeds de .namen ,der Schrijvcren ,
door den Beer' VAN DER LINDEN' als zijne beste voorgangets aangehaald , deden oms verrnoeden, dat de weten,
fchappelijke beoefening van .dit deel der Regtsgeleerd,
beid niet zijne hoofdftudie was ; doch eon naauwkeuriger onderzoek heeft ons daarvan voikornen overtnigd;
ja wij fchromen Diet te zeggcn. dat de twee mite afdeelingen, over misdaden en flratfen in het algemeen , be,
neden het middelmatige zijn; terwijl oak de rangfchikking der onderwerpen „ cn de bepaling der bijzondcre
misdaden , waaraan zoo veel gelegen ligt , het zelfde
gobrek nan wijsgeerige naauwkeurigheid verraden , waar,
van wij haven gefproken hebben. Men fpreekt van tocrekening zonder derzelver natuur te bepalen, van voor,
Women om te misdoen (conatus delinquendi)zonder eenige
algemeene beginfelen daaTomtrent voor to dragon; men
verwart godsloochening met godslastering, door de eerfle tot eene foort van de laatfte to ma ken enz, enz.:
want wij zouden bier bij elken paragraaf moeten finnan , indien wij ons bij ,de bijzondere onnaauwkeurigbeden bepalen Genoeg zij bet gezegde in het
Aigerneen , om vooral jonge bcoefenaars dezer wetenfchap te wnarfchuwen van zich hier niet onbedacht
fete leidsman over te geven, welke hurt „ in de meest
gewigtige omilandigheden, of geene , of gellrekkige en
onvoldoende aanWijzingen zoude geven,
Het derde bock „ over de Manier van Procedeeren
laurgerlijkQ
lijfitratielijke zaken handeleade, is verso
weg
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weg het baste. Flier is de Schrijver in zijn vak ; en
wij moeten dit gedeelte , dat wij met ongemeen genoegen gelezen hebben, aan voltIrekt alien aanprijzen, die,
in een kort bettek , de algemeene gronden onzer Hollandfche praktijk wenkhen ontwikkeld en voorgedragen
te zien.
Het vierde en lastfte boek betreft den Handel ; en
bier is, hij zeer veal goads , wederom zeer veel gebrekkigs en overtolligs. Als overtollig befchouwen wij
ter deter plant/ de bedenkingen over de Gefchiedenis de,3
Handels bier te lande , en de oorzaken van deszelfs blob
en verval, zoo wel als de middelen tot deszelfs hertiel,
hetwelk tot de Regtsgelcerdheid zeker niet behoort.
Als gebrekkig is ons des Schrijvers werk ter dezer plantle voorgekomen, wanneer wij hem de geheele Regtsgeleerdheid des liandels , met nitzoudering van de Zecregten
en Wisfelhandel, alleen tot bet regt der Compagniefeb4pen bepalen zien; terwijI de gehecle overige Regtsgeleerdheld des Handels tot an paragraaf, of vier bladzijden,
bepaald wordt, waardoor natuurlijk vele beiangrijke vragen omtrent de Mercantile Regtsgeleerdhaid onbCjittwoord blijven. Doch als goed, en meestal zeer goad,
is ons bier alias voorgekomen , wat de Schrijver omtrent
de Zeeregten, Avarijen, Bodcmerijen, Asfuranties en
Wisfelregt , nit de beste Schrijvers omtrent die onderwerpen, zijnen Lezeren mededeelt.
En hiermede gelooven wij genoeg gezegd te hebben orittrent een werk, hetwelk voor hen, voor welken het gefchreven is, zeer nuttig kan zijn, doch uit hoofde der
overhaasting , waarmede het zigthaar is bijeengebragt,
op lange na niet datgene is , wat het had moeten, en ,
den Schrijver in aanmerking genomen zijnde, had kronen warden.
SY. Domingo , of het Land der Zwarten in Hayti en de s
MARCUS RAINSFORD. Naar-zelfsOmwntig.Dor
het Enpelsch. Met Plaaten en Kaarten. In twee Dee,
len. Ilk Deel. Te Amflerdam , bij J. Allart. 18o6.
In gr. 8vo. 410 Bl.

e titel deezes Werks roept voor onzen geest op , een
menigte van ontzettendeGebeurtenisten,no cr zo korD
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fan, die , beltalven den afftand des tooneels , op 'twelk ail
voorvielen , als verdrongen zijn door de veelvuldige
groote lotgevalleu op het vasteland van Europa en in
onze nabijheid.
Volgens den Heere RAINSFORD beftaat 'er van His.
paniola noch van St.Domingo eene bljzondere Getchiedeuis in eenige ta g'. Onverineld, cgter,bleef het op verre
na nict. De in de Voorrede opgegeevene bekende Schrijvets wijzen bet tcgendcel nit , zo wat de vroegere als de laatere Gebetirtenisfen betreft. Hij vermeldt
deeze bronnen, en wijst derzelver zuiverheid of onzui,
Verheid aan.
De Heer RAINSFORD onderwierp , in den jaare 18ot
en t8c2, eenige ruwe en onvolkomene denkbeelden, de
befchrijving van dit Liland betreffende , aan bet oor,
deel van bet Publiek; • de oplettenbeid , welke zij bij
eenige kundige lieden verwierven, firekte hem ten fpoorflag om dit uitvoeriger Werk ter hand te neemen. Hetzelve is beftemd om een beknopt en onzijdig verflag te geey en van de vroegere Gefchiedenis der Spaanfche Volkplanting , en daarin het on itaatkundige van wreedhcid CD de mis•
fla gen van onregtvaardigheid open te leggen , zonder aanzien van alien volksvooroordeel of gewoonte.— Ten aanZielle van de Franfche Volkplanting zet hij dezclfde wijzo
van befcbottwing voort ; en , 'kwam bet aan op het vo.orp
ftellen van bet charmer der zulken, wier fchitterende
maar verfehriklijice bedrijven naar geenen anderen inaatfiat' konden bebordeeld worden , dan verkiest hij do
kennis tier menschlijke natuur te baat te neemen. --In bet beichriiven der Gercitiedenis van den tegenwoordigen tijd („ die haehlijke en misfchien haat ver,
wekkende onderneeming ," gelijk hij zich uitdrukt)
heeft hij „ Hover verkoozen die daadzaakeu waar do
zodanige te vinden waren , welke de algemeene toeftemming reeds bait bekragtigd, op te geeven , dan zijne
cigene meeningen in derzelver plaats te ttellen ; en waar
bet noodig was de lantfle voor te draagen , heeft hij
dezelve in,2t de uiterlte behoedzaamheid onderzocht en
gettaafd. De gefchicdenis van zijn eigen ,verblijf to
.&ancois en Fort Dauphin is eene onopgefmukte ver.„
Lunn% van een ouden Krijgsman (*), die op de kronkel,
es) De SchOiver was, ten tijcie der uitgave van zijn eerfle
Work (waarran di; eene vahoeijing
vierntwintig Oa,
ten
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kelpaden des leevens beproefd , en in de gastvrijheicl
eener Indiaanfthe hut even gclukkig is , als in die 'van
een luistervol rijk; maar nogthans met ongevoelig voor
ieders cigene en uitfluitende voortreflijklieden , noch
gezind om die van den cenen aan den anderen toe te ei.
genen , of eenen van beide voorbij te zien. -- Ten aan•
zien van de handelingen der Zwarte Republiek, heeft hij
groote zorgvuldigheid aangewend , om het midden der
waarheid te 'louden tusfchcn ecne menigte van onderling ftrijdende berigren : en , ten chide hunne waaro
inzigten en bcdoelingen te beter te doers bevatten ,
heeft hij veel oplettenheid befleed, om hunnen echtea
geest in de vertaaling hunner oorfpronglijke ftukken mede
te deelen." — Wij oordeelden dit te moeten afichrijven, omdat wij het Werk met deeze aanduiding over.
eenkomffig gcvondcn hebben.
In groote vakken is dit AVerk verdeeld. Het I H.
voert tell opfchrift: .den beknopt historisch b:rigt van c141

Volkplantingen in Hispaniola en St. Domingo, van de ontdekking van Hayti door c OLUMB us of, tot den tijd van
deszelfs hoogst geklommen voorfpoed in 1789. Daar de Meer
RAINSFORD ten oogmerk heeft , in dit gedeelte een
voudig verhaal van gebeurde zaaken te geeven , onthoudt hij zich van de betoverende fchilderij eerier romaneske befchrijving, waartoe het hem enders aan gcen allot"
zou ontbreeken , en bepaalt zich tot zodanige
vers, die voor waarheidlievend bekend Item. — In dc
opgave van het lot der vroegfte Volkplanteren treffen wij
eerie allerkeurigfte vermelding aan van de Bukkaniers;
een naam, ontleend van hunne van de Wilden overgeno.
rune manicr om het dierlijk voedzel te bereiden, dat zif
langzaatn droogden , of veeleer rookten , over vuureit
van groen hout , op plaatzen, near de Spaanfi,./7e
nitfpraak , Bukkens genoemd worden, en welke gewoonte nog hij de Spanjaarden behouden is. 't Gcen hij vaa
deeze zeldzaame Zeefehuimers vermeldt, is Imogst leezenswaardig , maar voor onze overneeming te lang.
Wij treeden ook al dat vroege, hoe leezenswaardig
ook , voorbij, en melden alleen, hoe , volgens onzeu
Schrijver , naa het afloDpen van den ftrijd tusfcheit
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Groot. Brittanfe en deszeifs Americaanfeke Velkpantin.
gen de Spaanfelie regeering weer belang begon te 'teller: in haare bezittingen in dien oord; dat van dit tijdHip :IF,. tot aan het begin der beweegingen van de omwentaing in 1789, de Paniche Bezitting in St. Domingo
tot eerie hoogte opklorn , die nice alien alle andere
Von:plantingen, maar ook bet begrip van den Wijsgcer
ett Staatsman te hove gin; : „ do weeicie ," het zijn
de eigen woorden van IZAINSF6RD „ hearer bijzomlere inwoonderen , en bear opcnbaare luister en groutbkid , vcrbaasde den reiziger ; haare opitapeling van
rijkdoLnnen deedt het 11.1oederland verifeld Nan , en
met vc.Tukking werd zij aanichouwd door de nabuttrige bewoonderen der .diitilliftheEilanden. De ftaatkundigen in Europa znchtten oni hear bczit , gelijk als van
cone rijkc fehoonheid , die door alio bekoorelijkheden dev
aanhicidercn tot zich rrekt ; near zij zuchtten te vcrgeefs: was beftemd om den grond te leggen van een
Gerneenebest , even zoo zonderling als verfehriklijk'
lict zij hot bij de ukkolust itrekken mete om aan af-‘
getrokkene. begrippen. • veezenlijkheid te geeven , of oni
een nieuw en doorinchrtig Rijk te itichten in een gedeel.
te der wereld, wear men. deszelfs beitaan voorheen on-,
achttc."
J)it Hoofclituk wordt -beflooten met eene Befebrijving, -zo van het Spaavii:he als van het Franfeke gedecite des Eilands toegelieht door .eene zeer fraaije
Kaart , voor. het Werk ; geplaatst , en cone Grondtce•
kening van de Stad Kaap Francois, zo als zij was v6Or
Omwenteling. Sehoon de Schrijver zich onthoude
van eene beichrijving van de natuur de eigenfehapnen
'
en wiize van aankweeking dicr voortbrengzelen
, welke
d veridicicione voorWerpen van den handel deezes Eilands triune:II:en, ais Sniker, Koffij on Katoen, dewijI
do bcrigten daervan te vinden zijn in Waken, bijzonder aan deeze onderwerpen toegewijd ; geeft hij
nail den voct der bladzijden cenig verflag van de Ka-.
ino en Indigo, twee rijke voortbrengzelen van St. Domingo.
Het II H. voert ten opfchrift : Oorlkong van den geest
vin Omwenteling van den tegenwoordigen tifd in St. Domingo. Naa.eenigc algerneene WijS a Cerige aanmerkingen
over den Ornwentelingsgeest , zijn ''doe! nader bepaalende , vermeldt hij: „ Het zou cone misvatting zijn, zoo
ie-
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iemand zich verbeeldde , dat men bier de bedoeling hadt,
het gedrag der Planters in 't algemeen te berispen, of
den opftand van onderhoorigen , van well: eene foort
ook , in een gunftig licht voor te , veel min hunne
zaak te verdeedigen; ik bepaal mij alleenlijk tot het opgeeven van daadzaaken , die noodzaaklijk bij het onderwerp behooren , het Welk ik voorneemens ben voor te
draagen."
RAINSFORD befchrijft den 4rricaanfeben Neger; erkent
de goedc en kwaade hoedanigheden , aan denzelven toegefchreaven. Hij vindt den grond des opflands meest
de zedan der Volkplantelingen ; wij moeten dit weinige
daaruit ontleenen, „ De Planter, in ftede van zulk eene
magt en deugd ten toon te fpreiden, waardoor hij eerhied en ontzag konde inboezernen , wa& een zwakke wellusteling , die, in een ligtzinnig gettoei met de flavinnen
van zijne velden, het heilzaame van zedelijke grondbeginzelen, en de welvocglijkheid , geheel vergat. De nitwcrkzels van zulke voorbeelden, ten aanzien van perfoonlijke deugd, zelfs buiten derzelver betrekking tot de
pligten van den Godsdienst , zijn onbetwistbaar; en men
behoeft niet vernederd re zijn tot de iaagre van den verachtelijkaen Slaave g fland , om te ontdekken , dat de gevolgen der ongebondenbeid , die des y olks deugd ondermijnt , den onfeilbaaren grondllag leggen tot opaand
amwentelingen."
't Geen onze Schrijver over den Slaavenhandel fchrijit ,
fchoon hij zich daartne niet bepaald zette, verdient gcreezen te worden. Overeenkomaig met zijne waarneemingen,-mag hij dit Hoofdank te regt in deezer yoege
betluiten ,, Hoe veel betcr zou bet voor henzelven ,
en mislchien voor bet menschdorn , geweest zijn , indien
de Planters deezer , bekoorelijke en bloeiende Volkplanring, gelnkkiglijk achtgeeven de op de teekenen der tijden,
door het verloochenen van eene laatdunkende zucht tot
hcerfchappij en eene onmaatige begecrte naar winst , de
vijandigheid ciergenen , wier belangzelf hen tot cen minnelijk verdrag zou genoopt hebben,veel liever verzacht dan
aangchitst hadden, en, door het verligten der ellenden
van een (that, die in zijne bcste gedaante zoo flecht is,
cle toegenegenheid gewonnen hadden van diegenen , van
wier arbeid, in den tegenwoordigen flaat van zaaken ,
wat tot welvaarten voorfpoedbevorderliik was , noodzaak-7
iijk rnoest afhangen. Eene gedeeltlijke infchildijkheid
te
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ter girdle van hen , die , uit hoofde van hunne kleur
zeive , ten ,halve aanfpraak hebben op een .flaatkundig
lanweezen , zou voldoende geweest zijn., benevens een
weinig aehting voor de zedelijkheid van een yolk, betwell( dezelve allermeest noodig heelt, en eene hervorming in hunne eigene zieletl , voor 'zoo ver die in de
natuur kan zou de menfchen,
die bans in eene treurige ballingfchap verkwijnen, indica
zi.j niet, haastigiijk -als flagtoffers hunner valfehe thatItunde zijn orngeko.men , in bet bezit gelaaten hebbea
van een Eiland, dat cleroem der nieuwe en een magtige
ileum der oude wereld was. Indien zij dan naar eenige
meer wettige middelen , ter voortzetting van den arbeid
iIl hunne Volkplauting, hadden omgezien , .zouden zij
't'elligt , hoewel niet"daalangzamerhand, een duurzaamer grondflag voor tie weivaart hunner nakomelingfcliap,
dan het erfcleel van• onmaatigen rijkdom gelegd, en
eene regtmaatige aanfpraak gebad hebben op de goedkeuring der menschlijke maatichappij."
Een nieuw (loch .allerakeligst tooneel fchuift bet III
op ; bet behelst de Gefthiedenis van de grondlegging
an voltooijing der Onafhangliikheid van St. Domingo: men
befehouwe ilegts dir kleine gedeelte : „ In twee maanden van den wand waren 'er meer dan tweeduizenci
blanke perfoonen , van allerlei fland.en jaaren , omgekomen; het bleek, dat twaalfhonderd Fanailien , nit den
overvloed , tot zulk eenen itaat van ellende waren. vet, dat ,zij, zelfs ten aanzien van kleeding en onderboa, geheel van de liefdaadigheid.van het algemeen of
van bijzondore.perfoonen afhingen. 'Er waren honderd
en tachtig fuiker- en omtrent negenhonderd koffij- en indigo-plantadien. vernield , en de gebouwen door vuur
verteerd. — Van. de zijde der Oproerigen rekende men,
ciat 'er meer clan tienduizend waren omgekomen in de
onderldieidene gevaaren , aan hunne ijsfelijke manier van
oorlogvoeren verknogt, behalven verfcheide honderden
door den arm des geregts (*).".— flit wordt in veele
hijzonderheden ,nitgebreid, en eindelijk de toebrenging
van 'den doodlijken flag , op den 42o Junij 1793 , vet..
meld.
VCr-C.) Wel volgt de Selirilver lifer de Gelchiedkundige- Be.
7V4*2 St. Domingo , door BRIJAN EDWARDS , in Brie
Stukeer vertaald, ten iaare 1802 , bij
LOQSJES PZ. Uitge",
geeven.
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Vervolgens komen de Britten op dit tooneel van verwoesfing dier handelingen worden in 't breede apgegeeven.
Krijgsmagt en Verraad names zij te haate , en a p es lisp
boogst ongunftig voor bun af. De Engelfche Schrijver
voegt 'er ten flot bij: „ Zodanig was het elude deezer
rampipoedige onderneeming , welke vijf jaaren lang de
vleiendfle uitzigten en de eigenliefde van het Britfehe Rijk
badt ge.voed , en waa.raan , in den laatften tijd, bet dierbaar leeven van zoo veelen en buitetilpoorige fonimen • van 's lands geld waren opgeOfFerd. Dat zij al te
dnberaaden was aangevangen, zal altijd moeten erkenct
worden,"
Veel bekends hielden de voorgaande Hoofdflukken in;
bet IV en laatfte'deezes Deels maakt ons bekend met minder algemeene ; het befebript ons den Toeliand der zeden

in St. Domingo, ten tilde van de vestiging der Onafhanglijkheid ; benevens een verhaal der bijzonderheden van een
bezoek, door den Schrijver aan het Eiland gegeeven. Hij
hadt gelegenheid om den toeftand en bet vermagen deezes
y olks te beoordeelen; zijne cigene waarnecmingen onder
bun , geduurende zijne gevangenfchap gemaakt, treffert
wij bier aan, en teffens veele floffe tot bewondering.
Als Engelsch krijgsman zette hij Doers van ,7amaica na
, urn zich alclaar bij zijn Regiment re voegen ; ontmast kwam hij te St. Francois, en gaf zich your
cen Americaan uit. Gunflig were hij door TOUSSAINT ,
den Held van dit nieuwe Rijksgebied , ontvangen , en
verkeerde onder. de Ingezetenen , die de Geliikheid nitoefenden , •allerminzaamst ; woonde eene Wapenichouwing bij, welke hem verrukte; zag een bier afgebeelden
Tempel, door de Zwarten ter gedagtenis van huune ver•
losfing opgerigt. Zo guntlig was het ontbaal , beta
aangedaan , dat, hoewel hij een diepen indruk hadt van
de noodzaaklijkheid om op zijne hoede te zijn, 'er veet
ineer onverfehilligbeid , da p hij bezat, toe noodig zoa
geweest zijn, om den magtigen aandrang te wederftaan
tot de verkecring met een y olk , wells leevenswijze zich
in het licht der edelmoedigfle gastvrijheid vertoonde , en
belangrijke voorwerpen ter befchouwing aanboodt. I HI
verkreeg toegang tot de meeste buizen , alwaar de vetkeering hem onderrigt of genoegen konde verfchaffen ;
ook verfmaadde hij , op andere tijden , de. hut der Negers niet, hoewel in de daad minder. aantrekkelijk. Dit

varfchaft hem overvloedige gelegenheid om de zeden enz„
deem
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deezer nieuwe Republiek op te merken , 't welk met tea
wondering zal geleezen warden.
Zodanig was het onthaal , hem daar bejegend , dat hij
met fmert fcheidde van eene pick gronds , welke hij te
vooren met gevaar van zijn leeven zou gepoogd hebben te ontwijken, — Dan wederom Werden zij door
form genoodzaakt te Fort Dauphin, nu Fort Egalite,
binnen te loopen. Hier voor cen Spion aangezien , werd
hij gevat , ondervraagd , in eene gevangenis geworpen ,
vvaar hij in geftaage vcrwagting verkeerde dat zijn eind6
ras daar zou weezen. In eene zonderlinge getraliede
gevangenis deedt hij waarneemingen op 't geen 'er roads,
om gebeurde. Opbeurenden troost en verkwikking verkreeg hij in dien !that van eene fcboonc Zwartinne, die
hem bij herhaaling voor de tralien bezogt ; waarvan oak:
eene aartige Afbeelding den printgraagen Leezer vergasti
Aandoenlijk is deeze befchrijving. Nooit heeft hij kunneu
te weeten komen, wie zij was, die hem met opbeuringen in de vreeze des doods verfterkte. Bezoek antving hij ook van den Schipper , die egter ten laatften
hem den volgenden dag als den dag verkondigde, op
welken hij zou warden opgehangen.
Dan die dag was de dag zijner bevrijding. TousSAINT , in Itede van het gevelde doodvonnis te bekragti,
gen , gaf last, den gevangenen itAINSFORD te ontflaan, en
Item zijne reis te laaten voortzetten , gepaard met cen uitdruklijk bevel , hetwelk met veel bitsheid, maar tevens
met de grootfle edelmoedigheid , werd overgebragt , dat
hij nooit na dit Eiland moest terug keeren zonder be.
hoorelijke Pe,spoorten. Hij vertrok, en bereikte Mara
unique.
agmair
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Dickterliike vitboezeming op den Ramp der Stad Leijilen. To
bij de Wed. J. van Terveen en Zoon. 1807. kJ
gr. 8vo. 14 lii.
eze uitboezeming is van den Heer
hij had
D
in de Maatfchappij der Nederlandfehe Letterkunde te
Leijden op den
PROVO KLUIT

6 Fehr. eene fpreekbeurt; bij het vernemen
van het ongeluk dier Stad koos hij dit onderwerp, en, eer
hij nog van de omttandigheden naauwkeurig onderricht was,
bad hij reeds dezen Zang gereed. Hierop vernam hij echser,dat ook de vergaderplaats vat die Maatfchappij onbruikbaat
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bast gtworden, was , en dat hij alzo zijn fink daar Met zo.ft
kunnen ,uitboezemen ; van deze teleuritelling teeft hij .bet
Publiek reeds den 26 januarij bericht, en daar hij sevens de
ritboezeming in 't licht .gaf, zo verloste hij van deze zijne
lettervrucht nog v6Or den tijd; met welke vroegtijdige
voorfpoedige bevelling wij hem vau harte geiuk wenfchen.
Zijn Ed. maakt bij deze gelegenheid wernIdkundig, (lac
hij ter leniging van Leijdens ramp heefr ingefchreven zo
veel hij gemeend heeft to moeten infchrijveu, dat hij daarenboven bet voordeel der uitgave van dit Dichtfluk almed=e
daarvoor — en nog daarenboven de kosten van dy
druk voor zijne rekeniug neemt; eindelijk had hij ook voor
het ongelukk-ig Leijden de moeite over., oin ieder exempiaar
cigenhandig to tekencn , ter voorkoming van ;aag gewin ,
door eenen nadruk; het gefal der exemplar y , en alzo de
ntoeite en last „diebein dit laatite veroorzaakt heeft , vetzwijg,r hij nederig , en daarvoor heeft hij alzo zijnen loon
;Lig met wog.
Deze Dichter zong met een ben:pen hart ; des mag de kri.
fie!: niet ftreng zijn. Ziet bier het tweede couplet:

Kunstml,nnaars! draagt'mija' tang geduldig!
'k Praeg dit op ti feer Hagen g;-af.
'h. Was Leijdens ramp een olfer Jelnrldig,
En leg lien pligt liter nedrig af:
.De Weduw, die , met fill erbermen,
Haar' peening uitreikt aan de3 ,irmen,
,S'ineekt reeds het loon der zallglzeid.
En, zone!: Gi Mennen! Leedgenooten!
Nil, sin miln kunstloos lied verliotem?
Dit wear' Beene edelinoedigheid.
De aandrang, die de Theater ,tier gebruikt vertoont
den eerften opflag ik weer niet wat ; maar als men eon
weinig nadenkt, ziet men dat het waarlijk weinig meer den
fchijn en geen wezen is. 'Er is immers hog al eenig
onderfcheid tusfchen het vrouwtje nit de Euangelien , (tat
listen noodpenning brengt, en den than, die, 2:o als men
fpreekt , ook een duit in het zakje leggen wil? Het „
hen niet meer geven,' worth door den Dichter in 't geneet
Met, of althans Met voQlhear genoeg , nitgedruirr.
vatted ook niet, war , het woord reeds, in ,den zeveadeu regel , zeggen moot : krijgt die Weduw den re veel in de.
Dickers oog, en meent hij dat hem meet nog toekorat? or
is juist her tegengeftelde zijne meening? wil liij zeggen dat
hij wet met wat minder to vredeu is, en gcene zo groote
pretentiemaakil Of bedoett hij cone rijke weduw? — maar de
zaligheid van doze, die zij voor 6:nen penning koopt, zal
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groot niet zijn! — Het is ons waarlijk duister. OA
twijfelen wij of dat verflooten bier het juist gekozene
woord wel zij. Vreesde de Dichter , dat men hem als
Lid van de Maatfchappij der Nederl. Letterk. removeren zou?
Nog eene aanmerking veroorloven wij ons. De vernieling
van Lisfabon , Affesfina, Calabrie, enz. treffend is de
vergelijking van cleze met Lcijdens ramp; &kir was nog cenig
voorteken , eenige waarfchuwing — maar niet bij doze ijs.
lijke gebeurtenis; to Leijden was alles gerust, en geheel
voorbereid:
zo

Bier fpcelt het knaapje , met zijn' brooder;
In fchuldelooze vrolijkheid.
De zuigling lonkt en roept zijn' moeder,
Zoo lagchcnd als do zaliglzei d,
Die zij zoo aangonds weltevreden,
Met haar gezin, flaat in te treden,
Pan allen jammer onbewust.
Zij komt en reikt het bei' hare armen.
voodoo
Nu zal zij' t koestren
warmen.
Een enkle fchok ... en alles rust! -Ongelukkiger keus clan juist dit woord rust had de Dich.
ter bier niet kunnen doer i't is waar, door de lagchende zaligheid in eenen vorigen regel was de Lezer 'er al eenigzins
op voorbereid; maar nu mist toch het geheel de bedoelde wer.
king. Of wilde de Dichter Leijdens ramp goon ramp, Leijdens ongeluk indedaad geluk, wilde hij zo lets bier fchil.
deren? zonder eenige fmart — zonder eenigen angst of fchrik
in eon oogenblik in de zalige rust, in Abrahams fellow! --.
o torque quaterque beati: Indedaad hij trof doel , zo dit
iie meening was.

Tafereel van het rampzalig ongeval, op den 12 Jan. i 8o7 , door
het in de lucht fprins;Tn van een vaartuig met buskruid aan
de beroemde Stad Leijden overgekomen. Ten voordeele derzelver Stad gedickt , door tENJAA1IN COHEN JACOBS& Te 4111.
fierdam , blj S. A. Proops. In gr. Svc. ro Bl.
a het lezen van de vele treurige beriChten en Klaagzan.
gen, en nadat ons oog reeds moede van weenen is-,
dwingt dit kunstgewrocht ons bij iederen regel eenen glimlach
af, en fchijnt op7etlijk vervaardigd om een weinig te vervrolijken. Het is ton eene dichterlijke befchrijving van Leijquis tali a fund, tempera a lachrymisl
dens ongeluk ;
het

N

E. COHEN JACOESZ.,

TArm.Ett.,

17.3

Ile is wel zo; maar beproeft het, Lezers! et rifurn toneatit
rrnici , hoezeer ook uw hart door deelnemend gevoel ver.
broken is. Maar hoe komt toch boert en fpotternij bij Leif.
dens ruVnen te pas? Neen waarlijk de Dichter conzN JAconsz.
(pot niet met Leijdens ongeluk, maar hij geeft ons afleiding
van gedachteri,en vervrolijkt ons, door zijn grappig opeenge.
hoops rijm, den herhaalden weerklank, genoegzaam in iedcren
regel; maar zelden toch fchoot hier zijne vinding te kort; en
zo komen nu en dan de zeldzaamile denkbeelden bijeen,
bebben wij het hardigst Contrast. Het dichtilnk heeft daaren•
boven zo geheel en overal het voorkomen van ernst,en woedt
daardoor zo meesterlijk koddig ; nergens vergeet de Dichter
Zijne rol; het is Met de meesre zorg beiirbeid: zo dat wij
het — in de verzameling van een liefhebber van het comicke — de ontlerilijItheid beloven,
De Dichter lant alles Yoga:Innen en tevens brommen. be
Rerken werken, ja zij par/len dat zij knagen, tot dat zij van
den grond tot aan de toppen bar/len. De deuren fcheuren,
de (taken kraken , de muuren fcliuuren , de glazeu razen ,
daar ze in alter oogen ylogen , terwijl aan alle kant de brand
zich voedt en woedt. De klokken benglen en vermenglen 't
droef geluid, van bleeke fchrik en angst , van pompers en
van fpuit , enz.
Maar wij moeten tech eenige regels, om den waren hard
Van dit kunstgewrocht re doen kennen, in haar geheel ala
fehrijven.

De Menfchen wenfehen In diem Nood verfelwikt den Mod
IVanhopend vlugt men keen, 't Gevaar was al te groat.
De Mannen fpannen onvermoeid nit mededoogen,
Hun krachten zamen, met vertwijfling in hunne eager; ;
De Grijzen ijzen! alle Wijzen zoeken maad;
Men fpoed met moed,— men vliegt tot redding door de fir aat
De Prouwen en de Kind'ren hind'ren jamerend beide ,
Teesvijl't onnozel Wicht aan iWoeders borfien fchreide;
dit is een Ramp &kir aangebragt door Kruid ,
Heiaas!
Dat uaar de woiken vloog „zeer hoog met Volk en Schuh;
Dane hgt er Oen verplet ,— ^indsch viiegt eau tot den Hemel,
Eeiadr word: sveggerukt, in 't midden van 't gewemel;
welk Buis bleef overend?
Gantsch Rapenburg /fort in!
Ddar fluipt en kruipt er Een, bebloed, — gekneusd,
ge/chord ;
enz.
Een weinig verder komt de honing voor, aan wien Dichter den verfchuldigden lof geefr. 5iVij moeten ons, hoe oneaarne ook, onthouden tam deze proeve te vergrooten; ant
back gedoogt dit niet; alleeu geven wij deze regels UOg:
LITT. 1307. NO. 4.
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Do 11,Tnieileit van Kroon en Deugd rust op zijn fchede14:

Ilij juicht bij braave dark, en maaht Cunaeus edel.
Da zeherheid, wanrvan hij in 't Plot melding doet, dat
den nit haar puin nog hooger als (dan) voordezen . rijzen zal,
gaf onzen Landgenoot weliigt eenen zo vrolijken dichtluim.

.Btj het Ongeval 't Welk de Stad Leijden getrojen heeft op
Illaaudag den to Jan. 5807.
ontvangen wij een Klaagzang, die zicbit
Onder dozen
wel maar zeldzaam boven het middenmatige verheft, maar
toch even zeldzaam daar beneden claalt; terwijl eenige regels
ons de ramp recht aandoenlijk tekenen. Het verfchijnen van Vader VAN DER WERE op het puin (daar zijn graf als door den fchoic
ge6pend wordt voorgetield) is eene uitmuntendevinding; jam:.
mer maar dat de Dichter dezelve niet meerder en beter heel:
tiitgewerkt. Hij doet aan de fchim eene annfpraak, verbeeldt
zich een' final in derzelver-oog te zien, en laat liner met den
vinger omhoog wijzen ; hicrop meent hij dat een Engel vaii
den Hemel -daalt, en dat deze Engel onze Koning is. Nu
mankt hij zelve het batik op , vergunt Vader VAN DLII.
WERE geen woord , zendt hem aanflonds weg, daar hij nu
zijn hooffd gerust wederom kan neerleggen. — Ook deze Zang
worth met den welverdienden lof van Kollin LODEWIJK beflo:.
ten , en is dezelve met F. B. getekend.

Door jorIN moo-RE, M. D. IJIe Deel. Te Ankgerdain,
bij J. W. Ijntema en Comp. 18o7. In gr. 8vo. 36e B!.
halves de roorrede des Vertaalers.
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bijkans na de Hol/andfche, uitgave van Dr.
Zeven jaarenEduard,
verfchijnt deszelfs Zeluco onder ons
.MOORE 'S

druk , een werk van foortgelijken aanleg, uitgebreidheid en
bonding, waarom het dan ook door den Drukker, bij zijne
eauffondiging, niet te onpas een Pendant genoemd is van dies
Roman. Alogelijk is 'er een enkele onder onze Leezers, die,
van eenen ftijveren en onderwetfchen tram , zo weinig
wenscht beltend te zijn met den eerflen als laatften van deeze
Roinans; maar over het geheel , houden wij ons verzekerd , is
die bloote Site! genoeg, om, buiten eenige aanprijZing zelfs ,
een werk, dat daarmede pronkt, in handen te brengen van een
aantal nieuwsgierigen, en zogenoemde Bedell. van (Mask in beiderleie fexen der fatfoenlijke wereld. Wet ons aangaat, wij
verlangen gehouden to worden voor Mannen , wier leeftijd
wet
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wei boven het zwak der jeugd verheven is, cian ecbtet vrij van
de norsheid des ouderdoms; , wij trachten ons te hOeden tegen
g lle ligtvaardige vooringenomenheid en verwerping, flellen
eene hooge waarde op alle voortbrengfelen van.vernuft,fehrana
derheid en menfehenicennis, in Iyellte wij geestige fcherts en
p uttig onderhoud tot opbouw van goede zeden aangelegd en
beg.rheid vinden, Daar veelen evenwel der hedendangfche
Schrijveren de viugge pen opvatten en een aantal boekdeelen
ter wereld inflooten met hunne magere en romaneske verbaalen
of ongezonten boert; en daar vooral de gedienflige hand van
tongerige Vertaalers ons zulken voorraad, bij onze Nabuurert
vergaderd. gefladig toewerpt; erkennen wij rondborftig, dat
onze maag eenigen afkeer heeft van dergelijke raauwe en oins
bekookte fpijze, om niet te zeggen hoezeer zij walgt van ge.
rechten, ten aanzien van bet zedefijite , mar bederf rice
ken, De naam van wijien JOHN MOORE intusfchen boezemde
ons onwillig eenen fireelenden voorfmaak in: bevoorens had.
den wij ons:vergast aan zijne Reizol , illordaunt , en Eduard,
dien wij, in onderfcheidingyan den -fchrijftrant door FIELDING*
g icumtoso y en GoLusMITH gevolgd, eenen Speaatoriaalen Roman noemen molten, en naast hunne onfterfelijke werken op
eene lijst fiellen Ook ontIchoot het ons niet bij. deeze hooge verwachting van den Zeluco , den laatflen zijner
Sehriften waarnaar wij met ongeduld verlangden. In den
Eduard fchetfle hij de zeden zijner eigene Landgenooten; nu
verdoutte zicb de Wijsgeerige Reiziger, met den besten uirflag nogtans, het tooneel van den Roman in een uitheeinsch
gewest, in Italic, voornaamelijk te doen fpeelen, en op hetzelve zo groote verfcheidenheid van charaelers nit het Zuiden
van Europa en nndere wereldoorden in werking te brengen,
als wij, opzichtelijk Engeland, in den Eduard nantreffen. In
deezen is een braaf , edelmoedig en dapper jongeling .de
hoofdperfoon, welken Gij, behalven in de zwakheid van TOteas yones omtrent de fexe, met deezen Yodeling van FIELDING
ten meesten vergelijken zoudt :hier , in den Zeluco, ontinoet Gij
eene geperfonifieerde Ondcngd, (gelijk hem de Vertaaler noem.
de) maar noch het aandootelijke en weinig kiefche van FIEL*
DING ' S penfeel, -noch dat gevaarlijke en behaagelijke van Lovelace's vernufr,, welk ons in deezen fnoodaard bij RICI-IARDSON
zelven mishaagt (*). Niet te onregt beat bereids onze Landgeb
(*) Van hier dat Lovelace aan zeer veele Vrouwelijke Leezeresfen
altoos te veel behaagen inboezemt , en 'er is , die , wegens zijn ver-

smft, de ondeugd kan over het hoofd zien in den verfoeielijken Ligt.
Verg. het Leven van RICHARDSON , door Mej. BAIIBAtiLD
bl. 82, geplaatst voor het the Deel van des Schrijvers Briefwisfeling
naar welker t'oortzetting of de uitgave der volgende Deelea

fatten acs vxuebtolfio. ultzien.
a\'1 A
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genoot, in diens Voorrede, MOORE verdeedigd, der hij,
alien affchrik van het kwaade in te boezemen, den Held
rer Gerchiedenis bij uittlek zwart en zedeloos gerchi/derd
heeft; hoewel wij toch voor de eere van deszelfs Voorganger
RICHARDSON met een enkel woord alhier berinnerett, dat de
looze en verfoeielijke Minnaar in de Clarisfa fleein g eene tweede rot heeft, en, met al zijne begaafdheid, door de gtansrijke
verhevenheid diet Heldinne genoeg befchaaind en,verdoniterd
words. Wit men voorts opmerken , dat mootte Zeluco
eene grootere hoeveetheid en verfcheidenheid van wanbedrijy en doet pleegen, dan wij afthans verhoopen dat een enkel
individu zeal kunnen begaan; het lust, ons niet, hierover den
Zedefchrijver te gispen , die zulks welligt noodig oordeelde
om bet gefchetlie• voorbeeld van uitgeftrekter leeringe se ;waken, en de mogelijkheid , waartoe de natuur des.menfehen
veraarden kan, op het fterkst te doen ultkomen. Meermaalen
is de bedenking tegen de hooge volmaaktheid van eenen Grandifon en Clarisfa geopperd, en wederlegd; maar was ten deezen gezegd wierd, mag voorzeker in den omgekeerden zit/
omtrent den Zeluco gelden. Wij ten minaen duiden het niet
zeer ten kwaade, dat het Vernuft aan eenen Romanheld toeeigene, was misfchien de Natuur in twee of meerdere perfbonen
daadelijk uitlevert; en zo lange de uiterfte trap van Zedelijkheid onbepaald is, tot welken een mensch opklimmen of ook
efdaalen kan, zo Lange onthouden wij ons van ftoutelijk te befiisfen, of een anders welgefchetst Tafereel der Verbeeldinge
tegen de waarfchijnlijkbeid zondige. Deezen lof althans ver.
dient MOORE, dat hij, „ de kronkelpaden der ondeugd vol.
„ gende, en fchilderende de affchuwelijke trekken der faood.
„ held, die onaangenaame task eens Schrijvers" voor zijne
Leezers aizo veraangenaamd heeft door zijne bewerking, dat
wij dezulken ongelultkig noel en mogen, „ die het gezicht
„ van zijne fchilderij niet kunnen verdraagen," en wij , op
den wenk des Vertaalers, met voile waarheid mogen erkennen „
dat ons de leezing en herleezing van dit werk bijzonder vermaakt, en ook geflicht heeft. Want in den Zeluco vinden wij
wet het tafereel van het menfchelijk leven met voile waarheid
van de ongunfligfle zijde afgebeeld; de tegewdelling nogtans
van hetgeen onze natuur meest beminnelijk en verheven heeft
nergens nit het oog verlooren; zo dat de aanflagen der boosheid tiler zelden faalen, of uitloopen tot haare flraffe; maar
deeze ook gelukkende, dan nog de Ondeugd, door alien luister van vooripoed been, en midden onder het genot der wereld , bij uitflek rampzalig doorfchij.ne : weshalven JUVENALIS
Dichtregelen, Sat. 13 v. 192-198, op den titel van deezen
Roman met voile regt geplaatst zijn. Door invlechting nu der
merdgerleie charafters,gevallig bijwerk , en kleene teekeuingen,
die eater veelal tot den zaaienhang des geheels of het verband
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band der Gefchiedenis behooren, worth bet onmogelijk , in
weinige woorden den inhoud van den Zeluco derwijze voor te
draagen, dat het verhaal geen drooger houding krijge en min
bevallig worde, dan het in waarheid is. Te meer verliest men
bij zulk een korc-hegrip , dewijl de Doctor zijne vinding minder aan zonderlinge en romaneske oittmoetingen, dan min eene
getrouwe en menschkundige fchetze der gewoone levenstooneelen , hield gewijd. De nieuwsgierigheid des van onze Lee.
zers tot 's Mans eigen pen verwijzende, waagt zich alleen de
onze aan de volgende hoofdtrekken, omtrent dit Me Deel.
Zeluco, uit een adelijk geflacht te Palermo in Sicilie geboortig, verraadt al vroeg, nog bij het leven zijns Vaders,
en vooral na deszelfs dood, een flegten inborst. Ilij is on.
oploopend , en woedende van van!, die ligt tot
wreedheid heir.' De dwaaze toegeevendheid en averegtcche
toejuiching zijner Moeder, dwaaslijk iugenomen met haaren
fraaien jongen , deszelfs bederf voltooien. Aanzien en
rijkdommen , benevens de vleierij van pluimfiripters en afhangelingen, kweeken liens trots en euvelmoed, die rasch
site nuttige beoefening verfmaadt , zich eeniglijk toelegt om
In de groote wereld te fchitteren, en, in zijne ijdelheid, op
den prachtigen- krijgsrok eens Officiers verflingert. Weldra
den kleeneren kring en verkeering van zijne Moeder vliedende , ijlt hij naar Nape's, om bot te vieren aan zijne reeds gezette zucht voor het fpei, verkwistende levenswijze, en de
vermaaken der Hoofdflad. Hier, nogtans, is de toelaage zijner
Moeder, hoe ruim die ware,niet genoegzaam voor zijnen onverzaadelijken wensch. Dus,gezweept door een vuurig verlangen om zijne eigen bezittingen meester te worden, keert
hij /lax huis, en wordt aldaar voor het eerst misdaadig , door
eene aanzienlijke jonge dime ten val te brengen door zijne
verleiding; terwijl hij, vervolgens betrokken in een tweegevegt ovaarin de ondeugd zegeviert , zich tegen alle vervolging
weet te dekken. Naar Italie overgeltoken met zijn vaderlijk
erldeel , viert hij op nieuw aan zijne praalzucht hot , en
baadt hij zich in wellusten ; tot dat de Man, die zich in al dien
tijd geenzins der dwaaze Moeder bekreunde, om zijne verwarde zaaken te redden , nogmaals naar Sicilie wederkeert,
en aldaar, tot vergelding van haare onberaaden liefde , die
onde vrouwe ultzuigt, ja onder menigerlei verwijt en hartzeer
ten grave heipt. In deezen neteligen toefland ziet hij naar
middelen nit om zijn fortuin te maaken in den Spaanfchen
Dienst , door voorfpraak van eenen Oom aan het Hof te Madrid. Alvoorens hij hierin flaagde, vangt hij te Palermo
eenen nieuwen minnehandel nazi met zekere Dame , die echter, (ondanks de list van Zeluco„ de verliefdheid der jonge
Dochter, en de zwaltheld van haaren Vader) door het veruft en de wijsheid van haare Moeder, geluktig behouden
:1T 3
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blijft voor eenen beteren Gade. Dit verhaast Zetuco's ver•
trek naar Madrid, van waar hij vervolgens met zijn Regiment
near Cuba, als Officier in gezegdem Dienst, te fcheep gaat.
Reeds in Europa , en bij eene ontmoeting aan de Ipeeltafel,
had hij bewijs gegceven van gewelddaadige onverfchrokkenheid en wraakzucht;, elms in een ander ,werelcideel en met
gezag bekleed , Plant hij, de krijgstucht misbrnikende-,tot lane
Inishandeling der foldaaten over ,en duldt hij geenen tegendand.
Die maakt Zcluco vast meer en meter het voorwerp van den
algemeenen boat en verfociing, en imalt hem de . erniiige en web.
verdiende befiraffing van den waardigen Opperbevelhebber
op den baize; waarna hij, van tocn of den Dienst moede, zijn
fortuin beproeft, door eenen Vriend trouweloos den voet te
ligten in diens voorgcnomert huwclijk met eene rijke en bejaarde Weduwe , en door zich zelve aan deeze te verbinden,
Dan, welk eene gencgenheid ooze in fchijn verliefde Minnaar
en Echtgenoot veinsde, en bij eene Vroifly , die den ouderdom
van so jaaren bereikt had, verwekken mogt , het et nige ,
waarop zijn bane vlamde , was haar groote fchat. Om deexen meester te worden , verbergt hij zijnen afkeer van den
krijg, maakt haaren kommer. voor zijn leven gaande, door de
aandaande uitharding des oorlogs aan hoar te doer boodfchappen, en bereikt hij dus zijnen dubbelen wensch, den
afdand hearer bezittingen, en zijnen afkoop van den Dienst.
Maar gedaan is bet nu oolt met zijne tederheid, die, tot haat
en kwelzucht overtiaande, 's mans Gade welras van verdriet
en Iced doet wegkwijnen en fterven. Zeit:co ,is nu een aanzienlijk Planter, ongelukkig wel is waar te midden zijner rijk.
doormen, doch tevcns yolij erig om deeze door onmaatige n,
v
arbeid der ilaaven te vermeerderen , en om zijn eigen zielsgeltwel aan deezen te wreeken. Zo voert hij zijne onmenfchelijkheid ten top, en misbruikt hij zijne onbepaalde magt
over die ongelukkigen door bet vertreeden der flaavenwetten, wartrvan moori p. met nadruk de zwakheid aantoont, ter..
wid hij nict minder het onbetaamelijke en onchristelijke der
flaavernija door kracht van redenen voldingt. Intusfehen
fineedt Zeluco , die niets ontziet, waartoe de drift hem aan,
port , een nieuw ontwerp tot overfpel met de Vro-uw van
eenen Portugees, zijnen Vriend: hetwelk van den Man ont.
dekt en heimelijk door een dolktteek gewroken zijnde, onzen
Geweldenaar, van doodsgevaar ten laatften herdeld, tot zulk
eene list en gruwelijke Avederwrnak opwindt , die kwalijk iemand
zonder ziddering leezen zal , en welke toch door het beleid
en de tusfchenkomst van eenen braaven Arts gelukkiglijk geen
floe' treft. bitusfchen had de wellustige gierigaard onnoemePiken fehat gewonnen, en, daar de Westindii/n hem verders
stets beloofden , Ilevent hij naar Europa, en verreist,
am een kart verblijf in zijne Vaderftad, orn in he; peachti-
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eige Nap-els te leeven , en zich in dartelheid en menigerleie
ondeugd te baaden. Veel moeten wij thans daareinten, het.
'gees Zeluco nader kenfchetst, en tot zijne ievcesgerchiedenis
aanhoorig is. Wij vergenoegen ons, het incest gewigtige te
inelden. Aldaar wierd hij ingeleid hij Signora Sporza eene
bejaarde en in veele opzichten achtingwaardige Dame, die ,aet
een maatig vermogen in de groote wereld te leeven moist en
achting te verwerveu. Door deeze geraakt Zeluco in kennis en
verkeer met haare Nicht , de Weduwe van den Kolonel van Staid•
Bits, en derzelver fchoone, verflandige en allezins hemlinelijite Dochter Laura , eene hoofJperfoon der Gefchiedenis.
Het gezicht dier bevallige jonge Dame in de Opera betovert
daadelijk den wellustigen Man, en hoe meer hij dezelve ziet
en bezoekt, te fterker ontvlamt zijne booze drift. Gereed is
hij, op den kwalijk beraaden voorflag van Mevrouw Sporza,
om door zijnen ifivloed ten Hove de Wed, van Seidlits aan
zich te verpligten, met den gelukkigen uitflag van zeker voor
haar aangelegen regtsgeding te befpoedigen. Maar hoezeer
de overgedreeven gastvrijheid der eerstgenoemde Signora, Zeluco's bezoeken en minnehandel oogluikend aan hoar huis ge.
doge; hoezeer ook de vooringenomenheid der beweldaadig.
de Moeder voor hem pleite; alle zijne konflenaarijen, gewoo.
ne treken , veinzerij- en listen , zijn bovendien onvermogende
cm zijnen aanflag op het hart van Laura te doen gelukken ,
die, van natuure omzichtig, tevens gewaarborgd is door eene
tedere drift voor zekeren heldhaftigen Carfollein , den Vriend.
haars Broeders , in de vroege kindsheid hear ingeboezemd.
e vergeefs verftout zich alvoorts de Ondeugd, om Laura's
branve Moeder, gevoelig als zij is voor pracht en ftnatzij
en gebukt gaande onder den last van afhangelijkheicl en kleenheld haarer bezittingen, door een aanzien/ijk aanbod heime.
lijk en geheel op zijne zijde te trekken. Deeze wijst met verontwaardiging het ontijdig gerchenk van de hand, en noodzaakt alzo den Man , zijne bedoelde omkooping onder een
glimp van edelmoedigheid te bemantelen; en, dear o©k zija
poogen , om jaloersheid te verwekken, op Laura niets vermag,
is hij ten laatften verpligt tot eerlijker voorflagen te komen ,
hoe ftrijdig tinders met zijne eigenbaatige denkwijze en flordige beginfelen. Maar wat zich ook de trotsheid van eenen
Zeluco nu beloove van znik eene hooggeflelde opoliering van
zichzelven*, en van de begunftiging der Moeder, niers wederhoudt de jonge Dame, om hem met elle zijne rOciom.
men en opgevijzetcle verheelding of te wijzen. Noode verduurt de Onverlaat zulk eene rondborftige maar toch volflagen
verwerping, die eerst zijne woede gaande maakt , dnarna hem
het middel van losbandige verarooling bij zijne verwijdering
near Rome doet aangrijpen; cveldra , evenwel, wordt hij naar
den eenigen zeiliteen zijner liefdedrift enNapels tern gevoerd.
MeM4
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Blevrouw Sporza, intusfchen, onderrigt Wie Zehico was,
vangt hem met meerdere koelheid, en eenen tegenzin, welken de listige en argwaanige Minnaar door den glimp der
welleevendheid heenen ziet. Zij , eater, last deszelfs be.
zoeken , onder den titel van Vriend van den Huize, toe, en
zwijgt van haare ontdekkingen bij beide haare Bloedverwanten;
(welke bijzonderheid ons eenigzins onwaarfchijnlijk dacht.)
Zeluco des, in ongunst bij deeze Dame, verheelt zijnen wrok,
en is verpligt, om doel te treffen bij Laura, naar eenen anderen voorfpraak en medehulp om te zien: ook vindt hij dien
:in den Biegtvader van het huis , den Monnik Pedro, eenen
fchijnheiligen en ilinnnen Epicurist. Hem geeft hij de voorkeuze boven eenen anderen Vader Mulo, Bloedverwant der
Dames , welken ons de Schrijver leers kennen , door de kenrige Gefchiedenis te vermelden van Mevr. van Seidlits Huwelijk met den Protellantfchen Kolonel van dien naam in Pruisfifchen Dienst, onlangs gellorven, na die godsdienflige en ruimere Kerkbegrippen beleefd te hebben, waarvan zijne Vrouw,
door den ijveraar opgewekt, hem wel te vergeefs, doch zonder krenking van wederzijdfche liefde , gepoogd had of te
brengen. Ten laatften fmeedt Zeluco, op eenen wenk van zijnen loozen Medeftander Pedro, een verfchrikkelijk ontwerp
om Laura :Ian zich te verpligten, door Naar, bij eenen nachtelijken hertogt van den brandenden Vefuvius, uit harden van
vcrmeende roovers te verlosfen. Zijne wraakzucht bedoelde
tevens haaren fchrik re vermeerderen, door eenen zijner eigene werktuigen en vermomde bedienden bevel te geeven,
ow een pistool, heimelijk van hem met fcherp geladen, de
gehaatte Signora Sporza op het aangezicht los te branden. Het
ge.weer weigerde, en, weder overgehaald, treft het fchot den
verraader, die als ter hulpe toefhelt, in den fchouder. Offchoon gekwetst, was hij toch vermogende, om zijne rol, te
gelijk met Pedro, in dit bedrijf te fpeelen; waarna, door deszelfs tusfchenfpraak ,bij de Dames, zijo lijden en gevaar ten
breedften wordt uitgemeeten, ow alzo Laura te vertederen,
op welke dit toeval en flood verzonnen list, haares ondanks,
eenen verbaazenden indruk maaken. Dus , in het midden
der verwarring, eindigt dit Deel ; en, vermits de Voorrede
van den kundigen Vertaaler onzen angst verdubbelt voor die
beminnelijke jonge Dame , van welke thans Mevr. Sporza
door een uitftapje naar Rome verwijderd is, moeten wij vreezen , dat zij weldra het flagtoffer zal worden van de dankbaarheid eener vooringenomen Moeder , en , ondanks haare
omzichtigheid, zal nederflorten in de armen van den haatelijken Minnaar , die zijne ftrikken fpant tot haaren val en ijsfedijke ramp. — Het doer ons leed, dat 1 wij, wegens de uitvoerigheid van dit,nogtans zeer onvolkomen, uittrekfel, geen
woord bijkans daar inogen bijvoegen tot 'older fehoone beWU*,
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werking en belangrijke aanmerkingen van moont, ingevlochten in zijn verbal. Trouwens men kent dien Meester, zija
krachtig penfeel en bevallige teekening.— Wij kunnen niet of,
den Vertaaler onzen dank te betuigen voor de weluitgevoerde
taak, en verlaugen naar de fpoedige uitgave van her tweede ea
laatfie Deel, wanneer wij ook eene proeve zullen gecven uit
het werk zelve, waartoe voor tegenwoordig de plots ontbreekt.

Prijsverhandeling over de Frouwehjke Opvoeding. Door Mcyr.
B. Anflerdam, bij W. Holtrop. 18o6. 8vo. 75 Bk.
Maatfchappij van Konflen en Weetenfchappen te Mon-,
D etauban,
in aanmerking nemende, hoe veel invloeds de
vorming van het vrouwelijk verland en hart op het geluk der
tlannen hebbe , doch tevens , den invloed eerier voegzame
Opvoedinge om daarin doel te treffen, vond geraden, in den
jare r803 eene Prijsvraag uit to fchrijven ,lnidende: „ Wel" ke foort van Opvoeding is voor Lie Vrouwen de ineest ge,, fchikte , om de Mannen in maatfchappij gelukkig te ma„ ken?” — 't Is Mevr. B., aan welke de Eerepriis werd
toegewezen.
Dit Werkje laat eigenlijk geen uittrekfel toe, en wij zouden
van hetzelve flechts eene bloote aankondiging hebben kunnen
geven, met een Icon antwoord , dat de in hetzelve opgegevene foort van Opvoeding, naar ons inzien , in haar geheel
niet de gefchiktile, ter bereiking van het genoemd oogmerk,
zijn zal of kan, ware -het niet dat de achting voor het vrouwelijk geflacht eenige aanmerkingen op hetzelve van ons nf-.
vorderde; fchoon ons beck niet toelaat, ale de bier voorkomende denkbeelden, onze levensgezellinnen onwaardig, ea
ook hare waarde als menfchen verduisterende , te wederleggen; wij bepalen ons dus tot eenige.
Zoo wel nit den Titel, als nit de Voorrede des Vertalers,
zien wij , dat het aangekondigde Vierkje door eene Vrouw gefchreven is ; en dit grieft ons, daar wij nu indedaad niet weten,
war wij van hoar gefchrijf over eene zaak, welke al zeer belangrijk is en een zeer gezond oordeel vereischt , denkert
moeten: zij immers velt over hare Kunne een zeer onmenschIievend vonnis; een vonnis, dat, juist omdat zij eene Vrouiv
is , op haarzelve tevens moet toegepast worden , daar zij
zich op bladz. 25 dus nitdrukt : in . weérwil van der Vim.

wen gernis van aanleg ; niettegenflaande de onmogelijkheid ,
(onmogelijkheid, let well ) waarin zij zich bevinden, om een.

denkheeld een ontwerp , te achtervolgen , en ongeacht hare
zwakheid in deszelfs volvoering enz. en op bladz. 29 en 3o:
de geweonte oefent op den Man een grout verinogen ,maer heeft
ap
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cp de Yrouwen een nog veel onbepaalder gebied; zij lopen
eenen kring van denkbeelden rend , waarnit haar geene afwi j-1
king mogelijk is; zij hebben weinige oerfpronkelijke denkbeelden,
re weinig van die , onmiddelijk weder anderen doer; ont-.
!lams ; zij wijken geenszins van Karen gewonen !lender af, em
dezelfde reden , die de weetnieten hunnen ganfchen keftijd be.
holden, waaraan men den naam van vooroordeelen geeft, zon.
der derzelver drijfveeren immer te kunnen fchiften; en einde•
lijk bladz. 71: offchoon de natuurt de Vrouwen de nodige genic
onthouden heeft , om de Maatfchappij door hare kennis voor re
lichten, enz. En dit alles zegt eene Vrouw zelve, en waagt
her dan nog, om over 'de opvoeding barer Kunne , omtrent
welke wij zulk eon' oordeel willen , kunnen noch mogen
Yellen, re fchrijven! Moet men dan haar gefchrijf niet ale
een voortbrengfel van geniis van aanleg, als uit geene achter.
volgende denkbeelden beflaande, als zonder oarfpronkelijke denk.
beelden, enz. befchouwen? want hoe kan een wezen als eene
Vrouw , volgens Naar gevoelen , lets voortbrengen, dat in de
daad de tegenovergeftelde hoedanigheden van den geest vordert ?
Op bladz. 8 vinden wij doze raadgeving: Het is van .teer

veel belting, dat het ow/a/kende Illeisje ,van hare vroegge kinds.
held af, wete, hoe zeer zij door hare minderheid voor den
Man zwichten . moot. Behalve dat men reeds verkeerd handelt

met het meisje van hare vroegIle kindsheid dit in te prenten,
zou hetzelve bovendien, wanneer men in alle gevallen dezen
iaad opvolgde, daardoor juist aan meerdere verleiding blootgefteld worden , daar zij ,, het geioof aan hare volfirekte minderheid den ruimen teugel vierende , door het mistrouwen
barer krachten en barer eigene zelffiandigheid, voor de woes.
te hartstogten der mannen herder gevaar loopt te zwichten.
Welk eene verkeerde raadgeving tevens is het voor Ouders
en Opvoeders, het jonge meisje onbilhjkheden en anregtvaar.

digheden to doers ortdergaan, ten elude haar aan die van eerier
Echtgenoot to gewennen (bladz. 39 en 62.) Rampzalige en
ontoereikende toevlugt ! Sluit die road niet tevens het denk•
beeld in,. dat de Echtgenoot onhillijkheden en onregtvaardigheden omtrent de Vrouw in 't werk nett of zal flellen?
wat is verfoeijelijker, dan onbillijk en onregtvaardig te hattflelen? Len Man, die de waarde zijner Vrouw op den regten
prijs licit, die den echten zin van det woord volkomen govoe/t, kan en vermag zulks nook. Neen, wij beklagen alsdan
de Vrouw, die geen regtmatig zelfgevoel bezit, dat alle wil.
lekeurige onderdrukking verfoeit. De Vrouw kan , zeggen
wij met den menschkundigen POCKELS , in eenige gevallen
met Karen bilk en haar fijuer levensgevoel verder reiken dan
de zoo helder ziende Man, en dan treedt zij , als 't ware, als
aijne laermaeaeresfe en wegwijster op. Haar EVISINIS is refit.
vaat-
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vaardig,er, bijaldien zij werkelijk heiderer dan hij ziet. De
Vrouwelijke eigenzinnigheid kan zelfs dikwijls pligt worden,
wanneer de Man met zijn lomp egoistaus lvil doordringcn , en
misfehien alleen door de ftandvastige tegenfpraak der Vrouw
gered .kan worden.
rerlichtelWoeders! zegt de Schrijffter op bladz. befi:hrly
owe Dogter canes; Echtgenoot als haren wester, air het huwelijk

als het graf van hare vrijbeid, als eenen float vaa moeilijkbeden, van lijden, van tegenfirijdige botzingen. Den afkeer
van het huwelijk bevorderende, en zedelilltheid tevens vet.woestende , is dete raad. Waarom het jonge meisje den
man, die ,eenumal haar vertrouwelfle vriend worden moet ,
zoodanig of te fchilderen , daar eene hieruit te out.
aane vrees voor. den Echtgenoot elle liefde eenmaal bij
haar moet uitwisfchen ? Waarom den feboonflen band
tier fcheppinge , de echtverbindtenis , met zulke afzigtelijite
kleuren afgemaald ? Hoe zal de Vrouw , haren tegenzin at
eens loverwinnende, haren Echtgenoot kunnen gelukkig maken, daar zij , het huwelijk zich dus voorgefteld ziende, deszelfs geluk niet gevoelen en waarderen kan?
Wij zouden fchier twijfelen, of de hierop nu volgende onzedelijke magtfpreuk lit de pen eener Vrouw heeft kunnen
vloeijen. Yrees daarom niet , o Ilkeders1 dat 'er van de zijde

:Aver Dover jegens hem verwijdering zal ontliaan : de aantrekking , die de natuttr tusichen de twee geflagten heeft geves.
tigd; de gewoonte om hare pligten te vervullen, en de overtuig,fng , dat haar met iederen Man , ;vie hij ook wezen
sang, hetzelfde lot verbeidt, zija genoegzaam, haar fterk
re hecktett aan hem , dien zij hare hand zal waardig keurem.
Wij gevoelen nieer het diepvernederende, dat.hierin voor de
Vrouw gelegen is, dan wij kunnen uitdrukken. Hare liefde
zou alsdan bloot influiic , hare getrouwheid- geenszins befef
van pligt, maar enkel gewoonte zijn? Verbeidt haar met iederen Man een en hetzelfde lot? Zal manneliike braafheid els.
dan niet voor perfoonlijke en uiterlijke bekoorlijkheden moe.
ten onderdoen; en zal het meisje joist dan niet gevaar loopen,
wezenlijk eene ongeiukkige verbiedtenis aan te gnu? — Maas
vat vragen wij! !miners heeft de Nituur de Prouwen de noo-

dige genie onthouden , om de Maatfc,'Iappij door hare kem.i.:
voor te lichten (zie bi. 70); en is 't niet eene Frouw , die
fchrijft?
Het best van Riles heeft ons bet fraai geteekend en gepojnc.
teerd Titelplaatje bevallen , mair vooral de tegenoverftaande
Dichtregelen des Vertalers op hetzeive;• welk een en ander
waarlijk ook in de zonderlingfre en fterkftc tegenttelling, ftaat
net den inhoud van het boekje. Wij willen onze Laers
dit versje nog vergasten.
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Wet heilrijk oord, gehuld in zagt en fineltend Licht,
Vertedert hier 't gevoel, betovert het gezigt .... !
't Is t oord, wear liefde en trouw vereenigd ademhalen,
En vrede en nijverheid de bron des hells doen flraalen;
Wear een aanminnig kroost van tedre huwlijksmin
Het reinst genoegen fchenkt aan 't edel huisgezin;
Wear huisfelijke deugd inaatfchaplijk hell ontwikkelr,
En all' wat Haar omringt cot deugd en vriendfchap prikkelt,
Gelijk de ftille beek, die kalm daar henen vloeit,
En bloem en plantgewas weldadiglijk befproeit.

'

Bekoorlijk tafereel van zoo veel zaligheden!
Gij vormt dit'aardfche dal tot een verrukkend Eden;
Gij fchetst den Echten-flaat als 't wenfchelijkst geluk;
Uw verw verzagt den grond van tegenfpoed en druk.
All' wet een Echtgenoot-zich als geluk kan denken,
Kan zijne Wederhelft in dubble meat hem fchenken:
Haar kieschheid, tederheid, hear zagte en buigzame ant
Dwingt hem tot trouw en deugd, wen zij die zamen paart:
Zij doet het huisgezin in vrede en vriendfchap blaken:
Zij, — zij alle6n kan 't heil der maatfchappij volinaken.
Van al het aardsch geluk, den flerveling vergund,
Is 't pronkftuk der natuur,, - de VROUW, let middenpunt.

De Tooneelfpeeler tegen dank. Blijfpel, in een Bedrijf. Naar
t Hoogduitsch van A. VON KOTZEBUE, door H. BINGER. Te
ilingerdam, bij H. Mooleuijzer. In 8vo. 46 Bl.

'

een extempore. Zeker Toneel-dirtheur, die
Viraarfchijnlijk
zijne kleding en voorkomen zeer fpoedig weet to veranderen, doet, ingevolge eener weddingfchap, den Hofineester
van zekeren Graaf, tegen zijnen dank, eene rol fpelen; en
bet is waarlijk grappig, dat hij dien ouden knorrepot en vijand
van het Toned ten forte met recht ken toevoegen: Illijnheer I
ik ben de Direeteur, en heb u reeds op de lijst mijner troep genokeerd; gij hebt zo even in een klein flukjen heel ordenlijk gedeiuteerd. Voorts , gelijk wij zeiden , wij houden bet IWO
root een extempore.
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VADERLANDSCHt
LETTER-OEFENINGEN,
be Gefckiedenis, Lotgevalt'en en het karakter van SALOMOt
door J. L. EWALD. Te Groningen , bij J. Ocnkens,
18(1)6. In gr. 8vo. 348 B1.
Onder de Schriften van . den fleidelb ergfchen Hoogleeraar EALD
W
, die ook bij onze Landgenooten met
heel goedkeuring ontvangen zijn, verdient zijne Betchrij*ing van de Levensgefchiedenis van DAVID, ill 1861 en 18o/
In 't Nederduitsch vertaald uitgegeven , eene voorname
plaats. Die van SALOMO, waaraan de Hoogleeraar TINGA
wel WederOm de hand heeft willen leenen , kan te regt
befchouwc1. worden ais een yeryblg op de voorgaande.
Pe_Heer Vertater zegt met_ alien grond , dat zij ook
kenteekens draagt van des Schrijvers doorzicht, mensch,
kunde en welwikkend oordeel. Het onderwerp is niet
minder belangrijki Salomo was niet alleen, geduurende acne reeks van jaren , Ironing over Israel, niet al)eett
een mensch van bet tederst gevoel, een uitmuntend dieh4
ter en fchrander oprnerker,, maar wierd , in zijne eeuw,
door wijsheid het voorwerp der verwondering van iijne
eigene en vreemde natien. Hij ondernam en voltooide,
met het warmfte gevoel van godsdienfligheid, den ternpelbouw. En nogthans heeft men dezen grooten man,
met verbazing, tot een ongodsdienftig en onzedig gedrag zieti vervallen. EwALD heeft getracht dit uit
Zijne . opvoeding, uit zijn temperament, en lit de OMitandigheden, waarin hij g iCil be yond , te verklaren, ett
daaruit gewigtige lesfen, ter bevordering van waare ert
beftendige levenswijsheid, afgeleid. Dc nafppring \fart
Salomo's karakter dient hem niet alleen tot verklaring der
gefchiedenis van dezen waarlijk zonderlingen man , inaat
ook tot beter verfland van zijne fchriften.
De gefchiedenis en het karakter van Salomo worden
terst overwogcn in negen Afdeelingen van dezen 101004
I
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(i) Geest van Salomo's (2) Geboorte en opvoeding van Salomo. (3) Salomo de jongeling. Zijne neiging tot liefde , en liefdegezangen. (4) Salomo's throon
beklimming, en geest zijner regtering. (5) Inrichting des
hofs , en der geldmiddelen. Grenzen des rijks. (6)
Tempelbouw en inwijding. Salomo's overige gebouwen. (7) Salomo's wijsheid en kundigheden. Zijn imam
in vreemde landen. (8) Salomo van alles weer dan verzadigd , zoekeilde naar verborgene wijsheid. Gevolgeu
hiervan. (9) Salomo's wijsgeerig berouw. De wijsgeerte van den oververzadigden, levcnsmoeden Koning,
zijne terugkering tot de eenvoudige wijsheid des Godsveaerers , en zijn dood. plan volgen nog eenige
Gedachten , door de gefchiedenis van Salomo gewekt.
(i) Over vatbaarheid voor genot, en over genot. (2)
Over de gevolgen der weclde. (3) Over het ontltaan,
de bekoring en gevaren der verborgene wijsheid. (ii)
Over de natuur en grenzen der verdTaagzaamheid.
eindelijk nog iets , over den ouderdom van het boek
de Prediker. Dit lets zegt de Schrijvcr van den Heer
DREIER. , een jongen ge/eerden , ontleend te hebben.
Het bevat eene korte beantwoording van de letterkundige gronden van EICHHORN tegen de oudheid van dit boek.
Zulke geleerde onclerzoekin,,,Yen vallen zoo zeer niet in
het vak van EWALD. Men kan omtrent dit onderwerp
in 't Academisch Strijdfchrift van onzen geleerden VAN
DER PALM en anderen vrij beter te refit raker
Meer eigen aan den geachten EWALD zijn vele menschlcundige en allezins gepaste aantnerkingen over 't leerzaame en waarfchouwende, dat voor de befchaafde flan.;
den in ooze eenw, hi de overweging van 't karakter en
de lotgevallen van Salomo„ligt; en wet bepaaldelijk in
giine opvoeding, zijnen trek - tot Iiefde , zijne zucht tot
genot, zijne begeerte naar wetenfchap , zijne neiging
voor kostbare praal, zijne hooggedrevene verdraagzaamheld , en in de wijze , waarop zijne wijsgeerte zich
vormde en wijzigde. Eveiiwel ook hierin heeft de Sehrijver zich ook van andere wegwijzers gelukkig weten
bedienen. In de voortreffellike Moraal van REINHARD
eene waarlijk onuitputbare bron van zedelijk onderwijs,
was hem vecl, zeer veel v66rgehrbeid. Maar niet elk
heeft de begaafdheid, on van zoodanigegebcrevene weniten zoo veel partij te trekkon,als de fchrandere EWALD
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ook in dit boek , op de hem eigene, altijd bevallige
den Lezer doorgaans onweerflaanlijk met zich voortflepende fchrijfwijze, gedadn heeft. 'Er is voor elk, die
wijsheid zoekt , veel uit te leeren.
wij ons aan den eigenblken zin
dier Voorzeggingen moeten houden, welke eene wederkeering der yoelen naar lam Land ; en eene tw:ede komst
van Cods Zoon op garde, om over hen te regeren, (Jaen
hopen. Te ,linfierdarn , bij W. Brave. In gr. 8vo.
6o Bl.

Proeve van Betoog dat

e Schrijver van dit ftukjen zegt aanleiding tot die

D opftei gekregen te hebben, door bet lezen van een
werkjen , onlangs uitgegeven , onder den titel:

Teekenen en Voorboden van ,7efus tweede komst (*), waarin on-

derfleld wordt , hetg-een bewezen moest worden : name=
lijk , dat men zich aan den eigenlijkcn en letterlijken zin
dier Voorzeggingen moet houden , welke die gebeurtenisfen doen hopen. Deze tank heeft hij dan op zich genomen. Hij verdeelt de hiertoe betrekkelijke Voorzeggingen in twee klasfen: in zulken , welke eene wederbrenging der Joden in het land hunner voorvaderen ,
zonder daaruit weder verdreven te worden, bevatten;
en in zulken, welke eencn nakomeling van David beloo,
yen , die over de Joden, g-eduurende dien gelukftaat , zaI
regeren.
Alle Voorzeggingen van het eerjle foort , meent hij,
als 't ware cene uitbreiding en nadere verklaring re behelzen der beloften , reeds door Mofes aau 't Yolk gedaan, voor hunne bezitneming van het beloofde land,
Deutet: XXX. Hij brengt daartoe, en wel onbetwistbaar , naar zijn inzien , de volgende plaatzen: Jef. X1
rt —6, 11-16. LX. LXI: 4, 7. LXII: 4, 8, 9 12.
LV: 18, 19, 21, 22. Jerem. XXX: 3, io, II. XXXF:
12. XXXIII: 14-26. Amos IX: t4 , 15. Uit vergelijking van deze , zou men 'er ook nog Jef. XXV: 6.
Zach. VIII: 11 - 75. en anderen , die antlers op zich
zelven minder kracht hebben, toe kunnen brengen. —
De tweede boort van Voorzeggingen acht hij bevestigin(*) Zie ons Yerflag laded. Letteroef. 1805. hi. al.
N 2.
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gen en ophelderingen te zijn der belofte aan David gr.daan,-omtrent eenen beftendigen troonsopvolger, a Sam.
VII: i6. En dan brengt hij daartoe Pf. LXXXIX. Jer.
XXIII: 5-7. XXX: 9. )(XXIII: 14-26. Ezech.
at.26. En dan ook nog dezulken , die , anders meer
twijfelachtig, uit de zoo even genoemde veel licht fchijnen te ontvangen , als Pf. II. Jef. XXXII: 14. en
anderen.
Maar nu komt 't voornamelijk aan op 't voorgenomen
betoog, dat wij ons aan den eigenlijken zin •der aangehaalde Voorzeggingen moeten !louden. Dit wordt op de
volgende aanmerkingen gegrond: (r) De Voorzeggingen
van latere Godsmannen zijn nadere bevestigingen,
breidingen en verkiaringen der hoofdvoorzeggingen van
de lotgevallen des nageflachts van Abraham, en hunne
regeringsvorm. Is de hoofdbelofte eigenlijk te veritaan,
derhalven ook de nadere uitbreiding derzelve. [Deze
gevolgtrekking gaat geenzins door.] (2)Bileene oneigenIijke verklaring der Voorzeggingen, betrekkelifit der Joden
toekomfligen uitwendigen bloeiflaat, gaan die tijdelijke
en uitwendige voorrechten verloren , en verdwijnen in
het niet, die zulk een voornaam gedeelte van Gods wegen met Abrahams nakroost nitmaken. [Maar dit is nu
de vraag , of waarlijk die tijdelijke en uitwendige voorrechten zich zoo verre uitilrekken ?J (3) Bij de Profeten vinden wij , in de reeds Vervulde Voorzeggingen,
zulk eerie naauwkeurigheid in de teekening, zelfs van
bijzonderbeden , veel nicer , dan wij van voren van
Voorzeggingen zouden durven verwachten. [Moeten
tiaarom alle bijzonderbeden , die in den dichterlijken fliji
der Profeten voorkomen; eigenlijk verklaard worden
(4) Hetvene de Profeten van eenen bloeienden en ge.
11, kkigen that der Joden in volgende dagen voorfpellen,
is wel degelijk onderfcheiden van een algemeen Godsrijk
op aarde, en 'er is een onderfcheidend kenmerk bij bun,
van Mesfias opperhewind over alles, en van een koninkliik bewind over de Joden. [Dat is voor andere, zees
voorname Uitleggers, zoo duidelijk niet.] (5) De roeping der Heidenen drag en zij voor in betrekking tot hun
Volk, niaar toch als van hun en hunnen gelukitaat onderfcheiden. [Hieruit volgt nog niet , dat 'er grond is
voor zondanige bijzondere uitzichten, waarop men de
Joden wil doers hopen.] (6) Ook de wenken, die wij in
bet N. T. aantreffen, beilisfen , voor bet behouden van
den
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den eigenlijken zin der genoemde Voorzeggingen. Hiertoe brengt de Schrijver Hand. I: 6 , 7. Luk. III: ao.

Matth. XIX: 28, 29. Luk. XXI: 24. [Deze plaatzen
komen ons geenzins zoo beflisfend voor. In de eerfle
befluit hij nit eene uitdrukking, gegrond op een algemeen
volksbegrip, tot de waarheid eener ftelling, die zich nog
veel verder zou uitarekken. In de tweede volgt hij eene
verkeerde uitlegging van de fpreekwijs wederopregting
ler dingen. Bij de derde moct men ongerijmde denkheaden aannemen , als men alles eigenlijk wil opgevat hebben. De uitdrukking, tot dat de tijden der Heidenen ver1;uld zullen zijn (in de laatfte nit Lukas) zegt zoo veel als
tot 't einde tier wield.] (7) Geene redeneringen van het
Qnmogelijke en onwaarfchijnelijke van zulke gebeurtenisfen , als de Voorzeggingen , eigenlijk verltaan , doen
verwachten, kunnen van kracht zijn, om van den eigenlijken zin of te wijken , tegen zoo vele gronden , om 'er
ons aan te houden. [Zulke redeneringen laten zich evenwel nog al hooren , als die gronden niet zoo vele, en
niet zoo krachtig zijn, als men zich wel heeft wijsgeinaakt. Zeer merkwaardig is ons ondertusfchen deze gedachie van den Schrijver voorgekomen, die wij bl. 45
aantreffen : „ AVie toch ," zegt hij, „kan zich ontdoen
van de gedachte , dat daarom misfchien ook de Voorzie.
nigheid NAPOLEON, volgends zijne eigene verklaring zijnes , zoo groot maakt , dat alles voor Frankrijk
zwichten en onderdoen moet, en elke poging tot wederftand HEM flechts grooter en magtiger maakt ; opdat hij,
of een zijner opvolgers , een Cyrus voor de Joden,
die Europa bewoonen, zijn zal?"
Aldus , op zijne wijze, het voorgenomen betoog volbragt hebbende , laat de Schrijver 'er nog eene aanwijzing op volgen van den invloed, welken het geloof en
de hoop op de gebeurtenisfen, die de eigenlijke zin der
Godfpraken , omtrent het toekomftig lot der Joden ,
duet verwachten, hebben kan en moet. Het kan, meent
hij , van invloed zijn op ons eerbiedig geloof aim de
Godlijke openbaring, ons bedaard doen blijven, en zielekalinte verfchaffen , onder de groote en ontzettende gebeurtcnisfen , die wij beleven, en ons befturen ten aanzien van -de wijze, hoe wij moeten arbeiden aan de zaligheid der Joden , waartoe wij thans eene niet te wraken
opwekking befpeuren. Dit ziet op gemaakte ontwerpen , bij 't .ngelfche en Nederlandfche Zendeling- Ge1100t•
Na
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nootrchap , cirri nu ook omtrent de Joden (of men am
bet groote plan, tot bekeering der Heidenen, niet gee
noeg had) jets dergelijks te beproeven. Maar nu wil
dan ook ouzel Schrijver, ow zich gelijk te blijven, bij
de bekeering der Joden , niet .aangedrongen hebben, ora
van de gebruiken der Mofaifche wet of te zien. Genoeg, dat men hen bewege, om jefus van Nazareth als
den Meafias te eerbiedigen, en nit den hemel te verwach7
ten tot hun heil. FIij veroordeelt daarom geheel zeer
den raad, dien men onlangs aan cenige bekeerde Joden
te Vianen, ook door Hoogleeraaren zelfs, deswegens
heeft laten geven, met de vcrzckering, dat, indien zij.
hunne kinderen lieten befnijden, Christus hun niet nut
was. Of deze zich nu daarover zullen verantwoorden,
moet de tijd leeren.
Leerrede over de gedachten en gevoelens , Welke Christenen
behoren te hebben bij trejfende rampen, die anderen zijn
cvergekomen. Volgens Lucas XIII: 4, 5. Naar clan.
leiding van bet vreesfelijk ongeval, "t welkedà' Stad Leif.
den getrofen heeft. Door PHIL. sl LVERGIETER n000Leijden, bij D.
sTAD, Predikant te Zwammerdam.
du Saar. 1807. in gr. Bro. .24 Bl.

n

e

ene zeer eenvoudige , hartelijke Leerrede, over een
welgekoznen tekst ; verflaanbaar voor alien , Haar
ieders behoeften berekend , zonder eenige vertoonang van
geleerdheid of kunst ; maar met veel oordeel gefteld ;
woorden van waarheid en gezond verfland. Het is een vlug,
tig opttel; reeds den eerstvolgenden Zondag werd deze
Leerrede uitgefproken; dan wij zien niet, wat men
zodanig eene Gelegenheids-preek nicer verlangen zou;
en de nog jonge Leeraar komt ons voor een man te zijn
van genoegzame kunde, een goed en vlug oordeel, en
eene zeer gemaklijke vaardigheid in bet mededeelen zijner denkbeelden , zodat zijne Leerredenen hem Indedaad ,
om zeer goed te zijn , joist niet zeer veel tijd en moeite
behoeven te kosten. Men kan dus, zonder eenige vrees,
dat men zich de Heine uitgave (die daarenboven eene
aalmoes voor Leiden is) beklagen zal , ook dit Stukje
bij het overige voegen , dat men reeds ter gedachtenis
van het treurig ongeval verzameld heeft.
Oft-
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.0Invekking tot opmerkzatunbeid opp 's Heren geduchte daden;
Haar aankiding van Pi. XLVI: 9. Gedaan te Hilverfum , den r8 yanuarij 1807 , door F. HAM Predikant
aldaar. Ten voordeele van bet ongelukkig Leijden. Te
bij W. Brave. In gr. 8vo. 24 B1.

'Er ontflaan fotntijds , en zelfs onverwaebts , de grootfle

verwoestingen op aarde; — toen wij zagen dat dit hct
eerfle hoofddeel deter Leerrede'wezen zou, en dat de
Eerw. Redenaar met den Zondvloed begon , hadden wij
ons exfpeaat judicium reeds in de pen; doch na de lezing houden wij het gaarne terug. Deze gefchicdkundige waarhieikL rah wordt niet betoogd; maar , daar de
Leeraar Voorat ook aan de verwoesting van zijn dorp
door eenen fallen brand, in 1766, wilde herinneren, en
door deze herinnering het deelnemend gevoel v,00r Leiden krachtig opwekken , zo is het ophalen van deze en
gene ramp' voorzeker niet ongepast; echter,, indien de
Leeraar hiertoe juist niet een afzonderlijk hoofddeel genomen , maar, bij wijze van inteiding , kort het een en
ander; gebetird onheil , breeder dat van Hilverfum , en eindelijk uitvoeriger het nu gebeurde te Leiden , hadde aangevoerd , dan had, naar ons gevoel , het geheel eene
betere bonding gekregen: maar ieder heeft zijne eigene
wijze van docn. Het tweede deel betoogt , dat alle zodanige verwoestingen van den Heer zijn; het derde behandelt de waarheid : dat wij ook daarover,, zo wel als over
's Heron zegeningen, ern/lig moeten nadenken, en daaruit
leering voor onszelvtn zoeken to trekken. De Eerw. HAM

erkent , het fluk is met overhaasting opgefteld; 's mans
gemeente verlangde de uitgave , zo ter herinnering van
derzelver vroegere ramp , als nu van hct ongeluk te Leiden ; en de geheel ftichtelijke Leerrede is van dien
card , dat wij zonder eenig bezwaar,, den Predikant,
nu bij de uitgave, (zo als de Eerw. Broeders Ouderlingen zeker bij de mondelijke voordragt zullen gedaan
bebben) zcgen op zijucn arbeid mogen wenfchen.
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492 ZUN ALLE CilltISTEN-ttZESTELIJIaN LITJICHELAARS?

„Zijn alle de Christen-geesteliiken fltiichelaars? of nitnodi,ging , tot een Mondgefprek , aan den Blacker van den
Lierzang , ketiteld Leiden's ramp geene Gods - fIraf.
Te ilnillerdam, bij W. .Ilravei In gr. 8vo. 64

,,

isverfland," zeiden wij onlangs, bij de beijordee-

ling van het hier bedoelde gedicht ; „ 112iSl'en4
zeggen wij nu ook, na de bedaarde lezing van
dit tegenfchrift; en wij twijfelen geen oogenbtilt, of het
meerderdeel onzer Lezeren zeide toen en zegt nu uok met
ons: „ rnisvetfland. " lntusfchen, wat -toch een misver,,
'land niet kan uitwerken ! dear krijgt Zeloot
voor de hooge wijsgeerte van Ear. KANT 9 , ,ko thaar in
cep s , zeven brieven op zijn dak , van een,godgeleerden
Kampvechter, en daarin eene uitdaging in:firma tot een
wijsgeeeig en godgeleerd gevecht , in elgen perfoon, en
wel niet in gefchrifte , maar bij monde , en voor 't oog
en oor van zo velen van het g, eLierd publiek, als de ge,
daagde zelvc zal verkiezen. Indedaad , zo herleeft dart
de geest der vroegere Ridders hier to lande, en zo,nderling genoeg! Maar van den godgeleerden Zeloot is het
tech minder edelmoedig , dat hij nu alvorens de alarm,
look trekt ; en wil , dat het Gouvernement, en alle de
Oeestelijiten , (de Joden uitgezonderd) en daarenhovel) nog iedere Gemeente, rekenfchap en bewijs zullen
lafvorderen van den Dichter. Edelmoediger evenwel ver,
ichiet hij vooraf reeds eenige pijlen , en Wont zo wat
van ziine wapenen.
De Lezer voelt intusfchen wel, waarover men vechten zal: zo hij antlers ons vorigStukjebij de hand heeft,
fla hij onze bebordeeling van het Dichtituk nog eens op,
De Uitdager meent , gape kwalijk begrepene of eenigmins overdrevene uitdrukking van dezen of genen Kerkleeraar,, maar de leer cener wijze. en goede Voorzienigheid, zo als die door lederen Christenleeraar,, indien hij
enders geen dengniet is , geloofd en gepredikt words,
en met toepasfing oak op Leidens ramp, blijKens alle do
in 't licht gegevene Leerredenen , werkelijk gepredikt is,
words door den' Dichter bedoeld ; en dus moet hij ten
aanzien van elle Geestelijken hier to lande (de Joodfche
aIleen uitgezonderd) gezongen hebben : De dienaars van
floper!vezen do yen bet redenlicht — zii zip; vervaten
)(land,"
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zij kallen — zij neemen's Rechters fchaal
huichelaren
de hand — hunne godgeleerde kennis is de allerizoogfle
hunne ontzinde teal is gevloekt
fchennis
zij brullen
zij zijn zufende dweepers — zij leggen het knellend juk van
zielendwang en priesterlogen op den hats , enz. Hij
wijst , althans tracht te bewijzen , dat de bedoeling geene andere kan geweest zijn ; en doet dit waarlijk zoo ,
dat wij vertrouwen de Dichter zal zelve voelen dat hij
9. anleiding gegeven heeft tot zodanig misverfland, en dat
hij zich niet naauwkeu:ig , niet voorzigtig heeft uitgedrukt. Den inhoud der zeven Brieven willen wij niet
breedvoerig opgeven; die dezelve leest, en zich hetgeert
wij den Dichter gezegd hebben herinnert , ziet
ftonds , dat de Kantiaanfche Zeloot, near, ons gevoel,
hier toch een weinig te erg b rdiandeld wordt; offchoon
wij bet den TheOlogifchen Kampvechter niet kwalijk nemen, dat hij hem een weinig den bol wascht. Maar nu
is 't ook fchrifts genoeg ; en wij verheugen ons zeer ,
dat de Schrijver der Brieven verklaart , dat het fpiegelgevecht met de pen niet zal worden voortgezet. Het
mondgefprek echter, vertrouwen wij, heeft voortgang.
Trouwcns , de handfchoen is geworpen • zodra de Dichter zijn' naam noemt , komt ook de Uitdager met den
zijnen voor den dag. De Gedaagde bepaalt het wanneer
en waar , en benoemt zo vele getuigen , als hij verkiest, mits hij zijne partij een gelijk getal veroorlooft,
Zo de Dichter zich onttrekt, en naamloos bij gefchrifc
zijne partij wilde Tanvallen , verklaart deze hem voor
een la/en bloodaart, alter verachting waardig. Waarlijk
dat wordt ernst! zo iets laat zich geen eerlijk Hollander
zo maar zeggen! Misfchien , echter, wordt het gevecht
nog verhoedt
door eene veelvermogende tusfchen.
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Oordeelkup dige liefebou:ving van de Stelfels van , Zedekunde der kroemeilie Wijsgeeren , van ARISTOTELES tot Op
KANT : v.anrin , i:oornainelijk , de Zedeleer van den
la:alien uitvoerig verklaard en beoordeeld wordt. Door
CHRISTIAN GARVE. Uit bet Hoogduitsch. Te Leifden, bij L. Herdingh. 1807. In gr. 8vo. XXIV en
369 Bi.

D

e minnaar van een onpartijdig onderzoek der wijsgeerige begrippen over den hoogstbelangrijken
grond der zedelijke verpligting mag zich verhetigen over
dit week van den voortreflijken CARVE, en over deszelfs
ibverbrenging in onze tale door den veelbelovenden
VAN voLKonr. Den allereerften grond en algemeenen
groncIrcgel tier zedelijke verpligting op to delven , was.
de eigenlijke taak der zedelijke`wijsbegeerte,- aan wellte
iich , ,na SOCRATES vooral , fchier alle wijsgeeren heb-.
ten beijverd , met dit gevolg echter,, dat zich onder
bun veelvuldige gezinten hebben onderfeheiden, waartan elk den vermoeden grond als onbetwistbaar vastIiield, en dien der overigen Diet flechts als onbeflaanbaar
verwierp, maar zelfs als volflrekt vijandig voor de zaak
der deugd op het heftigst befireed. Alzoo is bet gebleven tot op wizen tijd. De geest van partijfchap voor
de waarheid en tegen de leugen , welke geest den add.
onze ziele kenmerkt 2 beeft zich doorgaands voor bet
leerftelzel, als ware bet de onfeilbare waarheid zelve,
cn tegen bet daarmede verfchillend begrip , als kon 'er
gone waarheid in ziju , later innemen door zoo velerielje driften en inzigten , als de zwakheid onzer zin
iielijke Datum en de laagbeid der gewone karakters verraden. Bowen beiclen wont zich de edele CARVE verlieven , daar nij als verklaarder en beoordeelaar optreedt
van de zedekundige ftelzels der beroemdile wijsgeeren,
Van ARISTOTELES tot op KANT , zonder dat hem de vuriglle geestdrift voor de waarheid ooit zijne eigene oordeelvellingen voor onfeilbaar , of zelfs zijne verklaring
van anderer gevoelens voor onbedriegelijk doet attnzien. „ Wanneer ik zeg : tie Thjsgeeren vddr KANT ,
,, dan bedoel ik daardoor de \Vijsgeeren die ik voor„ namelijk beftudeerd heb ; en dat wel in dien zin,
„ zoo als ik hun gevoelen begrepen , en, misfchien met
9, mil-
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mijne eigene denkbeeldeit vermengd, tote mijne Wijs"
geerte gemaakt heb. Men plaatfe derhalve, op dat
„ ik doorgaans der waarheid getrouw blijve, aan alle
„ plaatfcn, daar ik tegen
Kantifche Wijsgeerte eene
„ andere overftelle, zelven, en men befchouwe dat
„ gene, wat ik aan de laatfte als hare meeting toe„ ken , Cis do gehcele flotfom van mijn eigen onder„ zoek en nadenken.” Dus laat zich GARVE ten dezeu
aanzien hooren , terwijl hij bij zijne voordragt en oordeel
wegens KANT zegt : „ 1k heb misfchien wat te
„ wijls , in de verklaring van het Kantisch leerftelfel
„ der zeden, mijne denkbeelden, onder die van KANT
„ gefe;:oven; nog veel ligter kon bet gebeuren , dat
„ in deszelfs bcoordeeling mijize vooroordeelen , onder de
„ waarlieden , gemengd had.” Voorzeker is het nu de
groote vraag, heeft GARVE in de voordragt en beoordeeling van alle die wijsgeerige ftelzels nu zoo wezenljjk gefeild , als hij zich met reden feilbaar achtede ? of
kan men in beiden veilig op hem afgaan ? Het laatfte te
verzekeren , zou .de zonderlingfte tegenfirildigheid zija
met hergeen bier zoo even tot lof van 's mans befcheidenheid is ter nedergelteld ; doch wat het eerfte betreft ,
is bet voegzaam hier over te nemen, wat zijn uitmuntende vertaler in deszelfs voorrede gezegd heeft. „ Of net
„ GARVE bekwaamheid genoeg bezeten hebbe , om deze
„ tack , naar behooren, of te werken, of hij in den
„ geest der vrocgere en latere wijsgeeren genoegzaarn
„ zij ingedrongen; dit is eene vraag, die alleen kan
„ beantwoord worden door hem , die zijne verdien„ fen kern; die weet , hoe de ftudie der ouden eene
„ ziiner geliefkoosde bezigheden uitmaakte ; hoe veel
„ tijds en vlijt hij befteed hebbe, aan het vertalen en
„ verklaren hunner werken ; waartoe ik alleen aan den
„ lezer,, de vertaling van CICERO ' S werk over de Rig„ ten, en zijne overzetting van de twee eerfte boeken
AR1STOTELES , en zoo vele andere
19 van de Zedeleer van
flukken in zijne Ve;:rtichen en iluffiitzen wil heriuneren :
daar
”- zijne Abband!ungen, Betrachtungen en Karekte;.„ fcbetfen , hem ors tevens als een groot Wijsgeer en
„ Zedeleeraar,, die in vele opzigten zijnen eigen weg
„ bewandelt , en wed tot opheldering van gewigtige
„ zedekundige hegrippen heeft toegebragt , leeren kenn m'utte ik,, die zoo menig aangenaam uur
1, nen.
--T .•
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met het overdenken zijner fchriften heb gefleten,
vind
g ees' g rond , om deze getuigenis terug te ne„ men. Hij zou als zoodanig , mislchien , meer ge,
1, kend en geacht zijn geworden , indien niet het groo„ te licht , dat , in den bloei zijns levens , te Konings„ bergen opging , de zachte ftralen , welke er van
hem afdaalden, door zijnen helfchitterenden glans ver15
doofd en verdreven had.”
Dit ganfche hoogstbelangrijke werk was oarfpronke3ijk flechts eene inleidin a tot GARVE ' S overzetting van
b ariUotelifthe zedeleer,, maar
de twee eerfte boeken der
loch door hemzelven als eene afzonderlijke verhandeling am KANT opgedragen op eene wijze, die beide deze mannen evenzeer vereert. Wegens de orde en den
inhoud van dit werk geett de vertaler deze keurige
fchets. „ Ilet is eene galerij, — van groote mannen ,
werelddwingers ;
maar van
— nict van helden ,
leeraars der deugd — vricnden der menschheid.
Deze alien ziin , naar de tijd-orde waarin zij lee&
den in reij[ij]en gefchaard. Wij I,(unnen , indien het
ons 'behaagt , fangs hunne afbeeldfels henen wandelen, en derzelven trekken beichouwen — en bewon3, deren. E en , die in ftaat is , om ons te verktaren 't
geen zij , tot befchaving en veredeling des mensch15
11 doms,, gedacht en gefchreven hebben,, wandelt met
ons; hij maakt ons op hunne bijzondere trekken opmerkzaam
en voert hen , als ware het, fprekende
9,
in. Het fijn ziftende en naatiwkeurig pasfende gelaat
Bens ARISTOTELES roept ons als toe: Mensch ! houd
3,
den middelweg!de alles omvattende en floute blik van
5,
zENo : volg de natant-, het zinnebeeld der Godheid.!
', tervvijI ons bet ten hemel geflagen oog van den leeraar der hoogfte wijsheid , de fpreuk in het hart
drukt:
bemin uwen God! --en zoo wandelt men
51
eerbiedwekkende
zaal ten einde ; terwijl wij,
deze
,5
bij elk beeld , nieuwe flof tot leering opzamelen. Eer
wij die echter verlaten, warden wij, voor het laatst,
35
door onzen leidsman verzocht ftil te ftaan , bij het
35
beeld eens mans , waardoor de rei[ij] gefloten wordt :
eenen wijsgeer , die de groat3, den grooten KANT ,
Ite en verbazendfte omwenteling in de befchouwende
1, en beoefenende wetenfchappen gemaakt, en eene wijs.
32 geerte gefticht heeft , welke zich op de puinhoopen
5 , Val
9,
35
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„ van alle oude wijsgeerin ftelfels verbal:
Geen
„ wonder, dat wij genoodzaakt warden, em uns het
„ langst met deszelfs berchonwing bezig te Louden!"
Ons bellek gedoogt niet , ons in daze aankondiging
bij elk dier fleizels op te huuden ; maar het algemeen
belang , hetwelk wij door dezelve voor dit boek wenfchen te verwekken , vordert , dat wij bijzonder ftilitaart
bij GARVE ' S beoordeeling der Christeliike en der Kantifchs
zedeleer.
Het heeft dan GARVE behaagd, ook CHRISTUS in de
rij der wijsgeeren te later optreden , en den grondflag
zijner zedeleer op wijsgeerige gronden te beoordeelen.
Recenfent wil niet verbergen , dat hem dit mishaagt,
daar toch CHRISTUS nowt als wijsgeer is opgekomen ,
maar als Godsgezant , met uitdrukkelijke verklaring :

mijne leer is de rnijne niet, maar des genen , die mij gezonden nee ft; en daar zijne ganfche leer, voor geloof en

zeden beide, wanneer men haar dit Goddelijk gezng outtrekt, een zamenvoegzel van onbewezene ftellingen is,
waarmede men ander .zamenhangende en beredeneerda
leerftelzels der wijsgeeren niet Bens behoort op te ko•
gthebbende , niet als de gemen. jEzus fprak als ma b_
wone yoodfche leeraars. Gelijk, echter,, zijn bon
gezag zich geenszins onttrok aan dezen , wanneer zif
hem in redetwist wilden brengen , maar zijne wijsheid
bun gereedelijk door bewijzen op den man aan tot -zwijgen bragt; zoo behoeft de Christen, wanneer de wijsgeeren, met ontkenning of ter zijde (telling van de Goddclijkheid zijnes Enangeliurns, hetzelve voor de regtbank van hun oordeel trekken , geene onbevoegdheicl
des geregtshofs te doen gelden , wel verzekerd , dat geett
eindige geest het werk des oneindigen kan befchamen.
Bet oordeel van GARVE over het Christelijk grondbeginzel : de gehoorzaamheid en liefde Gods, valt ook alzins ter
eere nit van den Christelijken Godsdienst, merkwaardig
em zijne uithreiding en invlocd, ter eere.tevens van het
grondbeginzel zelve , als eenvouwdiger en duidelijker
eenig ander, als ftaande in zeer naauwe en duidelijke
betrekking op de gelukzaligheid , en als vereenigd met
zedekundige voorfchriften voor alle voorvallen des leyens, die zoo vele Godfpraken geacht worden ; maar wijst
nogtans hetzelve als wijsgeerig grondbeginzel of , omdat de wil van God vroeger 'p oet gedacht worden dan
deszelfs gehQorzaming, en alzoo dit begiuzel niet het
eet.
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eerfle zou kunnen zijn, omdat ook deze gehor•
zaamheid flechts een afgeleide en alzoo geen eerfle pligt zou
wezen , en omdat alle geboorzaamheid blind is, terwiji
de deugd zelve meet zien , ja omdat de gedachte aan
eenen Opperheer,, waaivan bet denkbeeld van willekeurige firalfen en belooningen niet zou kunnen afgefcheireinheid der deugd buiten alien twijden worden,
fel zou bevleken; ook zou het door de uitkomst gebleken zijn , dat , alhoewel in de Christelijke leer alles
Vereenigd was, wat op edele of onedele gemoederen kon
werken , . de verklaring van hare ilellige voorfcbriften
aanleiding had gegeven tot invoering van menfclielijk
gezag iri den Godsdienst en verwaarloozing van alle
beoefening der wetenfchappelijke zedeleer. — Op tieze uitfpraak merkt VAN VOLKOM te regt aan 4 dat
Zus'geen oogmerk heeft gehad , eenen grondregel der wetetfchappelijke zedeleer op te geven,
dat alle gehoordat de Euangelifche gehoorZaambeid niet blind is ,
zaamheid even zoo ziende is als de deugd , wijl zij
de deugd zelve de uitfpraken der rede gehoorzamende , onder welke de gehoorzaming van Gods wir,
in de uitfpraken der rede kennelijk , de . allereerfie ,
ale allereenzelvigfte is , — dat een afgeleide pligt even
rein hoet wezen 41s. bet hooger waaruir hij
zuiver afgeleid worth , en dat ook de Christen de
gehoorzarning Gods niet zuiver acbt , die alleen op
de vergelding des loons oogr. — Behalve dit aangemerkte meent Recenfent nog te moeten vragen : waa.rbm dit grondbeginzel het Christelijke genoemd?
Het was immers ook het Mozaifehe? want JEZUS heeft
bet uitdrukkelijk uit de wet aangehaald , wanneer men
hem naar den weg ten eenwigen leven vroeg (*), Het
was flechts niet bet wijsgeerige grondbeginzel , dat wil
zeggen , de wijsgeeren hadden bet flechts niet ingevoerd iu Dunne zedeleer, maar bet was toch het wa:-,rachtig zedelijk grondbeginzel in den rnensch ,'aan weiks
eenvouwdigheid en naturelijke flerkte GARVE al deszelk invloed op alle rangen van menfchen toefchrijft. Waarom moet al verder de wil van God eerder gedacht worden , dan de gehoorzaamheid aan God? Is het gezag des
Wetgevers niet vroeger dan de wet, die met dat gezag
words
(*) MATTE:

XXII: 37, 38. Luc. X: a5 —n8.
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wordt voorgefchreven ? — Beftaat niet de gehoorzaarm.
heid in de gereedheid ter opvolging, wat de wergever
zal gebieden? — Hoe kan ook de gehoorzaamheid door
CARVE blind genoemd worden, daar hij zelf zegt : „ ze„ kerlijk wordt dit bij God aanftonds duidelijk; daar
bij hem de hoogfle wijsheid, gocdheid en magt \Tree„ nigd zijn: drie dingen , Welke den grond tot alle beer„ fchappij leggen, en die, wanneer zij vereenigd zijn ,
den grond van de regtmatigfIe heerfchappij uitmaken.”
/9
(op bladz. 14o.) — De vraag, wanrom ben ik rerpligt
God te • geboorzamen , vindt alzoo immers bij bernzely en een gereed antwoord , hetgeen [dezelfde vraag
waarom moet ik de redewet geiworzawen, niet ligt vindt
bij het voorfchrift der zuivere deugd , die zelfs de
vraag van bet waarom bezwarelijk gedoogt. Zola
het ook wel zoo geheel onmogelijk zijn , de denkbeelden van willekeurige vergelding of te fcheiden van
het denkbeeid aan eenen Opperheer wanneer men zelfs
al fiellige vergelding door willekeurige verftaan Wilde?
of zou ten minflen die onaffeheidbaarbeid vau deze
denkbeelden wel sneer drukken op dit grondbeginzel,
dan op dat der praCtifche rede, welke de begelukzaliging
der geluitwaardigen Gene barer noodzakelijke vereischten
2cht , en hare opvolging den imam van zuivere deugd
geenszins hat verliezen , fchoon die deugd tevens ge•
oogd hebbe op de vcrvulling van dit noodzakelijk vereischte? — Eenig grondbeginzel , eindelijk , Haar de
uirkomst te beoordeelen , kon immers GARVE niet vergen , en alzoo komt bier rod] even min de verbasterde
of verwaarloosde zedekunde der kerke , als hetgeen de
keraars ooit van bilakende zonden der Heidenfebe deugden gezegdhebben , te pas? — Het is Recenfents taakniet,
het antwoord na alle deze vragcn op te maiden; het is
hem genoeg, door dezelven flechts zoo veel te bebbeni
doen bemerken, dat GARVF, als wifsgeerig Regter over
dit grondbeginzel , hetwelk hij het Ca istelijke goncemd
heeft, nog veel had moeten besot woorclen , alvorens hij
aan hetzelve zijne gave toeilemming voor de wijsbegeerte
onttrok ; hetwelk de ecr van deo Christelijken Godsdienst,
hoe zeer dan ook door dozen wijsgeer gevierd , erkend,
ja verbeven , nier toeliet onopgewerkt te laten voorbijga an.
Na zich lang bedroefd te hebben over de wederzije/the bitterheclea bij de voor- en tegenilanders, van de.
Cri4
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0-itifthe wijsbegeerte, Rec. zeer hoog acht et

needs dienstbaar befclouwt ter hoogere waardering van
het Euangelie, hetwelk in zijn oog als Goddelijke openbaring ap es gcnadiglijk aanvult , waarin de zuivere ree
de te fort fchiet, is het een wellust geworden voor het
hart van den Rec., in GARVE den befcheiden , liefderijken , hoogachtenden , maar onvooringenomen en vrijmoedigen voordrager en beoordeelaar te vinden van de gevoelens eenes mans, wiens naam alleen den ran verduisterd.
heeft , dien zijne eigcne wijsgeerige oefeningen anders
voorzeker zouden verworven hebben. „ Het zal mij niet
zegt GARvc, bij den aanvang (Her be4
bevrecmden ,
55
wanneer ik verneem , dat ik KANT niet
oordeeling
verftaan heb ; het is met anderen, v66r mij, , ook zoo
„ gegaan ;• en ik weet , dat ik beter van mijne eigene
denkbeelden rekenfchap geven , dan in die van ande,
ren
indringen kan. Ik zal mij ook niet vernederd ach12
ten,, indien kundige regters oordeelen , dat mijne ver.
57
klarmg van KANT ' S fteitel niet geheel vrij is van ge.
57
y, breken , en dat mijne tegenwerpingen zwak zijn ;
want, daar ik er verre van of ben, om mij met KANT
in
diepdenkendheid en wijsgeerig vernuft , gelijk te ftel:
57
len, erken ik, veeleer, dat ik meer voor de Wjsgeer-.
57
gefchikt , en in de hoogere velden der
57 te -des levens
fijnite bcfpiegelingen niet geheel te huts ben, en der.
55
Ik zal,
halve ligtelijk mij zelven bedrie cren kan.
b
intusfchen
,
alles
doen
,
wat
ik
kan;
(en
waarlijk
, ik
55
1, heb toch ook de wijsgeerte van KANT lang en zorg1, vuldig onderzocht). Ik zal de zaak zeggen , zoo
y, goed als ik die weet; ik zal ze eerlijk beoordeelen y
zoo als zij mij wezenlijk toefchijnt , Sine ira
ftudi©
17
2, quorum causfas procul habeo" Hierop merkt de vertaler de onhetischhtid aan van het gewone: gtj verfiaat
KANT met! en zegt: 2 , mijns inziens , en behoudens
beter oordeel , beett CARVE zeer (Toed KANT verftaan
hetwelk ik met plaatfen uit
Kritieken zou
"
57
maar wat zou de aanhaling van
„ kunnen bewijzen ;
„ deze of gene plaats helpen? men zou, door het naflaan derzelve , flechts brokken opdoen , en Frag.
57
menten-koppen
zijn vijanden van alle ware wijs5/
„ geerte!" De voordragt bepaalt zich bier ook niet
eeniglijk tot de zedeleer van KANT , maar tot het ganfche Itelzel zijner wijsbegeerte , hetwelk dan ook in
aiju geheel beoordeeld wordt, eerst met erkentenis vart
des4
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go/
itieszelfs verdienftendaarna met opgave van destelfs
gebreken. De verdieniten Ixorden tot een viertal gebragt.
De eerfle is de nieuwheid en waarbeid, oorfpronkelijkheld en praktika/e bruikbaarheid van fommige begrippen
en flellingen , welke bijzonder aan hetzelve eigen
als, dat elk mensch zijn eigen Wetgever met
zijn;
zijn; dat elk mensch een laatfte doeleinde der natuur
is, en niemand een ander als een bloot middel behandelen rnag ; a— en de grensfcheiding van ons kenvertnogen. -.a De tweede rerdiep fie is de ftrenge ftelzelmatige zamenhang van deze wijsbegeerte , zoo dat OARVE zegge: „ ik ken ondcr alle Wijsgeeren (met uitzon„ dering eeniglijk van mijnen vriend ARiSTOTELES) gee„ nen zoo flandvastigen zelfdenker,, als KANT is , die
,, het geluk hebben mogt dezelfde denkbeelden jaren
„ lang%ij zich te koesteren, dezelve altijd even waar te
„ vinden, altijd aan dezelve voort te arbeiden, derzelIf ver draden door meer takken der wetenfehappen been
te voeren , zonder dezelve te breken.” — De derde vet-die4e is in het roerende en zielverhefende dezer wijsbe•
geerte gelegen , betwelk ze/fs in eenige van derzelver
fijnfte gedeelten heerscht, inzonderheid zoo als die door
KANT zelven zijn verklaard. De firengbeid zijuer zedeseer zelve en zijn begrip van bet verhevene doen dit aail
een edel hart gevoelen. — De Matfle verdienjie worth bierin gefteld : 5 , dat de wezenlijke inboud en zin van dit
5, itelzel niet volkomen overeenftemt met de daarin.
„ heerichende wijze van voorftellen en fpraak en de
„ eerfte wel minder eigendommelijkbeid, mar toch
„• derdaad meer waarbeid bevatten.” • Wel eene zondera
linge en vrij onverftaanbare opgave van eene verdienfte,
mar toch in bevattelijken zin gemeend, dat, namelijk
KANT de man van gevoel is gebleven bij alle zijne wijs.
begeerte en hare ftroefheid, en dat dit gevoel zelfszijn
ganfche ftelzel verwarmt.— Even zoo vele gebreken wor.
den 'er in KANT 'S zedeleer opgeteld, nadat bij de voordragt reeds verfcheidene bedenkingen tegen bet overige
ftelzel dier wijsbegeerte zijn ingebragt. Het eerjlegebrek
is de fchijn van vele onbewezene ftellingen, om des fiefzels wille aangenomen en onder de grondbeginzelen vermengd ; als het groote onderfcheid tusfchen de theoretifrhe en praktifche rede, — de fchifting van tie
ke en bovenzinnelijke wereld , — de vrijheid van den,
mensch alleen voor het bownzinnelijke, en, dna dd
LETT. 1807. Pio. 54
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twavoulvdigheid van den mensch ,— de !telling der wart,

kelbaarheid van alle zinnelijkheid en bloot verftand
bij de onbedriegelijkheid en flandvastigheid der prakti.
fche rede. — Het tweede gebrek worth gefteld in de afwezigheid of ongenoegzaamheid der drijfveren tot nakoming der wet. — Het derde is het gebrek aan inhoud
of flof van IANT 'S zedewet, daar die zedewet zelve
flechts de form der pligten kan geacht worden. Het
laatJle wordt in de ongelijkmatigheid van fommige wezenIijke ftukken des ftelzels gezegd re heerfchen , doch
eeniglijk aangewezen in de aanneming van de denkbeelden der gelukwaardigheid en gelukzaligheid, bij een
ftelzel, hetwelk de deugd door uitzigt op vergelding
bezoedeld acht. De grondftellingen of kategorifi-he irnperativen dezer zedeleer worden eindelijk nog beoordeeld , waarvan de eene , die elken anderen mensch
als doel op zichzelven en nooit als looter middel wit
behandeld hebben , hoog geprezen , doch de andere ,
die het zedelijk goede eener daad daarin ftelt , dat zij
eene algemeene wet zou kunnen worden , met drie bedenkingen bezwaard wordt. De eerfle is , dat de overeenftemming der rede in allemenfchen onbewezen is; de tweede, dat het bij dezelve toch nederkomt op het algemeene welzijn , als de grond van algemeene wetten ; de
derde, dat de toepasfmg niet minder moeijelijk is, dan
het fteeds geacht is , een wijs wetgever der volkeren te
kunnen zijn , zoodat de eenvouwdige regel van het
Euangelie , „ doe eenen anderen, hetgeen gij u gedaan
zoudt wenfchen ," het hier in gereedheid en in veiligheid
seer ver zou winnen. — De vertaler is het doorgaands
tens met CARVE in zijne bedenkingen tegen deze wijsbegeerte, en voegt 'er nog eenige eigene hier en char bij,
in Recenfents oordeel niet onwederleglijk voor den fchranderen Kantiaan , indien men die wegens het heterogene
tier gelukwaardigheid en gelukzaligheid in dit ftelzel
uitzondert , doch toont zich overal niet minder eenen
hoogach ter van die zelfde wijsbegeerte. Recenfentkan zich
niet onthouden bier nog te. laten volgen , hetgeen GARVE
opgeeft als het ganfche ftelzel dezer zedekunde , ontdaan van alle kunstwoorden , en hetgeen VAN VOLKOM
daarbij aanteekent. „ De rede; de opperfte beftuur„ fter van den kleinen Staat welken wij mensch noemen ,
„ is ook de eenige wetgeeffter voor zijne vrije en zedelijkt
daden. De voorfchriftes der wetgevende rode hebben
1, veer.
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voornamelijk betrekking op de fchikking en beperking der zinnelijke begeerten en drijtvcren , waar,
zij alleen op de in de zinnenWereld. voorval.
17 door
lende , daden der menfchen , invloed hebben kau.
De gehooriaamheid aan de wet der rede heat
55
en is met dwang en moeite verbonderi, Zoo lang de
van den mensch met zijnen redelijken
neigingen
51
Zij heet Deugd , en wOrdt ge4
,/ in tweettrild
makkelijk en aangenaam , zoodra de b egeerten
komen met de rede overeenftemmen ; dat echter bij
den meiisch in dit Ieveil nooit gefchiedt. De uitoe,
17
fening
Van den pligt , zal den tnensch reeds bier,
77
waarde , welke hij daardoor in zijne eigene
door
de
51
ooged verkrijgt , en door de achting, welke hij van
1) tijd. tot tijd voor de wet zelve krijgt , beloonen ,
(inzooverre 'er nanielijk in deze achting lets van
en dus van vermaak vermengd is ;) en de detigd
liefde
/,
zal van God; in cell, toekomendleven, met erne vole
,, k omen e gelukzaligheid b elo on d wor d en."
1/ Welk redelijk en bra g* mensch zal niet dit, ilelfej.
uit den grond van zijn hart onderfchrijcien (*)?"
15
(*) „Maar wie ziet dan
KANT eigenlijk

ook niet, mijn geliefde CARVE!

niets nieuws gezegd heeft De Kantiaan zal mis-

inoedig vragn: is dat nu de hcrvorming, door dien grooten
beer in de zedeleer gemaakt ? moest hij daartoe zoo vele jaren lang
denken ? zoo vele kunstwoorden uitvinden? Misfchien moet men
het hier gezegde van CARVE wel voor eenc fatke in den fmaak
van RABENER houden. Ik iftaak alleen deze aanmerking , out
mijnen verflandigen lezer hier aan het denken re lteipen Oyer
wijsgeeren, wijsgeerte, en algemeen menfchengevoel,
ISE VERT."

.be Mensch, zoo als hij voorkornt op den bekenden ziardbol,

befchreven door MARTINUS STUART , en afgebeeid door
IVde Dee!. Te Ang. bij J Allart.
In gr. 8vo. 267 Blz:
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V

an de voortzetting deezes keurigen Werks moeten
wij berigt geeven , en, naa ons beroepen to hebbeu.
op Onze aanprijzende beoordeelitigen der drie voorgaande
per.
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Deelen (*), verflag doen van den inhoud , met de aair-,
flipping van eene en andere bijzonderheid.
Het eerfte Volk, 't week wij hier ontmoeten, zijn de
Groenlanders , uit veele \Verken bekend , en voornaamlijk
uit den vrij uitvoerigen Tegen*oordigen .fiaat van Groenland en Straatdavids van D. CRANTZ, die genoegzaam alleen hem ten geleider dient. Het weezenlijke, uit die
drie Deelen getrokken, en door de inkleeding in den flip
van STUART Viet weinig verfraaid , treffen wij hier aan.
Om ons de Bewooners des Lands van Labrador te doen
kennen , bedient zich de Schrijver voornaamlijk van
HEARNE, LA FITEAU, CRANTZ, LA FEROUSE en KALM.
Het weetenswaardigfte, die Volken betrefFende , is hier
in eene aanvallige fchikking bijeengevoegd. Bovenal
zijn 's Schrijvers aanmerkingen raakende de Esquimoos
over welke zo veel gefchils valt , treffelijk.
Het Creek- Bondgenootfchap befchrijvende, vangt hij in
deezer voege aan : „ De naam van Creeks is de bijzono
dere naam der kustbewoners van Florida. Hunne overwinnende wapenen hebben hun doen zegevieren over alle de overige ftammen van dat ganfche gewest en van
Georgia tevens. Deze alien wisten zij, even als de Romeinen gehcel Italie weleer, onder hun eigen yolk in te
lijven , het welk hun tot eene Mogeudheid verhief, die
zeer aanzienlijk geworden is , zints zij geleerd hebben ,
den landbouw te wa.arderen, een bondgenootichappelijk
bewind te flichten , voor de algemeene rust en veiligheid
te zorgen , en, bovenal, den invoer van geestrijke dranken te verhinderen. Dit bondgenootfchap beftaat uit
meer dan zestig fteden , dorpen of flatnmen , wier bevolking , men zegt , dat zeventig duizend menfchen bedraagt , en triag met regt een middenftand geacht worden
tusfchen de Europeefehe befchaafdheid bij de vereenigde
Staten van America , hunne naburen , en tusfchen de
woeste Borden der Inborelingen." Bij deeze deedt ons
STUART in bet laatstvoorgaande Deel toeven. Gaarne
zal de Leezer deeze belangrijke Maatfchappij van Menfchen , door BARTRAM en MILFORD naauwkeurig en in
veele bijzonderheden befchreeven, van naderbij leeren
kennen. Wij tekenen 'er alleen uit op , dat , volgens
UARTRAM; de Godsdienfligheid deezer Volken zo groot
Is,
(*) Zie onze racier/. Lettered: voor x8o3,
voor i8o4. bl, 242 ; en bier boveu, bl. 66.

bl. aoa.
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dat hij, in zekere ftad, op den zondag eene plegtige
ftilte bemerkte , en , op zijne vraag naar de redo hiervan, vernam, dat de Indiaanen deezen dag , den heiligen dag van het blanke y olk, ook gaarne vierden, als
aan denzelfden Grooten Geest gewijd. Wij konden,
dit leezcnde , niet nalaaten te denken, hoe veel gefehik-;
ter dit Volk,yoor de aanneeming des Christendoms zou.
weezen , dan de zo gansch wilde Volken , bij wolken
men hetzelve wil invoeren. Intusfchen vinden wij bier
van geene Zendelingen gerept.
Mexico trekt voorts des Menfchenberchrijvers aandagt, en bepaalt hij dezelve tot_ het oude of eigenlijke
Mexico, thans Nieuw-Spanje geheeten, en doet ons .den
Inbooreling kennen , zo als hij 'er onder vreemde heerfchappij verzonken ligt; daar hij toch de ontvlugters der
Europeefche Veroveraars onderfcheidenlijk genoeg heeft
doen kennen in de meer woeste Aroord-Indiaanen en
Nnuwdowesfies , zo wel als in bet meer befchaafde Creekbondgenootfchap. F. s. CLAVIGERO en ST. SAUVEUR volgt
hij grootendeels. — Van de omzigtigheid om ons waare
troniebeelden te leveren, kan bus ten waarborge flrekken
de volgende Aantekening: „ De beelden , welke wij in
CLAVIGERO . gevonden hebben, komen niet overeen met
de naauwkeurige befchrijving van hem overgenamen; daar
xij ons gelaatstrekken voorftellen , waarin de teekenaar
de waarheid geheel voorbij gezien heeft, om bijna Griekfthe omtrekken te leveren. 13ij zijne befchrijving zijn ons
te [lade gekomen de uitmuntende afbeeldingcn van w.
ItALF.IGH in Ilifloria Novi Orbis , Francof. 1590 , ons daartoe goedgunftig verleend uit de Nationale Boekerij."
Schoon de tegenwoordige Mexicaanen befchrijvende , kan
hij niet nalaaten het oog terug te ilaan op de oude Bewoonders deezer ftreeken , en van derzelver vorderingen
in veele opzigten te gewaagen. Zonderling, dat , char
de oude Mexicannen tabak rookten, met eenige fpecerij
geprikkeld , uit kleine pijpjes van hout, riet of kostbaarer ftof, den rook geheel inzwolgen , .zonder dien uit te
blaazen, waartoe zij zich den neus digt hielden, de tegenwoordige Mexicaanen zo geheel van dit gebruik zijn
te rug gekomen, dat men naauwlijks eenen tabakrookenden Mexicaan , en geen fnuiver hoegenaamd in Nieuv,Spanje vindt, — Den tegenwoordigen toefland deezesVolka
vermeld hebbende , fchrijft STUART ten Plot: „ Alle de
tegenwoordige weldadige inrigtingen voorkomen noch de
03
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onderdrukking noch de ellende dezer mentchen. Maar
zelden toch wdrden hunne klagten gehoord, door hunne
verwijdering van den troon wiens volkomenfte weldaden
kelve nooit deszelfs ftiatirig zoudett kunnen regtvaardiken op den .111e.lcicaanfehen gro?id, noth het verlies der
vrijheid en onafhankeiIikheid doen vergeten aan de
lifoxlcanen , die zich rummer zonder bittere fmarte de
aefchiedenis hunner voorvaderen kunnen berinneren ,
;loch zonder diepe treurigheid hunnen eigen laag 'Vernederden ftaat kunnen gevoelen , ten zij bet Etiangelie voor
bun hart eene vergelding worde , waarbij hun alle Vroegere grootheid , met afgoderij en bijgeloof gepaard, diets
verachtelijk fchijne."
Op het geleide Van J. J. HARTSINCK, LtSCAILLIER en
STEHMAN leert hij ons de Inwoonders van Guiana kenTien. Aan de kusten van dit Land hebben zich Span:
jaarden, Hollanders en Franfchen met Volkplantingen ne,
dergezet : dan noch deeze Volkplantingen-, noch de Neger; , op dezelven tot den landbouw gebezigd , noch de.
Inboorelingen des lands, die op de Volkplantingen zelve
Worden gevonden, maar de Inboorelingcn alleen , in der,2elver ottafhangelijkell ftaat , verre verwijderd van de
Enropyhe Volkplantingen , maaken de voorwerpen nit,
tot vve 'en onze menschbefchouwende Schrijver zich
bepaalt. Veelvuldig en -zeer merkwaardig zijn de uitgeleezene bijzonderheden. Ondcr deeze vonden wij merkwaardig genoeg te onzer overneeminge het verflag van de
vrijerij der Pulaneren. „ De veelwijverij is hun geoor,
bad, Het ftaat etken man vrij , zoo vele vrouwen te
neaten, als hij ken onderhouden , en ze ook te rug te
ienden als till goed vindt, zonder zelfs war haar
verder onderhond te zorgen. Elk dies vrouwen bewoont
g ene afzonderlijke hut met hare tinders: eene derzelven
norans zijne meestbegunfligde , op wier trouw hij
zeer jaloersch is. Zij trottwen altijd in hun eigen get
flacht zelfs in d-en tweeden graad van bloedverwant4
fchap. Zij befchouwen hunne nichten als hunne amp.
Mande vrouwen en nernen ze reeds als zoodanig aan,
ter zij drie of vier jaar bud zijn, wanneer zij inmiddelo
eene bijzit zoeken, welke zij, bij de volwasfenheid
derzclven omtrent bet twealfde jaar , van de hand zen,
den. Hen goad visfcher en jager te zijn , maken de vet!.
dienften ttit van den jongeling, dien, bij fommige Itatn
men het meisie zelve kiest. Zij geeft hem bare keuzo
te
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te kenntn , door hem eenigen drank aan tebieden of eenig
bout voor zijn vuur ; de aanneming daarvan is de verloving , en dien zeltden dag hangt de vrijfter hare hangmat,naast die van haren vrijer ; den volgenden dag reeds
inaakt zij zijn eten en drinken gereed, en daarmede is
bet ganfche huwelijk voltrokken. Ook de jongrnan
doet zijne keuze , en biedt aan derzelver voorwerp eenig
wildbraad aan , door hem gevangen. Wanneer zij dit
aanneemt , vraagt hij : „ Wilt gij mijne vrouw zijn ?"
waarop het jawoord genoeg is, wordende het huwelijk
voltrokken, zoodra hut en huisraad gereed zijn, en befloten met een feest , waarop men zich dronken drinkt.
Bij andere Stammen heeft eene plegtiger verbindtenis door
de wederzijdfche ouders en bloedverwanten plaats. Bij
fomtnigen wordt de huwelijksplegtigheid voorafgegaan
door een langdurig vasten der bruiden , het geen Naar
zoo mager als geraamten in den echt doet treden; doch
wan de bruiloft weder zoo veel ftatelijker gevierd wordt."
A. DE ULLOA en ST. SAUVEUR. VOlgt-STUART in de
befehrijving der Inwoonderen van Quito. Wie wordt
niet verrukt door de befehrijving van het Piantenrijk in
dien oord ? „ Het is niet flechts bekorelijk door de
rijkfte verfcheidenheid van foorten, maar bijzonder door
de vereeniging van fchier alle jaargetijden in dezen over•
heerlijken bloemhof der natuur,, waar alle de eigenfchappen van den gullen herfst, alle de beloften van de fchoone lente , al het rijpende van den zomer en al het rustende On den winter vereenigd zijn. Tevens vindt men
zich als betoverd, wanneer men de groeizaamheid zich
onophoudelijk ziet herftellen, en den bladerloozen naast
den bladrijken , den bloeijenden naast den rijpen vruchtboom ziet ftaan ; ja, wanneer men aan denzelfden boom
dikwijls reeds nieuwe bloefems en gezette vruchten ziet,
terwin hij nog zijne volwasfene vrucht niet heeft laten
vallen. — Ook brengt het aanmerkelijk verfchil van
grond eene zonderlinge afwisfeling van zaaitijd en oogst
voort , zoo dat men fomtijds aan de eene zijde der bergen den arbeid van de lente en aan de andere zijde dien
van den herfst ontmoet. — Overvloed en keurige fmaak
van vruchten en granen zijn de gevolgen van zulk eene
vrochtbaarheid. Moeskruiden alleen worded 'er niet
gevonden." — Van de Inwoonders deezes Gewests bepaalt zich STUART tot de Indiaanett. Om iets
ten hunnen opzigte te vermelden 2, Onophoudelijk is
04
glen
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men werkzaam om hun met den geest des Christendom'
cigen te maken, doch men vordert zoo weinig, bij hunne
domme onverfchilligheid, dat don ijverigtten.onderwijzer
ontzinkt , daar zelfs de kraehtigite vooraellingo wegens een .tinder Leven, noch ook de dadelijke na,
dering van het uur des doods, iets hoegenaamd op hunnea
geest vermogen, De danfen, waarmede de Indianen den
ommegang van het hoogwaardige der Raomfche Kerk yen,.
gezellen ,en waarin zij de rollen van Engelen willen vervulleu, zijn zeifs zoo (trijdig met alien gevoel van Godsdiet-1st dat men zicl: ivaarlijk verwonderen moet, hoe
Rootnfehe zich ooit zulk eene uitbreiding des
Chris4endams heeft kunnen aantrekken. — De ergernis
worcit zoo veel te grouter, wanneer men op hunne ge.
wone danien ziet, welke meer eene zamenftelling zijn
'van de ontuchtigfte gebaarden , dikwijls door daden ache
tervolgd dan eene. regelmatige en bevallige beweging des
ligchaams." G.root egter , is flier het onderfcheid .tusfcifen de bewoOners der Steden en groote Dorpen , met
die weer afgezonderd leeven. Hier ook vindt men de oude
Peruaanen gerchetst,
Van de Patagoniers fpreekende, komt de twist wegens
de reusagtige grootte deezer Menichen in opmerking: de
ti.jalag is de verwerping van die overdreevene berigten ,
Gu de erkentenis , dat zij de kloektie en flerktte meniChen
zijn , die inen nog kent, Ook deeze maaken eene
zondering op het algemeen gebruik van rooktabak.
COOK

PARKINSQNS , LA PEPOUSES en FORSTERS

berigten doen ons de Vuureilander$ kennen als de armfte en
ellendigfte zo wel als de domfte van allemenschlijke fchep,..
zelen, Wij geeven flegts eenige trekken op, welke dit
uitwijzen. Hunne voornaamfte fpijs beftaat in fchelp,
Fr isch, afgewisfeld door raauw,, halfverrot zeehondenVleesch welker traanagtig vet hun gene verkwikking is.
nehalven kunnen mosfelkorf hebben zij Been huisraad
dart eenige blaazen , die bij hun onze viesfen vervangen,
cu waaruit zij zuigende den dorst aan eenvoudig water
Milne wooningen vertoonen hun , even
tsfchen,
hunne kleeding , op den laagiten trap der befchaaving.
Zij zijn niet Meer dan hutten, beftaande uit eenige paa,
tr. , {chains in den.grond geplant, zo dat zij van boven
elkander raaken , en eene foort van kegel vorrneu, even
41s bijenkorven, Aan de windzijde Fiji) ze met eenige
akkeu en vat Bras . of ouk met dierenvellen bedekt; aan
de'
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fie zijde onder den wind is omtrent het achtfte gedeelte
van den omtrek open, zo wel voor ingang als fchoor.
flan. Een weinig Bras , langs den binnenwand gefpreid , client tot legerftede en zitplaats , terwijl de
grond zelf ten disch ftrekt.
Naa het reeds gemelde , wegens de voorzorge, oat
zo veel mogelijk , egte Afbeeldingen te leveren,
is het bijkans overbodig bier bij te voegen, dat KUIJPER'S,
graveeritift, niet min dan STUART ' S pen, de eer deezes
fraaijen Werks opb,oudt.

Reize door de Bataaffche Republiek, in den jaare i800 ,
Brieven, door R. FELL , met ilantekeningen van KARL
NURHARD. Te Haarlem 7 bij A. Loosjes , Pz. i8o6.
In gr. 8vo. 281 Bl.

eer wijdverfchillend van Vreemdelingen beoordeeld
te worden, is het lot van alle Volken, die voor
dusdanig eene Vierfchaar verfchijnen. Dan het is Beene onbehaaglijke bezigheid voor den lief hebber der
Mensch. en Volkkunde , daarop het oog te vestigen,
en te zien, wat zij, ten voordeele of ten nadeele , hebben opgefteld, en der wereld voor waarheid zoeken op
te dringen. Partijdigheid fpeelt 'er niet zelden de
hoofdrol in , • inzonderheid wanneer de Beoordeelaar nit
can Volk afitamt, zeer met zichzelve ingenomen.
Behaagen heeft , ondanks de gebreken, de Nederlander
-gevonden in de Brieven over de Vereenigde Nederlanden,
door 3. GRABNER Luitenant in dienst van de Republiek, nit het Hoogduitsch vertaald, ten jaare 1792, bij
den Uitgeever deezes Werks in 't licht gekomen. Van
eenen Duitfeher wedervocr onze Natie meer regts, dan
zij immer van eenen Engelschman ontving , die , zr)
verre onze kundigheid des reikt, eenpaarig een ailerongunfligst vonnis over den Nederlander vellen , zo dat
men het Boek bezwaarlijk ten elude brengt , en , het
geleezen hebbende, met ongenoegen wegzet.
De Engelfche Hear FELL, wiens werk wij bier voor ons
hebben, is eene uitzondering op zijne Laudgenooten ; hij
vindt hij ons veel goeds , veel prijzenswaardigs ; fchoon
zijne waarneemingen veelal ter loops gedaan zijn , en
'er dus veele miszettingen onder loopen. De Hoogduitfi-he Vertaaler deezes Werks , geenzins onbedreeven
3JA
05

Z

at,

it. FELL

in de kunde van ons Land , heeft 'er een aantal aanmerkingen op gemaakt, en 'er ophelderingen aan toegevoegd , door den Nederduitfchen Vertaaler deels overgenomen , waar hij ook de zijne bijvoegde. Gaarne
hadden wij de laatile vermeerderd gezien ; dan hij
geeft, in zijn Voorberigt , reden, waarom deeze niet
meerder zijn , en moeten wij ons daarmede te vrede
bouden.
De Heer FELL 1$ pen Reiziger , die met opzet bier
te lande kwam, met oogmerk urn onze Natie te fchetzen. Door een Franfchen Kaper genomen en in den
Friel opgebragt , ontmoette hij een allerheuschst onta
haat, en tram 't beauit, om , zich van Pasfen voorzien
bebbende, eene reis door de Bataaffche Republiek te doen.
Van deeze Reis geeft hij , in een aantaI Brieven , betigt.
Veel verpligtings betuigt FELL aan den Franrchen CePerni CHOR41- fcboon hij. Hollands afhanglijkheid van
Frankrijk met donkere kieuren fchetst. Naa op reis
Maaslandsfluis , Delft en de doorgereeden ftreeken
fchreeven en over 't algemeen lollijk daarvan gefproken
re hebben , nadert hij Rotterdam. Dit Handelitad geeft
aanieiding otn te fpreeken van een bijzonder Plunderings-Syitema met goeden uittlag een tijdlang tegen
Astbradeurs door rijke
'
de Londenfche enAinfierektnfche
en aanzienlijke Kooplieden te Rotterdam in werking gebragt, loch den bodem ingeflaagen. Hoewel onze
Reiziger op 't een en ander in Rotterdam vrij veel hebbe
aan te merken ,vindt hij 'er veel te Over de verwantfchap tusfchen die Stad en Engeiand weidt hij uit,
en ftraalt zulks met kennelijke trekken door in het vrij
uitvoerig tafereel van de Franfche Omwenteling daar
ter Stede, en de uitwerkingen daarvan.
In den akeligen ftorm van 9 Nov. r800 zette de Reiziger zijne reis van Rotterdam na 's Cravenhage voorr.
.Mlle voorwerpen badden , door de verwoesting van
den ftorm, een deerlijk vourkomert; dan door dit alles
been behaagden zij den Reiziger. 's Gravenhage beviel
hem bij uitaek. Van de fchilderflukken in 't Huis in
't Bosch geeft hij een bijzonder berigt, alsmede van de
daar nog overgebteevene zeldzaam- en kostbaarheden. Hij bejammert het vervoeren van het Kabinet
der Natunrlijke Historic en het Mufeum des geweezen
filadhouders.
Schevemingen duet hem over 's Stadhouders
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ders verttek breeder fchrilven , dan men, in eene reize
van dien aart, verwagten mogt , en daaraan het een en
ander wegens het Stadhouderfchap hegten , inzonderheid
den laatiten prins betreffende ; de Gefchiedenis der Omwenteling bellaat geene geringe plaats. De Schrijver
voelt, bij 't begin van den zevenden Brievo, zijne verwij..
dering van de voorwerpen, tot welke hij met genoegen
;e rug keert , en van den Scheveningfchen weg fchrijft. Dan
welhaast komen wij weder tot den Stadhouder te rugge ,
bij de vermelding van de verandering in Schouwburgverinaaklijkheden zints dien tijd en het toen gebeurde aan
de Grooten in den Lande. Het allernadeeligst berigt van
den Boekhandel , door hen gegeeven , wordt door den
Vertaaler met regt gegispt.
Ondanks alle de door FELL opgegeevene vermindering
gen , verliet hij dit bevallig Vlek met wederzin. Met
de jaagfchuit weder na Rotterdam vaarende, roemt hij
die wijze van reizen , als goedkoopheid , bepaalden reise
tijd en veiligheid met elkander vereenigende. Het tabakrooken krijgt egter een afkettrenden zet. Van Rotterdam
saa Leijdan reizende, krijgt Delft in het doorreizen eene
Una.
Leijden bevalt onzenEngelschman. Hij roemt de Academie , en prijst , in 't algemeen, wat tot die ftichting
behoort. Hij fpreekt van de daar vervallende Fabrieken.
Haarlem heeft het geluk van over 't algemeen den Engelschman te behaagen, Op het tabakrooken heeft onze
B_eiziger het zeer gelaaden; het krijgt te Haarlem bijzonder eene beurt, fchoon wij niet weeten dat zulks daar
veer dan elders plants vindt. Het Or gel in de Groote
Kerk ontvangt den verdienden lof. Het Mufeum der
Hollandfche Maatfchappij wordt geroemd , en het gebrekkige wegens TEIJLER.S Stichting in eerie aantekening
verbeterd.
In iineerdam worden de Hollandfche Dienstboden verre boven de Engelfche gepreezen, en de ftaat dier Volks•
klasfe in de Vereenigde Gewesten veel guntliger dan de
Engelfche voorgetteld, Het rijden in eerie toefleede was
Dozen Engelschman zo vreemd als het vaaren in eene
jaagfchuit; dan het eerfte droeg met 'zo zeer zijne goedkeuring weg. De reden , die hij geeft van het weinig
gebruik der koetzen op raderen, is even belachlijk, als
de zaak zelve ongegrond. Voldaan was hij over het
veor niet vifeeren der pasfea, ex geeft zijne LandpnooteR
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ten deswegen eeti veeg; voldaan was hij over den Prag.,
Jaen Kommandant , die hem voor eene elendige Herberg,
waar hij eerst gebragt was , eene betere wees. Het
Stadhuis met de aankleve van 't zelve droeg zijne goedkeuring en lof weg. Niet vreemd dat een Engelschinan
zich verbaasde over de weinige geregtlijke itrafoefeninten. De Waag viel hem zeer al, en wordt als een flegt
gebouw voor zulk eene Koopftad befchreeven. De zindelijkheid eeniger andereHollandfcheSteden geroemd heb=
bende , vaart hij nit tegen de morfigheid van
slam. Zo min FELL over de Beurs voldaan was, zo:
hoog was zijne voldoening over Felix Meritis. Den (mien eernaani van ilinfierdam , welke haar die welbellaurde,
Stad titelde , kent hij haar toe, en wijst zulks in eenige
ofzigten aan, dezelve boven Lowden, verheffende. Veel
waarlijk voor een Engelschman — Dan de Tugt- en
Gevragenhuizen
draagen op verre na zijne goedkeuring
•
met weg , even Mill als de Speelhuizen.
De Kerken te Anflerdirm warden met lof befchreeven.
De verdraagzaarnheid krijgt verdienden prijs. lets vindt
men van de ondericheidene gezindheden , en de Armgeftichten worden geroemd. De Schouwburg komt 'er vrij
wel'af. De fehets van dellollandfcheVrouwert is vrij gunIlig, lehoon "er veel aan ontbreekt. De Vrijheidsliefde
der Anfierdaanneren • brengt den Schrijver weder op de
Landsgefchiedenisfen , en bovenal op de jongfte Omwentelingen , bijzonder zo verre zij die Koopftad betroffen,
waarin men het een en ander aantreft , in andere Gefchiedverhaalen meer ingewikkeld vermeld; of de Schrijver ailes met voldingende beWijzen zon kunnen flaaven,
is eene andere zaak. Op dit, gedeelte zouden veele aanmerkingen te maaken zijn ; gelijk men eene en andere
vindt aan den voet der bladzijden , inzonderheid wat de
geleverde Zeeflagen en den inval der Engelicheiz en Ruses
fen betreft. Maar al te waar is over het geheel zijne befchrijving van den vervallen Koophandel en Zeevaard.
De gunftige uitzigten op verbetering , door hem gefchetst,
zijn welineenend , dan tot nog toe agtergebleeven. Wij
anoeten , ten deezen aanziene, even als van al het voorgaande , den Leezer tot het Werk zelve wijzen.
Aan de Afbeelding des Hollanders geeven wij plaats.
Het uitzigt van den Hollander is , zijn beroep moge
„ zijn wat het wile, eerlijk, vrijmoedig en opregt; en
„ de eenige onbeligagelijke trek is eene zekere behoed„ zaam-
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i, zaamheid , die aan argwaan greust. Opvoeding ,
„ voorbeeld en gewoonte hebben de meeste Hollandfehg
/9 Kooplieden eerie overhelling tot gierigheid , of Iievev
eene hevige begeerte om bijeen te zamel -en , ingeboe/,
19 zemd; maar ik geloof, dat geene Natie meer dan deeze
19 lof verdient , wegens haare naauwgezette eerlijklieid en
.v, onomkoopbaare braafheid , en ik mag bier wel bijvoe,5 gen , ook wegens haare vaderlandsliefde , zugt voor
het algemeene welzijn en weldaadigheid. Welke Stad
/9
in Europa kan op rijkere arm -inrigtingeu roemen dam
91
De inrigting (het bovengemelde Felix
95 Znallerdam ?
tot uitbreiding van weetenfchaplijke kennis ,
19 Meritis)
en ter bevordering van de fchoone kuniten , is nog in
19
haare kindsehheid; maar haar nut is reeds beproefd,,
19
95 en in weinige jaaren kan het de oudfte en geleerdite gezelfchappen in Europa op zijde itreeven."
29
De uitftap na Broek en Zaandam geeft gelegenheid tot
waarneemingen , die men meermaalen wegens deeze Dorpelingen hoorde; dezelve zijn over 't algemeen waar,,
doch wat iterk gekleurd.
Holland is het voornaam voorwerp van FELL 'S Vitigt:ge befchouwing geweest. In weinig bladzijden worden
Utrecht en de Stad Nijmegen afgedaan.
De Schrijver , 't geen niet oneigen was in zijn Verbaal, zo veel van Omwentelingen gefpraken hebbende ,
befluit zijn Werk met deeze betniging : „ Welke ver/9 anderingen ook de Omwenteling in de zeden en ge,1 bruiken der Hollanders moge te wege gebragt hebben ,
,1 houd ik mij echter overtuigd , dat bij deeze Natie nog
99 eene ruime maate van oud Bataaffche deugd, braaf,5 heid en eere gevonden, wordt ; dat de echte grond,5 beginzelen der Vrijheidnergens beter begreepen oflee,, vendiger bewonderd , hoewel door ongelukkige orn31 itandigheden achter aan geiteld of onbehoorlijk aan„ gewend worden, en nergens de huislijke en gezellige
„ pligten heiliger worden in acht genomen dan bier. —
„ Mogt een fpoedige Vrede deeze Natie tot de betragting
„ der deugd meer en meer aanmoedigen! " — Men
boude , dit Werk leezende , in gedagte , het op deft
titel aangeduide jaartal der gedaane Reize, iko.
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Fruitkundig Woordenboek , Ø . gevolgd briar het Hoogduitseh
van j. c. CHRIST en het Engel-soh van W. FORSIJTH , door
r. SERRIJRIER. Ilde Deel. re Anfierdam bij 1. Allarti
1806. In gr. 8vos 517 B1
In onze vorige aankondiging van dit Werk
, gaven wij
een eenigzins uitvoerig verflag van deszelfs aogmerk,
aanleg a uitvoering , en ziin federt door deskundigen in
ons gunflig gevoelen van deszelfs uitgebreide nuttigheid vergerkt geworden. Recenfent fchreef hetzelve aistoen , bij
Inisvatting , toe aan den Franfchen lierkleeraar van diet
Imam; Loch vernam naderhand, dat het door deszelfs Braeder is vervaardigd, die zich op eene loffelijke wijze omtrent
de aconomie en Landbouw heeft verdiend gemaakt; hetgeen echter omtrent deszelfs wezenlijke waarde niets veran.
Bert. Ook dit tweede Deel , waarmede die arbeid in zoo
verre is afgelopen, beantwoordde ten vollen aan onze verwaehting , en is door de bijgevoegde zeventien uitflaande
Platen, niet alleen van den Heel' FORSIJTH, maar ook ult
bet doorwrochte boek van den Hoogleeraar CHRIST Ont.
leend , voor de Hovenierskunst , in 't praktikale ,ten uiteraen
belangrijk geworden. Wij bevelen het hun, die zelf ,planted
en 't fnoeimes behandelen , ten ernaigaen. Liever,, echter,
dan ons hierover breeder Uit te laten, zullen wij onze Lu6
tullusfen in de Fruitkunst eenige bedenkingen en waarde.
mingen, zoo als wij die onder de hand opraapten, ter aanprijzing mededeelen.
Het vak der Appelen, kerfen , Peren , Perziken en Prui.
men , is, onder anderen , zoo verbazend uitgebreid, dat wij
het als eerie wezenlijke volmaking der kunst befchouwen,
alle derzelver verfchillende foorten veel vollediger,, dan ergens elders , ander ea oogpunt aan te trefren. Zoo meldt
onze Schrijver , dat de verdienfielijke Vrijheer VAN TRUCH■
SESS , in Franken , in den Neuen Teutleben Obstglirtner, , niet
minder dan 314 Kerfen-foorten heeft opgegeven. Het is , ondertusfchen , zeker,, dat, naardien vele dezelfde namen dra.,
gen , een aanmerkelijk gedeeite daarvan , bij eene nadere klasfl.
fikatie, wegvalt. tn de Alphabetifche lijst van onzen Sehril.
ver vinden wii dus maar 26o foorten; en nu oordeele de Le.
zer , welk eenen onvermoeiden arbeid het gekost heeft,
ieder derzelven, met eene genoegzame naauwkeurigheid, tedoen kennen, en het karakteriflike van elk derzelven op te

ge.
(*) Zie onze Idatereefenirgen des vorigen Juts, bi.
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geven. Het zelfde heeft ook plants omtrent de Peren , we : r.
van. wij Kier een ongemeen volledig verflag vinden, ea wet.
ker getal , in eene Alphabetifche orde , alleen bijna 400 foore
ten bedraagt. DIE aantal wordt echter vermeerderd door eels
bilvoegfel van eenige nieuwe foorten van Peren , federt de
laarae Oren, in Brabant, nit zaad gewonnen, en onzen Schrijver door den Heer j. moNs, Lid van 't Nationaal Inftitut
van Frankrijk, medegedeeld ; en waarbij hij nog gelieft
voegen , dat , „ indien hij van meer andere Liefhebbers,
s, ook in dit Land, een genoegzaam aantal belangrijke bij„ dragen van dien aard ontvangen mogt, hij dezelven gaarne
„ verzamelen , en, als een Vervolg op dit Woordenboek,
„ wit uitgeven:" eene verzekering, die ons gerust tielt, dat
de Heer SERRURIER, gelijk het den waren, nijveren Landbouwer voegt, niets wit verzuimen, am, van tijd tot tijd, den
lief hebberen zijner kunst voor te lichten, en zijn Werk nicer.
der volmaaktheid te geven. Het artikel van de tamme Kastenje is, inzonderheid, op eene zoo nuttige els nangename wijze behandeld; en daar men die voordeelige vrucht, inzonderheid door de aankweeking van den waardigen Heere nen.
MAN, in Overijsfel, met zulk een goeden nitilag heeft voort.
gezet, is 't waarlijk der moeite waardig, dat elle liefhebbe.
ren der Tuinkunst zoodanige voortbrengzelen op eene krachtda.
dige wijze bevorderen. Over de bewaring der Kastanjes,
vooral in den winter tegen de vorst, als anderzins, verdict::
onze Schrijver gelezen en gevolgd te worden. Van fommige
minder fmakelijke vruchten zou men ook tot andere einden
een nuttig gebruik kunnen maken. Zoo zagen wij , onder
anderen, bij de Kornoeilles aangemerkt, „ dat, daar zij ooi
„ gaarne heesterachtig groeijen, men dezelve insgelijks goe4
„ tot heggen kan gebruiken , die zeer digt groeijen, IC) tot
„ 12 voeten hoog kunnen worden, en, nit hoofde van her
„ fraaije Oansrijke bled, zeer fierlijk ftaan:" iets, hetgeen
men, a/thans in eenige van onze gewesten , niet fchijnt te
ten, of alrhans niet genoeg beproefd te hebben.
Over 't algemeen vonden wij ook zeer lezenswaardige aanmerkingen en proeven , om onze beste vruehten , niet aileen
vroeger en grooter dan de gewone te verkrijgen, mar ook ont
dezelve op den regten tijd te plukken, en bovenal de vruchthaarheid der boomen zeiven re bevorderen. Wij moeten
hiervan jets opgeven. Bij voorbeeld , om ons vroege ea
groote vruchten te verfehaffen , tezen wij (bl. 136.) „ In 't
s, voorjaar , even voor dat de knoppen openharilen, maakt
0, men in die takken, welke met vruchtoogen bezet zijn, eene
handbreed van den ftam af, twee fneden tot op het hour,
ongeveer een vierde duim van elkander,, en fehilt voorzigtige
„ lijk den bast daaruit, zoo dat zich een Witte ring om den
talc vertcront,.welke oheel zonder fehori lop Vervolgens
et 1e5;

tRUITKUNDIG WOORDENnEt.

legt men een fluk mos, met g arde gevuld „dam' oth been, en
„ omwindt hetzelve met bast van Moscovifche Matten. Zulke
„ takken , welke een duim dik, en ook nog dikker mogen we.
2 , zen , groeijen en bloeiien desniettegenflaande even welig
„ voort, de vruchten welke zij voortbrengen worden eenige
„ weken vroeger rijp, en zijn wel een vierde grooter dan die
„ der overige takken." Onnrent het vruchten-plukken meldt
hij (bl. 421) „ moet men ten opzigte van fijne tafelvruchten
• zekere regelen in het oog houden , Wier al of niet opvolging
,, op derzelver fmaak eenen zeer beflisfenden invloed hebben.
„ Zij moeten, narnelijk , een uur na zonne opgang geplukt
• worden, als wanneer zij door de koelte van den nacht en
„ door den dauw verkwikt zijn , terwijI haar de felle hitte van
,, den dag voor een groot gedeelte van lumen geur berooft
,, en zij op dat tijdflip geplukt wordende, denzelven nimmer
• weder erlangen, gelijk zulks met meest elle planten het
• geval is. — Om zich hiervan te overtuigen, plukke
,, men flechts eene peer des morgens kort na zonne-opgang,
2, en beware ze op eene koele plaats; men plukke dan eene
„ andere midden op den dag en wanneer de zon het felst
„ brandt, en proeve nu beiden na elkander,, als wanneer men
• naauwelijks zal kunnen gelooven, dat deze beide vruchten
„ geheel ()Elder dezelfde omflandigheden gegroeid en rijp ge.
• worden, en flechts op verfchillende Laren van den dag ge.
„ plukt zijn."
Veel is 'er gefchreven en aan de hand gegeven , om de
ineerdere vruchtbaarheid der boomen te bevorderen ; en wie
zoo niet wenfchen deswegens de best beproefde middelen te
kunnen aanwenden? en dan gelooven wij niet, dat men ergena
beter , dan bij onzen Schrijver, kan ter fchole gaan. Zie hier
met welk eene bondigheid hij dit , omtrent de Hoogflammen,
behandelt. „ De onvruchtbaarheid daarvan kan men (zegt hij
bl. 183) op driederlei wijze onfeilbaar doen ophouden:
,, Het eerfle middel is de lating. Vroeg in 't voorjaar, namelijk , fnijdt men met de punt van een mes op twee of drip
plaatfen door den buitenflen bast been tot op den binnen,, (Ten groenen bast, en wel van de kroon af tot onder aan deu
• clam moetende zulks aan de Noordzijde gefchieden.
„ Het tweede middel beftaat daarin, dat men aan de talc,, ken , eene hand breed van den flam af, den bast, ter breed• te van een duim, affchille, zoo dat de gefchilde pleats zich
• als een witte ring vertoont. Dit moet insgelijks vroeg in 't
• voorjaar, en vd•Or dat de fappen rijzen , gefchieden.
„ Het derde middel, om een boom vruchtbaar te maken,
,, is: dat men half junij, wanneer het zeer droog weer is,den
„ bast onder aan den 11am, ter hoogte van een voet, rondoin
affchilt ; waarbij men echter het fijne vlies, hetgeen over
al het hoot uitgefpreid is, niet moet kwetfeu. Dit words jaar.
lijks
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• lijk-s herluald , en de boom wordt telkens een voet .hoogerg, c„ fchild, tot dat men eindelijk aan de mititen komt. De gefehil„ de plants words altijd van zelve, vOc5r den winter, weder
,, met een jonge fchors overtrokken, en de loofoogen veran• deren in vruchtoogen.
„ Men doet zulks in dier voege, tat men ter hoogte van
,, den voet rondom eene infnede maakt, vervolgens den bast
,, van boven mar beneden in finalle flrepels verdeelt, en ein„ delijk dezelven den voor den voorzigtiglijk daar aftreltt."
Ten flotte zullen wij bier nog bijvoegen een par aanwij.
zingen of rnadgevingen , welke gewisfelijk de aandacht on.
zer tuinliefhebberen verdienen , en voor ive/ker mededeeling
zij ons zullen dankweten, Het eerfle betreft de voorbehoedfelen tegen een nadeeligen regen in den bloeitijd. „ Annhon,„ dende koude regens zijn (zegt hij) op dat tijdflip zeer febasr, delijk; de bevruchting worth daardoor vertraagd en .verhin.
• derd, de bloefems verleppen , en het ongedierte heeft den
tijd om zich in dezelve te nestelen en de vrucht in harem
„ oorfprong te vernielen.
„ Het beste middel, om de nadeelige gcvolgen van Berge.
„ lijite regens en van zware mist in den bloeitijd to voor„ komen , is , dat men de bloeijende boomen dagelijks her.
„ haalde reizen ter deeg fchudt, ten einde Zie nattigheid dear
Ook bij goed weer is dit Ichudden niet kwaad,
„
• omdat het ongedierte daardoor verontrust, en gedeeltelijk
„ geweerd worth."
Het tweede beheist een rand om het fchadelijke der TuinChicken voor te komen en re keer te gaan. Het is wel waar,
doze vijand vertoont zich niet in zulk eene verfchrikkelijke
gedaante, doch is daarom niettemin gefehikt otn ons eene
menigte van onheilen te berokkenen; en dan geldt ook bier de
aanmerking van een Engelsch Schrijver, dat wij oneindig meer
verpligt zijn aan den man, die ons een' goeden rand aan de
hand geeft tegen een Muggenfleek, dan tegen een Leeuwen.
beet , naarmate wij van den cerilen meer te lijden, van den
laatften minder te vreezen hebben.
„ Om in de Moestuinen de Slakken te van en (zegt hij hi.
„ 472) is'er een goed middel. Men neemt 's avonds bosjes
„ ftroo, doopt dezeiven in water , en verfpreidt ze bier ett
„ daar: zoo dra de zon opgaat, kruipen de flakken liever on.
„ der deze na.tte bosjes dan onder de drooge kluiten , en men
„ behoeft ze dan flechts to verzameten en can de Hoenders of
„ Eenden voor te werpen."
Wegens taal en Chi/ hebben wij bij dit Deel niets bijzonders
van re merken ; alleen omtrent de fpelling meldt onze Schrijver,
in de Voorrede : „ dat hij in dit tweede Deel eene andere.
„ fpelling gebezigd heeft, als een gevolg (geljlt hij zegt)
„ van de invoering en vastfielling eener eenparige fpelling,
P
„ door
LETT. 1307. NO. 5e

218

FRUITRUNDIG WOORMNBOESE.

„ door het Hoogst
SERRURIER gansch

gezag." Hierin zijn wij het met den Heere
niec eons. Wij erkennen, zoo zeer als jet-nand , de hooge noodzakelijkheid, dat ook dit eenmaal bij
onze fchoone teal op eenen vascen voet wierd gebragt, en dat
oak doze een' flandaard van gelijkmatigheid mogt verkrijgen,
die haar tot hiertoe bij zoo vele anderen ontbrak, en die in 't
vervolg onzen Schrijveren het gratnmatikale werk oneindig zal
Verligten; doch wij hebben ook, aan den anderen !rant, gelijkheid van fpelling in een en 't zelfde Werk, als eeu hoofdvereischte befehouw,d, en tweederlei fpelling in het zelfde Boek
komt ons in de claad voor als de figura- van ietnand, die van
het hoofd tot den broeksband d fanticque , en van daar tot het
Voetfchoeifel modern gekleed is.
Wij hopen en dertrouwen, dat dit Fruitkundig Woordenbefek
in ons Vaderland zoo veel aanmoediging en Lezers zal vinden, dat welhaast eene nieuwe uitgave, met de gewenschre
bijvoegfels en vermeerderingen, zal noodig wezen; en .clat dee
onze Schrijver, door ook het eerfle Deel op die zelfde leest
van fpelling te fchoeijen, dit wandaltige zal wegnentene
.11■■•■•■••■

Folledig Leerfielfel van kunsttnatige Ligehaarns-oefeningen, eene
Bijdrage tot de Op yoeding der yeugd , gevolgd naar het Hoogduitsch van J. C. F. GUTSMUTIIS Hofraad,en Leeraar op de
Kweekfebole van den Heere SALZMANN, te Sehrieprenthal, door
SAN VAN GEUNS , A. L. 111. Phil. Dod. Predikant bij de Doopsw
gezinden te Letjden , enz. Ilk Deel. Net Platen. Te Leiftlen
en Haarlem, bij Du Mortier en Loosjes. 18o6. In gr. 8: a.
Behalven de Vourberigten , 322 N.
wij onze Leezers nader bekend maaken met dit
A lvoorens
aangekondigd Werk , zullen wij een woord zeggen vat?.

deszelfs Vertaaler en diens Yoorberigt. De Eercv. e. VAN
hoewel niet opgeleid of geplaatst in het zelfde Beroep
en geleerde bezigheden, els zijn beroemde Vader, de Arts en
Hoogleeraar M. VAN GEUNS, doet zich nogtans bij deezen
sons voor, als bevriend met de Vaderlijke Letteroefeningen,
en daarvan niet geheeilijk afgeweeken. Van laatstgenoernden herinnert men zich een aantal Academifche Redevoeringen , en de laatere uitgave (13o1) zijner Staatkundige handhacing van tier Ingezetenen gezondheid en /even: waardoor zicla
inzonderheid deeze , thans hoogbejaarde, Schrijver bij veelen
'of en goedkeuring verwerven mogt. En nu betuigt ons de
Zoon, bezield door gelijken ijver en menschlievende bedoeDug: ,, Reeds lenge was ik, bij mijzeiven, overtuigd, daft
„ men bij al het goede en heilzame, 't welk'er in onze dp.„ gen, over opvoediug ea onderwiis, gefchreven wordt, te
t y veel
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r„ veel uit het oog verliest, dat kinderen ook ligchamen bele.
„ ben, dat die ligchamert, niet alleen voor gezondheid, mar
„ ook voor llerkte en volmnking vatbaar zijn, en dat dit laat„ fte, grootelijks, invloed heeft, of ten minfle hebben ken,
„ mede op de vorming van veriland en ham" Volmondig
llemmen wij deeze tastbaare waarheld toe; en wie onzer Leezeren , dien bet vooroordeel , en de fmaak , of never de
dwaasheid , onzer tijden niet geheel verblindt , zal deztilve
niet, fchoon mogclijk met eenen blos van fchaamte en zelfsbefchuldiging , erkenneta moeten ? Wij wenCchen dus het Vaderland daarmede geluk, dat onze VAN GEUNS, niet zonder eenen
wenk en aanfpooring van zijnen hooggeachten Vader, de vertaaling van het oorfprongelijke Werk van GUTSMUTIIS ondernomen heeft; daar zeker geen ander Leerboek voor de Ligchaarns,
vefeningen der Ycngd in onze moedertaal, geen beter ook elders, zo ver wij weeten, voorhanden is. La den beginne vond
tie Leeraar, tot deezen zijnen arbeid in tusfchenuuren, eenen
vermogenden fpoorflag in de ilreelende hoop dat hij van daar
cenig nut zou mogen gaderen voor do opvoeding van zijn eigen zesjaarig Zoontje. Maar de dood van dit geliefde
eenigc pand der ouderli;ke tederheid nam eensflags dat theelend uitzieht weg, verbitterde de Rntigevangen tank, en belettede eigenaerdig, dat 's Mans Rede, niet dan met moeite,
en nadat de eertle indruk des leeds door tirlsverloop verzacht
was, over den treurigen hartstogt de zegeprael behaalen konde. Ten inatften evenwel overwon de bedoeling, om werkzaam to zijn ten algemeenen rntte , alle de zwaarigheden bij deg
y egtfchapen Leeraar en Christen; en, zo enders zijne vertna'ling, of arbeid, aan dit Werk van GUTSMUTIIS helloed, eenige
toegeevendheid in de beoordeeling vereischte, wij znuden
zelve verfchuldigd zijn ran zulk een bedwang van Vadtrla.e
grievenis, als zich de Eerw. VAN GEUNS bij deeze tank m Best
opleggen. Daarlaatende bet betoog der nuttiebeid en noodzaakelijkheid van kunstmaatige Ligehaamsoefeningen, dewijr
dit fink door zijnen Schrijver voidongen wierd, heeft zich de
Vertaaler met cede bepaald, om deswege de woorden en bet
gezag der oudere en laatere Wijsbegeerte in te roepen en aau
te voeren. Dus vinden wij bier de plaatzen nit PLATO,
CIANUS PLAUTUS 9 CICERO, SENECA, andere Grieken en Romeinen van num, en voorts het oordeel van beroemde Gettersheeren , inzonderheid ook dat Van GELLERT , REINHARD ,
verdere geachte Mannen, wel, ter fnede bijgebragt. Verders,
•m de tnegeltjkheid der voordeelen , van gezegde ligchaartsoefeningen te wachten, in eens buiten kijf re flellen, vergast
ons de Vertaaler op een berigt wegens,de Schoole van SALZMAN
te Schnepfenthal, 3 uuren van Gotha, in Thuringen, opgerigt , bij welke GUTSMUTHS reeds zedert jaaren onderwijst in
het bedoelde vak der Opvoedinge. Deeze uitlokkeusie fame,
Pa
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verflag doende vas de bekoorlijke ligging van hergefticht ,vats
de begaafdheid des Heeren SALnIAN en andere bij ons minder
bekende Leermeesters , van de voortreffelijke orde en wijze
inrigtingen der Kweekfchoole , luaar vooral van de blijde welvaart, vlugheid en krachten der Jeugd, zich na ernftiger be.
zigheid verlustigende in menigerlei onfchuldig en doeltreffend
fpel, wierd overgenotnen uit een Hoogeluitsch berigt van een'
der Leermeesteren; doch zal' voorzeker hier CC Iande meerdere aandacht en geloof verdienen, wegens het onzijdiger ge.
tuigenis van twee oordeelkundige Mannen, den Hoogleeraar
VAN BEEK CALKOEN en den Eerw. RUSBUF,G door win, op
hunne Duitfche reizen, de Schoole bezocht, en daatvan gunltig aan hunnen Vriend, den geachten Vertaaler, is medegedeeld.
Tot verdere aanprijzing, eindelijk, van het Werk, dat voot
ons ligt, beroept zich de Eerw. VAN GEUNS op bet Durban!,
dat dit Gefchrift ontvangen heeft bij onze Nabuuren, en in
de meest befchaafde oorden van Europa. Want, naar eene
vroegere uitgave, is hetzelve reeds in het Fransch, Engelsch
en Deensch vertaald, en ziet daarvan eene tweede, door onzea
Landgenoot gevolgd, zedert 1804, in Duitschland het licht ;
terwijI , dat meer beflisfend gekeurd zal worden , behalvea
HUFELAIND en Recenfenten , de vermaarde NIEMEIJER. en REINHARD deezen arbeid van GUTSMUTIIS met hoogen lof vereerd
hebben. wij derhalven gewoon waren te zeer bij anderen op te zien of ons geheel te verlaaten op het bevoelea
zelfs van meest vermaarde Geleerden, of zo wij echteden dat
onze Landgenooten zich daarmede vergenoegen zouden, mog.
ten wij thans de pen nederleggen en ons eigen oordeel doen
zwijgen na deeze gezaghebbende goedkeuring van Uitheemfchen. Maar de Vertaaler zelve wij betuigen hem des onzen
dank , heeft het oorfprongelijke niet overgebragt, gelijk hij
dat vond. Tot verbetering van den ftijI veroorlofde hij zich,
vooral in de eerile Hoofddeelen , zekere verzachtingen, waardoor het zwellende en overgedreevene .getemperd wierd.
Voorts befnoeide hij, wat zijns inziens wijdloopig was vow,geileld, en lichtede hij de befchrijvingen toe , die hem minder duidelijk fcheenen. • Tot aanvulling, .eindelijk, bediende
bij zich van een gelijkfoortig Hoogduitsch Werk des Heeren
G. u. A. VIETH ; ja fmolt hij hetzelve derwijze met dat van
GUTSMUTHS in, dat nit die beiden den geheel wierd zamengefteld, waarvan het laatile doorgaans de gronditof bleef, en
niet, dan op de aangeweezene plaatzen door invulfel nit het
eerstgenoemde van nabuurig gehalte is afgewisfeld. Aange.,
moedigd door dit voorbeeld eener oordeelkundigc bewerking,
durven wij dan ook met befcheiden vrijmoedigheid onze task,
omtrent dit fink , gelijk het in onze handen komt, voortZettu ; nadat wij den kundigeu VAN GEUNS in het your-
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bijgaan, zo wegens deszelfs verflandige Aanteekeningen in dit
Deel onder den Tekst geplaatst, al p wegens zijne taalkun.
dige kieschheid in deeze zijne Overzetting, gepreezen hebben ( 1'). Want waarlijk te dikwerf wordt onze rijke en
bevallige moederfpraak door de onkunde en overhaasting
van behoefflge Vertaalers verwrongeu cn verbasterd , dat wij
het tegendeel niet met een zeker genoegen en lof vermetden zouden. Maar ter zaake. Hoe vreemd misfchien de :ins
genoemde fatfoenlijke en in waarheid overbefehaafde wereld moge opzien tegen den titel en inhoud van dit Werk,
en wat de 4jdele nieuwsgierigheid van deezen of genen , tot
eigen onderzoek te traagen , Leezer welligt van ons derlangen zoude, wij zien geene rede om onzen Schrijvcr flap
voor flap te volgen in zijne belangrijke en met eene
fchroomvallige naauwkeurigheid uitgewerkte redekavelingen,
nog minder in de ontwikkeling en voordragt van zijn voiledig Leergelfel , waarvan nu het lite Deel is uitgegeeven , en
bet Ilde of laatfle ten bekwaamen tijde volgen zal , ten ware de Vertaaler, zo als wij hoopen, genoeg aanmoediging
vinden mogt bij zijne Landgenooten , om 'er, als een der.
de, bij te voegen can ander Werk des Schrijvers, over de
Spekn der Yeugd tot oefening en verflerking van Ligchaain
en Geest ingerigt. Trouwens hoe gaarne wij wenfchen mog.
ten eenig voldoend en duidelijk verilag te doen van de
kunstmaatiga Ligchaamsoefeningen door GUTSKUVIS aangepreeZen , wij zouden hiervan moeten afzien , omdet derzelver
befchrijving moeielijk te verflaan is zonder behulp van Planten , gelijk 'er een zestal achter dit Deel gevonden wordt
met 27 figuuren of beelden , tot opheldering dienende. Maar,
atvoorns de (leer GUTSMUTHS annvangt met zijn Leerflelfel
te ontwikkelen en voor te draagen , beefs hij dat in VII
Hoofcideelen over het algemeen willen doen kennen, beredeneerd en aangepreezen; waarvan ziet bier den voornaamen
en waarlijk gewigtigen inhoud , in een kort begrip wornmeld.
H. I. Kunstmaatige ligchaamsoefenliv gelijk dezelve onder
befehaafde Volkeren , en ondergeichikt aan meer verheven bezigheid , in eene verflandige opvoeding mag worden ingeviochten, heeft bepaaldelijk ten doel, het bevorderen eener
gezondheid, het harden en flerken des ligchaams,
du u
en het fenerpen der zintuigen tot juistheid van waarneeming;
voorts,
(*) De Vertaaler zelve erkent, dat ' er misfchien hier of ginds drukfoutcn in dit Werk zijn overgebleeven ; die hij niet goedvond op
eene Iijst te brengen. Wij hebben oak weinige opmerkenswaardige
aangetroffen, en oordeelen geene andere bier te moeten aanteekenen,
dan die op 141. 134, waar Pelopones voor Peloponnefais , en bedevaarsen
als werkwoord, in itede van bgdevaarten
geleezen worth.
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voorts. om de noodige vaardigheid, vlugheid of buigzaatnheld
van lijf en leden daar te flellen, en aan den mensch eene
fehoone , rustige en weigevormde gedaante en houding te
geeven.
H. II. De ondervinding leers, hoezeer de kinderen der nsa
tuur ten deezen uittleeken boven de Europeaanen , zonder
dat echter de ongeoefende zielsvermogens van de eertIerr gezegd mogen worden niet te flaan in eene gelukkige overeenReturning met hunne forfche en man/tyke ligchaamen; tervvijt
het omgekeerde plants heeft wider eene verfiinde opvoeding;
van waar dus de noothaakelijkheid yak of te leiden eener
meerdere oefening van bet jeugdige lijf en leden.
H. III. Bij eene nidere belchouwing van den mensch, die
bettaat nit ziel en ligchaam, krijgt deeze redekaveling meer
klem, en blijkt de wasrheid, dat men, om onze gekeele na.
trtur tot den hoogfien trap te volmasken, het een en ander
deel niet behoore te veronachtzaamen.
H. IV. Maar de toefland der befciaafele Maatfchappljen, zo
ads dezelve daadelijk is, .en bovenal de gevolgen eener verfijnde levenswilze , voldingen middagklaar de verwaarloozing van
humtmaatige tigehaamsoefeningen. De houten , logge en
boerfche. mar grove gettalte van onze landbouwers, gravers en daglooners, al vroeg en dikwerf te rasch aan zwaaren arbeid gewend , verrandt duidelijk, dat alleen hunne fpie•
ren ten deele in werking gebragt, de overigen bij mangel van
oefening verzwakt zijn, en het hun alzo aan vlugbeid of ban,
digheid , en moed bij gevaaren , ja ook aan fchoonbe:d
van ligchaam ontbreeke. Handwerkers en ambachtsliecien,
komen over bet algemeen nader aan het beeld van volkomenbeid , dat zich de Schrijver voortlelt te vormen. Dan
ten meesten wijken Zij 'er van af, die een zittend 'even Leiden, of zoonen der weelde en ledigheid zijn. Hunne kleur,,
wankele gezondheid, magteloosheid en zenuwkwaalen, hunne
zwaarmoedigheid en zwakheid van geest, hunne overhelling tot
dweeperij en een gernakkelijk levee, welk sties GUTSMUTII5
het breede en kende. ontvouwt , geteigen fpreekerde, hoezeer
hun ligchaam kwijne aan gebrek van drt ander hoogstnoodig
welk de beweeging is of aanbrengt.
H. V.Intusfehen de gewoone middelen, waarvan men zich
hiertegen in meest title Landen bedient, zijn, bij aandachti.
fe overwceging, ontoereikende om gezegde kwaad te weeren.
Steeds gerPaken nuttige oefeningen des ligchaams en fpelen
rit• er en meer in onbruik, hula men daaraan een denkbeeld
van fcitande, tuurt men ter uitfpanning op bout gevlekte en
voor de zeden gevaarlijke Marten, vergest men zich in
febouwburgen en operaas, die weinig ingerigt zijn ten behoeve van eene wellustige jeugd, en zoude nog al het elan.
ci.,; anew, aandacht in deezea verdienen. „ Zekeriijk,''
zegt
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Eegt de Heer GuTsmunis , „is dit eene voortreffelijke oefening,
,, wanneer mei:1'er al het voor de eerbaarheid gevaarlijke
„ van ivilde afzonderen, zich bepaaldelijk op het kunstinati„ ge, fchoone en edele toelag, niet enkel den nacht 'er toe
„ te baat nam , en reedere, aan geene flerke beweging gewo,, ne , geflellen, niet zoo geweldig, als doorgaans het geval
„ is, zich liet vermoeijen en in het zweet danfen. Duitiche,
„ Franfche en fommige Ruslifche danfen zijn dan nog wel,
uit dit oogpunt befchouwd, de besten ," en w,il dc Vertealer, in eene noot , vooral de menuet en de hornpijp niet
vergeten hebben: terwiil Rec. zich veroorloft bij deezen het
wulpfche en veifchrikkelijk gierend walfen op het iterk(le
te wraaken. „ De jsgt en krijgsoefening," vervolgt
de Schrijver,, „ kunnen van geene algemeene nuttigheid
„ zijn." — Terwijl andere, hoe goede maatregelen, voor
de gezondheid der Teugd tot hiertoe op de Schoolen genomcn,
te kort fchieten voor het bedoelde einde.
H. VI. Dus komt dan de Heer GuTsmums tern tot zijne
kunstmaatige ligchaamsoefeningen, en het aantoonen van het bepaald uitwerkfel en nut, dat dezelve voortbrengen kunnen en
belooven. Hij wil naamelijk, om dit kortelijk tezeggen, door
vereenigde befchaaving van ligchaam en geest, en de geheele oefeuing van ons floffelijk deel, den mensch opvoeren
tot de hoogstmogelijke voortreffelijkheid, tot die overeenflemming (harmonie) van beiderleie ooze redelijke en floffelijke
beginfelen , waaraan en PLATO en ROUSSEAU gedacht hebben.
Het jammer: ons, dat wij in dit belangrijk auk het bet p og van
GuTsmums niet kunnen volgen ; door ruggezicht op het I Hoofdd.
vorme men zich eene, hoe flaauwe , fchetze van het beloop
deezer redekavelingen, of liever men zie dezelve oft bij den
Leeraar, tot welken wij onze Leezers moeten verwijzen. Wij
ve:genoegen ons, ten teken van het belangrijke zijner Verhandelingen, met deeze proeve aan te voeren. „ Men
„ oefene dan niet alleen de ziel en de verflandelijke vermo„ gene, maar ook het ligchaam, en men zal op die wijze,
niet alleen de zedelijkheid in het algemeen bevorderen ,
„ maar ook het te vroeg en verkeerd ontwikkelen der drift tot
„ de andere fexe , op de best mogelijke wijze, tegengaan.”
„ Dic is de weg," zegt.de Heer „ dien de natuur zelve
„ voorfchrijft , eu die oneindig veel beret. het gewenschte
„ doel zal doen bereiken, dan het affchaffen van broeken , in„ fibulatie en de uitgezochrae vermanin gen. Bij bet beften„ dig zitten i,vorden bepaaldelijk die deelen van bet lig„ chasm te veel gebroeid , en dus ook geprikkeld, waardoor
„ als dan, bij het opgroeijen, de vochten hier re veel na
„ (war) toe vloeijen. Borden, daarentegen, de krachten , op
„ eene andere wijze, aangewent(d); zoo is de toevloed war
„ deze deelen minder flerk. Welk een hekerlijk, geheel na.
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GUTSMUTTIS

• tuurlijk middel geven ,alzoo de kunstmatige ligebssmsosi
„ feningen om jonge knapen voor geheimen wellust te be.
„ waren , waarover men; in onze dagen, zoo veel gefchre„ y en, ik mogt haast zeggen, gefchreeuwd heeft! Laat de
jonge mensch , vooral in de jaren, als zich de nu bedoel„ de driften beginnen te ontwikkelen, over dag, zich moede
• loopen , fpringen , woritelen, voltigeeren, enz. de voor
dezen dag vermoeide natuur zal geene uitwegen zoeken.
• Zinkt hij als dan , des avonds , vermoeid, na een fober
,, avondeten, op zijne harde , ligt gedekte, legerftede ter
• neder; zoo zal de !bap hem overvallen , eer hij aan lets
„ anders denken kan.” enz. Want wij moeten nu afbreeken,
om te zeggen, dat de Schrijver, in
H. VII, zijti ontwerp nader aandringt, door op te merken,
hoe men wel de Grieken en Romeinen leest, hunte Schrij.
vers drukt, herdrukt en verbetert, maar niets daaruit tot oefening en vorming van het ligchaam fchijnt te willen ontleenen.
Gursmunts , daarentegen, voldingt de mogelijkheid, om bun,
ten minften zo veel noodig, na te volgen , en wil, op bet fpoor
van eenen FRANK en anderen , dat men ; achtertaatende bet meet
gevaarlijke der aloude fpelen, onder een goed roezicht en ge.
regeld oodemiis , ook het belang der Jeugd ten deezen zat
ter hand neemen; terwijI hij voOrts eene en andere tegenbcdenking op zijne leer en voorgeflaagene oefeningen verftandiglijk
poogt uit den weg te ruimen. Het verdient in het algemeen
geen twijfel , dat de bewijsredenen en her betoog van GUTSMUTHS
onwederlegwelijk en . van de uiterfte aangetegenheid te achten
zijn ; wnarom wij ook geene zwaarigheid maaken, tilt Boek,
en de meeste daarin befchreevene oefeningen, inzonderbeA
de meest aanzienlijken , den Krijgsftand , en met naame op de
Kostfehooten , ja zelfs aan de Academien in ons Vadertand,
ten Ile:kiln aan te prijzen: dan toch wij voeden eenigen
fchroom , of niet de bedenking eerier meerdere verwildering
van de Jeugd, door zulke oefeningen gehard , van den Schrij•
verte ligt gefleld worde,, en of hij niet, ingenomen met zijn
flot paardje , het tint van zijne wijze van opvoeden eenigzins
overdrijve; atzo wij bet bezwaarlitk achten , dat, en de Jeugd,
en de Onderwijzers, die maate zullen weeten te houden , of
te raamen, die, toereikende tot de volmnaking des ligchaams,
echter niet hinderlijk zijn zal aan die van den geest. Want
bij ons is het uitgemaakt , dat de onderftelde voortreffelijk.
held of harmonic des menfchen, waarop de [leer oursmums
in nnvoiging van andere Wijsgeeren , toelegt, kwalijk meer
dan eene harsfenfehim is, die, wegens de bepaaldheid onzer
verrnogens, en bet tlrijdige der beginfelen onzer nattrure, nim.
trier bereikt za1 kunnen worden. Zo lenge wij des hoofd
vuor hoofd niet voor alles gefchikt zijn, moet gewis ook.de
lisehttainelifte optoeding geeuzins op 4ine leest gefehoeid.
weir-
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worden, indien de Jongeling tot eenen Leeraar van den Gods.
dienst of Krijgsheld , tot eenen Zeevaarende of Landbouwer,
tot eenen Geleerde en Handelaar , dan wel voor een werkZatun beroep en ambacht, zal worden aangelegd en bekwaant
gemaakt. Maar genoeg hiervan in het voorbijgaan wij zoe.
ken toch niet het minfle den invloed tegen te werken van eea
Boek, dat wij voor veelen zeer gewigtig kenren, en roemen;
en dat ons niet minder zou behaagen, wanneer de kundigo
Vercanler, die erkent hetzelve bier en daar bekort hebben ,
nog meer de wijdloopigheid der Hoogduitfche penne be.
fnoeid , alle herhaalingen weggebragt, en dus de voordragt,
in de VII eerfte Hoofddeelen althans
bondiger ineenge*
Werkt had. Met.
H. VIII begint eigenlijk de Schrijver zijn volledig Leer.
fl elfel van kunstmatige Ligchaamsoefeningen, door eene opgave
te docn der n.00dige inrigtingen, grondtrekken, en verdeeling
dier oefeningen. Vervolgens handelt hij, telkens met aanwij•
zing der beste leenvjze, vo5rbereidflen en voorzichtigheidsregelen, in H. IX , over het gaan en loopen ; in H. X, ever het
pringen , alleen met de onderfle ledeniaten , zo in de hoogte als
in de verte en naar beneden, het zij met of zonder toeloop.
In H. XI fpreekt hij van het fpringen met behulp der bovenffe
ledematen, en onderwijst in het breede omtrent het voltigee.
ren of paard-fpringen ; gewaagende daarna! van de tafelbalk-fprongen, aismede van den Gezelfchaps-fprong ofBokje-over;
en leerende eindelijk, hoe men in het polsfpringen, op de on.
derfcheiden wijzen , in de hoogte, in de verte, en naar beneden, met of .zonder toeloap, zich te oefenen en te beftuurea
hebbe. Het XII of laatfie Hoofddeel befluit met eenige les.
fen over het tillen, dragen, de rugoefening, trekken, duwett
of liooten , als voorbereidfelen tot de Worflelkunst. Wegens
bet nuttige , noodzaakelijke, of bedenkelijke en ook mis.
fchien gevaarlijke van eene of endue deezer oefeningen, wild
len wij ons niet tot Regters opwerpen. Wij moeten echter
regt doen wedervaaren aan het naauwkeurige en volledige van
des Schrijvers Leerflelfel , en in aanmerking neemen , dat hier
alleen oefeningen vermeld worden voor eene befchaafdeJeu0.
Wij zouden flegts verlangen, dat (H. X) lets gezegd ware nopete;
het uitfpringen uit voortgetrokken jaagfchuiten of van bonende rijtuigen, dat voor den ongeoefenden dikwerf zo treurigen
uitflag neemt. Wij wilden ten laatfien nog wel onzen Schrij.
vet. , als Leermeester, en zijn onderrigt, uit een of ander
final , aan onze Leezers doen kennen ; maar reeds hebben
wij ons met hem zo lange opgehouden, dat wij liever zulka
uitfiellen tot do uitgave van het ride Dee'.
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R. I. ARNTZENTU$

Dichterlijkrafereel der StadLeiyea, in den avond en nacht van
den 1.5.1den van Louwmaand I 807. Door Mr. It. II. ARNTZENIUS.
Uitgefproken in de Maatfchappij voor iVatuur- en Letterkunde, in den liege , ander de Zinfpreuk Diligentia. In den
!Lag , bij de Gebroeders van Cieef. 1807. In gr. 8vo.
n3 Bl.
Vert diehterlijk tafereel, inciedaad van eenen Dichter, met
.1122 algemeene toejuiching door eene zeer geachte Maatfchappij aangehoord, op verzoek van derzelver Befiuurders uitgege.
y en, en almede ten behoeve van Leiden gedrukt. Dit al,
les is eene zoo fluke aanbeveling , dat wij 'er nips willen
bijvoegen. Die cenigen fmaak voor pazij heeft, maakte zich
dit fbak reeds eigen , en voorzeker niemand vond zich te leur
gefteld. 1Vij zijn fieehts verle.gen, welke coupfetten wij, zo
voor hun, Wien hetzelve nog niet onder de oogen kwam,
nis v.00ral ook tot fiend ouzer Letteroefeningen, willen uitkiezen. En toch geven Wij gaarne eene kleine proeve_; welaan , de voigencie verzen moeten ieder voldoen:

Maar ! hoe die oogen of te wenden,
Dat puin te onttrekken aan 't gezicht,
Den zetel van zo wreede ellenden,
Waar onder zo veel jammers ligt?
Illuscht! bluscht de vlammen, Leijdenaren!
Die 't duister pogen op te klaren ;
Wier gloed u al uw iced vertoont.
Toledo's fchim zwerft in uw muren,
En dartelt , grijnzend, door de vuren,
Omdat in Leijden wan hoop woont.
Neen , Burgers! ziet met flarende oogen,
Wear niet een enk'le traan in blinkt,
Bet overfebot van uw vermogen
fraerop de bouwval nederzinkt.
Licht zult gij dear uw kreost en vrinden,
Uw vrouwen en uw vad'ren,vinden.
En zo veel gouds, als nodig is, .
Om met een zachter aard te dekken
.Die dooden , die gees fchatten wekken,
En 't geld voor hun begravenis!
Dear zwerft ge , rondont uwen honing,
Op de ingejiorte daken rand :
Op Bevels van der oud'ren waning,
Waar ge entitaal't heil des kvens vomit.
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Nu ziet meedor. nd , de een op dander:
Nu treurt ge, nu beklaagt ge elkander,
Tkans even a; ! en ,even 1.0.!
En naakt, als
uw komst in 't leven,
Zijt ge, in 't geen u is bij-gebleven,
Als fcheps'ien Gods, elkaer gelijk.
tIcir! als ik dddr den vorst zie weenen,
Net den beraoidlien onderdaan ,
En, op dien eigen damn va'? fienen,
Den adel en 't gebrek zie flaan;
moils dddr, vergetend rang en flanden,
Zij alien faam, op voet en harden,
Rand klout'ren, in de eluisternis;
ills dan bun naam mij klinkt in de ooren,--.
Dan vraag ik, in mij zelv' verloren,
Wat menfchelijke grootheid is.
4ierzang, aan Leijdens Burgerij, bij gelegenheid van den verfchrikkelijken ramp binnen Leijdcn Voorgevallen, door het
fpringen van een fchip , met kruid beladen, enz. Te 4m.
flerdam , bij P. j. Uijlenbroek. In gr. 8 yo. 34. Bt.
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ok aan dezen Zang ontzeggen wij alle dichterlijke waarde
niet ; en offchoon wij het met den maker , ANTHONIU§
JUSTUS ZUBLI volkomen eens zijn , dat het goede hart in
hetzelve het voornaamfte is , zo zijn toch verfcheidene brokken
fchoon en dichterlijk. Het zijn drie Zangen, hoewel de tire!
'er :mar eenen noemt. De eerfte teekent het ongeiuk; de twee.
de roemt den Koning, zijne weldadigheid, die der Natie, en
zingt het witzicht van Leiden op heretei ; ten ilotte echter
wordt het onherftelbaar verlies door den good van zo velen
opgehaaid; en dit maakt den overgang tot den derden Zang,
die den troost van den Godsdienst vermeidt. Tot een itaal
geven wij uit den tweeden Zang, wat de Dichter voor Lei-.
den vooruitziet ; en doze regels zijn voorzeket de minite.n
niet:

ya, Leijdens rarnpfpoed is geleen,
Uw fpintuig zal tot fchrik van Elbe en Oder knorren,
Uw weefgetouwen, als voorheen,
Tot fpijt van Schot en Ier en Brit en Noorman, firorren.

Uw verfkuip zal, uit uwen wal,
Op't fchoonst uw droogveld weer door kleur hij kleur faraktren;
Uv zaai-, uw grein-, uw laken-hal,
Bezwangerd van uw ylijt , uw winkels weer Itoirerer.
's Lanes

A. J. Z UB L I LIERZANO.
' s Lands krijgsman, noch's lands vloteling,
, zells uw koning, zal yoortaan geen eerkleed dragon,
Nock fierfel aan den heldenkling,
Dan 't gee* 1114, (poet heeft in uw fcheering ingeflagen.

Hoe vreeslijk zal dit grootsch befit/it
Germanje , in de ooren klinken!
Zoo word: uw ramplpoeds firoom gefluit.
Zij zullen op bun beurt als gij in armee zinken.
Het nijdig

zo des konings doel gelukt,
Verheft gij u eerlang in Hollands fleden order:.
Dan ziet de Brit , alom gedrukt,
Verarmde Leijden ras 't verrijkte Londen warden.
Ras? eerlang?+io zingt de Dichter ; maar evenwel, vreeZen wij, zal het een hard hoofd zijn, dac dit nog beleeft!

,Jetatz LOUIS NAPOLEON. Lierzang , in de gewone Vergadering
van de Dichtkundige Maatfchappi j, Kunstliefde fpaart seen
Vlijt , uitgefproken door Mr. P. R. In's Hage, hij
Vosmaer en Zoneri. 1807. In gr. 8vo. 5 Bl.
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en loflied op onzen Koning, wiens weldadigheid echter
bier ceniglijk geroemd words. In meer dan een opzigt
zal deze Lierzang bigal vinden.

lk zoek geen' Vorst ten troon verheven,
Wiens hand den Izeilgen fclzepter zwaait ,
De hulrle van een hart to geven ,
pat mar 't helang der tiiden draait;
een vrijgeboren, — enz.
'k Ben een Bataaf,
Doch kiezen wij een ander couplet ter proeve. De Dichter
bunt Pallas bij het tooneel der verwoesting:

Minerva , met uw teed bewogen;
Zag trooltloos op lien puinhoop neer ,
Zij fprak met tranen in hare oogen:
„ Mier fiond een tempel mij ter eer
;Vat Codheid dorsi zijn !looping wagers!" —
Zs] hield haar' bilk op Mars gefiagen.
Mire was onfchuldig aan diets val !
„ „ Zou ik uw.glorie fchenden ,
Hi] Jprak:
u on ijn' eigen7 Broeder zenden,
„
herfiellen sal!"
„ Die 't
In

p. R. YEITH, AAN LOUIS NAP OLEONo

In den eerften opflag fchijnt bier de vinding aardig; dais
bij een weinig nadenkea vervalt dit aardige geheel en al. Des
Dichters bedoeling yak iedereeif in het oog; maar het cont.
Aliment is zoo fraai niet, als het wel fchijnt: die broeder
moestimmers noch opwekking noch zending behoeven? en be.
hoefde die in de daad ook niet. Ook is de anachronismus te
ftootend; Mars had dan Hever moeten zeggen : „ zo ik uw hei.
„ ligdom had wilien verwoesten, dan had ik u mijnen broe„ der niet gezonden, die nu reeds bij de hand, en daadlijk
„ de trooster en herfteller is.” Het 'hintlert ook, dat men:
zich zodanig eenen broeder van Mars uit de oude Fabelleer
niet herinnert ; wij weten dus niet, bij wien de bedoelde
hooge perfoon hier vergeleken worth. Daarenbo0n, als men
dan de toepasfing maken moet , (en zonder die beteekent ge"heel het gezegde niets) zo werd de bedoelde Broeder van
Mars niet nit eigene beweging gezonden, maar eeniglijk op
-een ernitig en plegtig verzoek hetwelk door nog zeer wel
bekende, aanzienlijke Mannen verrigt werd; dit aanzoelc nu
wordt bier in een beklag van Minerva , de Godin der Wijs-.
heid , veranderd ; dan de gefchiedenis ligt nog te versch in het
geheugen , dan dat men zodanig eene afwijking van de waar.
held, zelfs in_een dichtitak, met genoegen lezen kan. Ge'
heel deze fpeling is dus valsch vernuft.

Cedachten aan Leiden in lijden: door j. VAN os. In 's Haage,
bij Vosinaer en Zoonen. 18o7. In gr. 8vo. 6 Bl.
e woordfpeling op den titel is van geheel dit vers nog wel
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het vernuftigfte; en, gelijk bij den gang zijner denk.
beelden, zoo bindr zich de Dichter ook bij de versmaat, naar

bet ons voorkomt, as.n regel noch orde; zoodat dit lieclekb,
:its men het zingen wil, op eene geheel nieuwe 'pools zal gaan.
Ziez hier eene proeve:

Waar waart ge, of flille rust van't leeven,
Waar waart ge, o vrie:idlijke avondfiond?
Flood gij naar elders been? en liet ons aaklig zuc7:tri
eenen donderend:n mond? ....
Een weinig verder:

Foorzichtip,-held, dat ze ons begunre,
Bij 't Godge,ieiligde gebed;
De rockloosheid doct cue .fiechts zingen,
Zoo God niet redt.
Wat zegt ze? olie in de 131:pen!
De Hoer koomt onverwacht!
Hou heilgen olie in uw lampen ,
In allen nacht :
De Heer koornt onverwacht;
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kijdens Ramp hertiacht , in de gewoone Vergadering van de
Dicktkundige Maatfchappij , in 's Haage, under de fpreuk:
Kunstliefde fpaart Been vlijt , door Mr. T. VAN Lily/BURG.
In 's Haage, bij Vosmaer en Zoonen. 1807. In gr. 8vo.
7131.
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it ftukje ketimerkt wel juist den grootilen meester niet,
maar men leest bet toch met genoegen; het befchrijft de
ramp, cn geeft godsdienitigin troost.

Fer gedacktenis voor Leijden, 12 Yanuary, 1807. Te Hoorn,
by J. Breebaart. 18o7. In gr. g ra. 31 .131.
Ven uitvoerig ftuk , voor het grootfte gedeelte eenvoudig
fchoon en dichterlijk; enkele coupletten evenwel kon men
misferi, en door eene aannterkelijke bekorting had het dichtlink in waarde gewonnen. Deels is het onderwerp de algeaneene ramp , deels het treurig verlies der vriendfchap. Mevrouw BENNET was tie vriendin van de Diehteres, die zich A.
W. M. noemt. Van bier het rouwbeklag en de kiaag- en troosttoonen voor den echtgenoot zo'wel als your de vriendfchap.
Zuiver godsdienftig gevoel prijst deze Zangen vooral ook ann.
Dusverre fpraken wij van het eerfte ukvoerige fiuk. , Van het
tiara achter gevoegde kleinere , geteekend F. v.
Dui
12 jaar,, zeggen wij alleen maar,, dat het your zo klein eett
jongen of zo klein een meisje waartijk al wel zo
Mama
of Papa heeft her immers niet nagezien?

Tiveeklank op de ijslijke verwoesting de Stad Leijden bejegend.
Geteekend T. Leidenfis , en gedrukt bij 7. van Thoir. In gr.
Svo. I Bi.
et dit ftukje is niemand bekocht ; men leest bet in een
oogenblik , dus eer men her nog koopt, en weer tins
vooraf dat het niets beduidt. Men geeft eenvoudig een aalaloes.

M

gaat het in de IVereld. Door AUGUST LAFONTAINE. IlIde
Deel. Met Plaaten. Te ilinfierdarn, bij J. Allart. 18o6. In
gr. 8vo. 360 131.
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et vervolg en Plotder Gefchiedenis van Eduard em Margaretha, of de fpiegel des menfchelijkets 'evens. Reeds bi;

het

A. LAFONTAINE, 200 CAAT HET I{ DE wERELD, 2.2r
bet vorig Deel men wij het moeilijite in , om eenig denkbeeid
to geven van den loop des verhaals , ten zij wij ons teflek zeer
ver wilden te huiten gaan ; wij flipten enkel eene en aficiere
hoofdbijzonderheid aan, en gaven onze gedachte te keunen,
dat het volgend Deel ieder bezwaar wel ton opruitnen, In
cieze hoop zijn wij ook Met te leur gefleld; alles wordt opgehelderd en krijgt eene zeer gelukkige wending; ieder der gelieven gaat het naar wensch ; zelfs komt het ongelukkige
o00,RTJE weder te voorfchijn , is eene gelukkige moeder, ea
beleeft nog fchoorie dagen. De ondeugende krijgt loon naar
werken. Eeniglijk fmarr het ons, dat de Heer LODEWIJK VAN
MEURS zo uit pure liefde den geest geeft; dan dit Icon niet wei
enders, dear het fchoone LoTJE toch mar eenen man tegelijk
kon huwen, en, zodra zij de onfchuld van haren vroegerea
geliefden erkende, natuurlijk ten zijnen behoevt over hare hand
befchikken moest. Jammer intusfchen dat de brave man zich
nu met geene kinderlijke liefde en eerbied vergenoegen kon ;
jammer van den edelen man, wiens gneele gefchiedenis naar
xvaarheid in dezen eenen regel te lezen is : Ilij deed ninagner eene
levende ziel bet geringfie leed. Zijne asch mope in vrede rosten , en dat hij vele naarvolgers had! Wij fiemmen het zijnen
braven broeder van hare toe , als hij zegt: „ De aarde zon
• een paradijs en geen pijnkatner, een hemel en geene hel zijn,
„ indien men op de heift der grafzerken" (naar wanrheid)
„ uw opfchrift fchrijven kon ," Cs mans bediende, de bray*
pcos , had voor zijnen overledenen Beer dit graffchrift vervaardigd,) „ Netts op een derde gedeelte, als ik wel indeuk hoe
wij menfchen bellaan; een vierde gedeelte zelfs zoude nog
pS zeer veel zijn — hoe meer ik nadenk, hoe minder grafGoede
• zerken ik vind, welke dit opfchrift verdienen.
,, God hoe dikwijis , hoe aalhoudend zoude de vreugde
niet onder de menfchen wonte/T, zoo wij elkanderen Hier
• het geringile leed deden."
Overigens, wij houden deze Roman geenzins voor de minfle
van dat aantal voortreflijke , die wij reeds van deze zelfcie
hand ontvingen; gerust prijzen wij ze aan; en menige uitmun.
tende zedeles, menig roerend tooneel , waarvan waarheid
tieugd het ketmelijk doel is, zal, vertrouwen wij, voortreflij.
he werking doen. TcetFend voorai was ons het verhaal, dear
men den zoon van het verlorene DOORTJE herkent, en ware
het daartoe niet te uitgebreid, zo deelden wij het onze Lezere
mede; tm geven wij enkel den annvang , het voorfpel als
ware , waardoor het hart van den Lezer reeds vooraf in de
regte flemming komt: zekere sonwER, DOORTJES zoon, werd
onbekend als Archite& in het huis van een der Heeren VAN
MIMS ingeleid. Hij refiriift amn zijne moeder:
ft Men ontving mij met goedhartige vriendelijkheid : corn
HENDRIK lag mij het plan van her huis vox toOnde mij ,
welke veranderingen hij verlancde to waken.
„ Mar ,"
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„ Maar," voegde hij 'er bij, en wees met den vinger op
tene kamtr: „ die kamer moet niet aangeraakt worden: met
alle de anderen kunt gij doen wat gij wilt."
„ 1k was nieuwsgierig waarom juist deze “ne kamer moest
blijven. „ Moet dezelve, " vroeg ik , na een poos .zwij.
gens, „ volarekt geheelenal zoo blijven? het zal ons in den
,, aanleg hinderen."
„ Ja, dat moet zoo ," antwoordde hij lagchendel
ik zal
„ 'er u de reden van zeggen, indien gij een oud man een
,, nig overdreven gevoel vergeven kunt. — Zie, in deze ka.
9, mer zijn wij alien geboren, en mijne ouders zijn in dezelve
geftorven; zij bevat dus de levensgefchiedenis van onze bqe,
„ heele die vier wanden hebben het eerile gefchrei
9 , en de laatae zuchten der VAN NIEURsEN gehoord: en, om
„ de waarheid • te zeggen , als de hoogmoedige duivel mij
„ foms bekruipt , dan ga ik in dit kamertje, en plaats mij in
„ den hoek, waarin mijn wieg plag te than , of aan het le„ dikant, waarin mijn Vader geflorven is:— om kort te gaan,
9, dit kamertje laat zich tot een tedelijk huismiddeitje ge•
Voor mijn broeder LODEWIJK echter bevat het
• bruiken.
meer; hij treedt 'er in als een hoogepriester in het heilige
,, der heilige. — Korn met mij , gij zult :flies op de plan;
9, zelve zien.”
Wij gingen alle drie in de kamer, die nog hare oude men.
belen en tapijten behouden had. „ Ziet gij," hernam own
HENDRIK, ,g ik heb gedaan wat ik konde : dit is het
• hof onzer kindsheid , onzer jeugd , en een eerwaarclig gedenk.
,, teeken onzer ouderen. Hier,,dit ledikant,"-- hij trad ' er mar
toe, en trok de rooden zijden gordijnen open,— „ het bruidsbed mijner moeder, is zevenmaal haar kraambed geweest,
en eindelijk haar fterfbed geworden: tusfchen deze vier flij.
,f■ len heeft de moedervreugde haren troon en de dood zijn
' will' , hior te
altaar gehad ! ook ik hoop , zoo God het
fp fterven. — Het zoude goed zijn, broeder, dat in ieder huis
• zulk een ledikant Ronde: zoo dikwils ik het zie, word ik
,, ernilig; het herinnert niet flechts aan den dood, zoo als
,, het doodshoofd, en het memento rnori der Karthuifers, maar
• ook, en dat meer zegt, aan het ganfche 'even, van Let
uur der geboorte of tot ;Ian den laatfien fnik toe; 't is het
• tooneel, waarop alle de bedrijven van het Leven gefpeeld
• worden; en LODEWIJK," --hij werd zeer ontroerd
„ ais
• ik eenmaal op dit tooneel het motile bedrijf gefpeeid zal
• hebben, en gij dan , als aanfchouwer en medefpeler, het
dit zeggende, fchoof
• gordijn voor mij laat vallen ,"
„ dan geve God dat gij zeghij de gordijnen weder toe,
„ gen kunt : Hij heeft zijne rol goed gefpeeld.”
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n 1796 had de Heer VAN DER PALM bet Hoogiceraararnht in de Oosterfche Talen en Joodfche Oudheden, aan de Leijdfche Hoogefchool, met eene Redevoering aanvaard , de Literis Hebraicis exornandis ,
d. i. over de linjze , waarop men de Hebreeuwjeche Letter•
kunde meer luister zou kunnen htjzetten; drie jaren later
wederom , bij gelegenheid van het nederieggen van dc
waardigheid van Reaor Magnifi'cus bij deze floogeichool, eene Redevoering gehouden de Muhammede, re'
ligionis Islamitiece , et Imperil Saracenici conditore, d.

ever Muhamined , den Stichter van den Islamitifchen Godsdienst (*) en het Saraceenfche Rijk. Geene van deze
Redevoeringen is tot hiertoe in 't licht verfchenen.
Nu evenwel heeft de Hoogleeraar zijne, in 't voorledea
jaar uitgefprokene, Redevoering niet willen terug bonden. Men weer, dat in 1799 , bij 't vertrek van dem
Heer VAN DER PALM, destijds door de hooge Rege.
ring tot andere werkzaamheden geroepen , 't Huogieeraarambt in de Oosterfche Talen, met 't geen tiaartoe
beboort , aan den Heer RAU op nieuw is opgedragen
geworden. Deze had, een weinig vroeger,, ook dent
post van Palms et Oratorhe Sacne Profesfor bekotnen.
En nu zijn wij , uit een der Nieuwspapieren , ondec
rieht
() Met ismailitifthen , zoo nis in de Narratio vr,n Pros;
de rebus zicadeinieg Lugduno Batave etc. p. 244.
verkeerdelijk worth opgegeven ; welke grove drukfout de
Heer VAN DER PALM, bij deze gelegenheid, vat ♦er.
betert.
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richt, dat, Coen de Heer VAN Dart PALM oniangs zijn
voornemen , one naar Leijden te rug te keeren , aan Heeren Curatoren had bekend gemaakt, door dezen, met
overieg en goedvinden van be i de Hoogleeraren , zooda!lige fchikkingen ziju gemaakt, volgends welke aan den
Beer VAN DER PALA! alleen 't Iaatsrgenoemde gedeelte
der Profesfie van den Heer RAU is argeltaan. Dezen
voor hem nieuwen post heeft dan nu de ileer VAN Dan.
PALM weigepast aanvaard met de Redevoering , die
wij trans aankondigen.
De Hoogleeraar heeft daarmede Keene ligte tank op
zich genomen. Hij flelt zich een nader onderzoek
voor, omtrent , een zeer beiangrijk , federt fang betwist
onderwerp, dat zich van meet dan eenen kant laat befchouwen, welke namelijk voor de beste wijze van prediken maet gehauden warden? De Hoogleeraar treedt in zoo
verre de voorflanders der zoogenaamde oucle Hollandretie pretkinethode bij, dat hij de beste wijze van pre.
diken acht te beflaan in de uitlegging der Heilige Schrift'.
Tot bepaling evcnwel van zijne waare meening, geeft
hij duidelijk genoeg te verftaan , dat hij verre of
van die lang verouderde manier van prediken te
herfleld zien , volgends welke men , met miskenning
van 't waare doel van Kerkelijke Redevoeringen, en geheel verzuim van zaaklijk onderricht , ter bevordering
van nuttige flichting, en zonder eenig werk van waare
welfprekendheid te maken, zich alleen toeleide op eene
droge en fchrale Schriftverklaring , of liever fmakeloze
woordenzifting en walchelijke vertooning van in 't geheel niet te pas komende taalgeleerdheid.
wil alleen eerie gezonde, deftige en nuttige Bijbelverklaring
aanplijzen, die men met genoegen en vrucht kan bijwoollen , en die regt gefchikt is, om de toehoordersmet
eerbied en hoogachtin; voor de g'ewijcie bladen , en met
verhevene en godde?ijke gezindheden te vervullen. Hij
vordert tot zoodanige Schriftverklaring , vooreerst , dat
zij de waare meening der Schrijveren richtig , en, zoo
veel mogelijk, naauwkeurig en ongekunfleld uitdrukke; vender, dat zij iseknopt , en tevens duidelijk , wel
geregeld en risk zij. (Men moet dan niet flechrs itilftaan
bij de woorden , maar vooral ook de zaken zelven outvouwen , in de gedachten , bedoclingen en aandoemingen der Schreren ildringen , de waarheid, nuttigheld en goddelijkheid van hunne gezegden aantoonen
enz.)

(JRATIO.

ook bevallig, en tot dat einde voore
enz.);
zien van gepasten fierade. Dat nu de gewijcie Itcclenaar zich voornamelijk op zoodanige Schriftverklaring moet toeleggen , wordt met cenige redenen geitaafd. Niet alsof men, zonder verklaring der Heilige
Schrift, niet voorTreffelijk kon prediken. Dit wil hij
niet beweeren, en brengt voor het tegendeel het voorbeeld van den bcroeinden MASSILLON bij; mans 't komt
hem evenwel voor , dat deze en andere voortreffelijke
Redenaars nog nuttiger , deftiger en verhevener
den gcpredikt lichben , bijaldien zij zich ook van erne
gepaste Z'.3chriftverklaring bediend hadden. Deze oordeelt hii, dat gevorderd wordt, 1) door 't hoofddoel
tier infteliing van 't predikambt, waarvan de openbare
lezing en verklaring der Schrift, van de vroegfle tijtfitmaakte
den af, een voornaam
deel ,.. a) door de uitgeftrekte nottigheid van zoodanige Sehriftuitiegging •
3) door de waardigheid, die dezelve can alle vooritel:
lingen bijzct.
Dit alles wordt, in deze Redevoering , met finak en
oorcieel des ondericlicids, en met bevallige , doorgaans
zuivere taal, behandeld, en , zoo veel wij zicti kunnen , de inatigheid der Bijbelverklaring, in de openbare Leerredenen, ontegenze a gelijk betoogd, 'Er bliift
echter nog al het een en antler
b
te vragen over. Als
bij voorbeeld , of dit dan , bij elke Leerrede, beboort
te gefebieden , en of men niet forntijds, over fonvnige
onderwerpen, immers in dcze en die gehoorpisats , met
even veel nut en even doelmatig zou kunnen prediren,
zonder claarmede ecne opzetlijke Sehriftverklaring te vereenigen ? Of men zeifs bij fonimige gelegenheden, b.
v. op dank- en bede-dagen , bij de avondmaalsplegtigheld ,en op de feesttijden,niet voegelijker, en meer overeenkoraftig doel der godsdieuftige zamenkomiten ,
de Bijbelverklaring kan achterlaten ? Of 111211 Diet 't
hoofdenderwerp der reden, en de meer bijzondere daartoe betrekkelijke leeringen , uit eene weinig of gene
uitlegging behoevende fchriftuurplaats zou kunnen
lenen , en de geheele behandeling daarnaar inrichten
y onder zich joist met eigenlijk gezegde Bijbeiverklaring
op te }louden, in hoedanigen vorm ons, onder ande.
ren, de beroenide BLAIR, zoo vele waarlijk fchoone „
fommige in de daad meesterlijke Leerredenen 11:f:eft gelevercl? De floogleeraar zal zich, vertrouwen wi , c4tttrtat
Q2
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trent dit een en ander,, in zijne Lesfei1 over de orate*,
ria facra , wel nader verklaren. Wij hebben doze atmmerking alleen willen makes, ten bewijze, dat wij deze Academilche Redevoering , waarin zoo veel waars ,
zoo veel fraais, zoo veel , dat , zoo als 't ons voorkomt , thans vooral een woord op zija tijd is , in 't
midden gebragt words , met bijzoodere opIettendheicl
gelezen hebben ; terwijl wij de Koninklijite - Hoogele11001 hartelijk geluk wenfchen met de terugkomst van
zulken uitmuntenden Onderwijzer.

Zestal Leerredenen , uitgerproken in de Nederduitrche Kerk
te London , door H. POTTER , toenrnaals beroepen Predikant naar de Kaap , thans van die betrekking ontgagen
en bniten waste bediening. Te Haarlem , bij A. Loosjes, Pz. 18o6. In gr. Svc. 117 M.
''en zestal lezenswaardige Leerredenen over de volgentle onderwerpen (1) 1)e Goddelijke goedkeuring , het zalig voorregt van een godsdienftig rnensch,
Pr. XXXVII: 23. (2) Godsdienfligheid de bron van
volksgeluk en, voorfpoed , en Ongodsdieniligheid die
van volksrampen en elenden , Jef. I: 19, 20. Uitgefproken op eenen algemeenen Vast- en Bid- dag. (3) Het
aalig voorregt van een op God vertrouwend mensch,
Pf. LXXXIV: 13. (4) Het troostrijke van tie verwachting van cell Leven na dit levee, job XIX: 25, 26. Liikrede op L. H. SCHIPPERS PAAL. (5) De dankbare Christen , i ThesI. V: 18. Ara de viering ran bet ifyondmaal des
!hem. (6) De uitnernende voortreffelijkheid der hemelfche boven de aardfche gelukzaligheid, Openb. XXI:4.
De Eerw. POTTER, voorheen to Peins, in Vriesland , Predikant geweest zijnde, was tot den' dienst der Kerke, op
de Kaap de Coede Hoop, beroepen , maar,, van eene , hoogst
noodlortige en mislukte reize naar de verlangde plaats
zijner beflemming, in October 1805 in Engeland aangeland , twee maanden later te Londen gekomen , en
daar in kennis geraakt bij den Predikant der Hollandfche •Kerk , WERNINCK, voor wien hij, geduurende deszelfs kart daarop gevolgde afwezigheid nit Londen ,
den dienst hii de Gemeente , orntrent drie maanden lang,
beeft waargenomen. Juist in dien tijd viel 'er iets
voor 2 dat den ECrIVP POTTER in groote verlegenheid

bragt.
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bragt. Dc vourmalige Predikant bij de LonderSche
Cerneente, L. H. SCHIPPERS PAAL, die zich destikis,
op reis van Holland naar Demerary , te Londen bevond, kwam daar te flerven, en de lieer POTTEP, wierd
verzocht , niet alleen den in Engeland gebruikelijken
lijkdienst , bij de begrafenis, te doen, maar 00k den
volgenden dag eene Lijkrede te honden. Hie.rtoe door
flringeno e verzoeken zich hebbende laten overhalcn,
moest hij zich ook laten welgevallen, dat deze Leerrede, op kosten van den Kerkeraad , gedrukt wierd. In
zijn Vaderland teruggekeerd , wierd hij aangezocht ,
om clezelve, bier op nieuw te laten drukken; en zoo
homt clan nu dezelve, met de treffende aanfpraken , gedaan hij gelegenheid van de plegtige begrafenis in het
Boor der Hoilandfche Kerk, eu bij 't graf, in dam
bundel te voorfchijn. De Leeraar vond goed, 'er nog
vijf andere , die hij zich verzekerd Meld, dat door zijn,•
vrienden en bekenden niet met tegenzin zouden ontvane n worden, bij te voegen. En wij twijfelen niet,
sleze Leerredenen zullen wel lezers vinden , die hem
voor de gemeenmaking van deze vruchten van zijnen
arbeid zullen danken.
De Lijkrede op PAAL, fchoon met zoo veel overlongzing opgefteld , bevat vele goede gedachten , gepaste
erinneringen, en nuttige opwelningen , geheel en al ingericht naar de aandoenelijke ornflandigheden, in Welke
de Leeraar was opgetreden. In den tekst, die ten gronde lint, neemt hij die uitlegging aan, die men voorheea
afgemeen vastitelde , maar de meeste Uitleggers van
onzen tiid onbeffaanbaar oordeelen te zijn met den geest
van dit book. Ilij Melt vast, dat Job Beene de minfie
hoop op zijne toekomftige Iigchamelijke lierifelling gevoed, en tins met deze woorden: 1k weet ,
Verlrsrer leeft enz. zijne verwachting van een beter levee
en onverderfelijk lig,chaam uitgedrukt heeft. Op daze
verklaring worden 's mans vermaningen en opwekkingen , bij deze gelegenheid, gegrond. De Redenaar haci
liever een tekst moeten kiezen , waarvan de uitlegging
me,-; z;Jkerheid heeft. Denkelijk had hij de bekende
wcrkeii van 11. A. scnunTENs en -immTtNo-HE toen niet
bij de hand , om" 'er vooraf Bens op te kunuen nagezien worden.
De anderc Leerredenen behben ook hare verdienften.
't Ziin
eide opaellen over gewigtige onderwery
Q3
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werpen , regt gefchikt om godsdienflige g-evoelens op
to wekken en to verfterken. Die bun Godgeleerd 11c1zcl, in elke aanwijzing tot beoetening van het Chris.
tendoin , en dos ook in elke Leerrede , hoedanig 't ondcrwerp zijn moge, verlangen ingeweven to zien, zul.
len met doze Leerredenen, vooral met de drie eerflen
minder voldaan zijn. Ook onzes erachtens kon bier en
daar van de dringende bewecgredenen van de waare
Christenleer, tot ongevt..insde en ftandvastige deugd,
en onbepaald vertrouwen op God , meer partij ge+
trokken zijn.

Handboek dcr Bijbelftba Litere: pnr, door J. j. BELLERMAN , gewoon Hoogleeraar in de Codgeleerdheiden
bnitengewoon Hoogieeraar in de Wifsgeerte aan de'11411°
gefclrcel ;e Erfurt , en:. enz. Nz:ar tweede Uitzaave,
nit bet Hooge ulisch, door S. v.-krz HOEK, Pred4ant to
Walburg en lieesbeen. Ife Deel. Te Gori;ichern bif
J. von der \Val. t8o6. In gr. Bro. XVIII en 218 BT.
"in eon Handbook wile do l-Tooflitukken der Mibelfche Literotour, kort en echter onk , zoo veel mogelijk , in do grondbeginzelen volledig, to bevatten, en
de Hulpwetenfchappen , tot beter veritand der BijbelIChe Schrijvers , voor to dragen ; zie bier het doel von
den geleerden Schrijver , met de bearbeiding van bet
voortreirelijk waarvan wij het ecril-e Deel voor
ons hebb , n. Het bevat datgenc, dot de Schrijver
zircb‘eologie noemt, en wzd der ziarde, van den
Mensch, der Literatnur en der Kunst.
Hier worth eerst gehandeld over den oorfprong der
G arde, en de omwentelingen, door welken zij voor de
tegenwoordige fcheplelen bewoonhaar wierd ; daarna
over do eerite mei-lichen , derzelv_s r vatbaarheden, outvvikkeling, /evenswilze eit verblijr; vervolgends over de
fchrijftaal, als den grondflag der Literatuor, en de ove.
rige wetenfchapliike kundigheden ; eindelijk over de
vroegfte knnstblijken, en derzelver trapswijze befcha•
ring en vetbetering.
Do tweede Afdeeling zal de Bijheifcbe /1ardrijksbefehrifPing behelzcn. Daarvan zijn ons drie Deelen , nog at
vrij wat uitvoeriger dan dit eertle , federt lang ter
gekoten. Hierop mocst dan de Gefehiedenis der
merk.

j. j. BEL LERMAN, HANDBOEK.
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Irterkwaardigfie gebeurtenisfen , zoo we/ des Hebreeuwfehen als andere voikeren, met geduurige betrekking op
den Bifiel , en in zoo verre dezelven daarin voorkomen , met de Chronologie en Genealogie, volgen; voorts
de Bijbelfche Natuurkunde en Natuurgefchiedenis , Mythologie en Gelchiedenis der Goden, en allerlei
den, Bijbelfche Kunstgerchiedenis, betreffende de Bouwkunst , Beeldhouwkunst , Toonkunde enz. , en eind
ook nog een historisch Bericht van alle de Bijbelfche
Schrijvers. Van dit wiles beeft de Schrijver nog niets
geleverd , 't geen wij toch hopen dat hij eenmaal
doen zal.
Men vindt reeds , in dit eerfte feel, zoodanige verfclieidenheid van wetenswaardige zaken, in een kort heftel, bijeenverzameld, en met zoo veel naauwkeurigheids
behande!cl, dat wij ons alles goeds van de voortzetting
van dezen rocniwaardigen arbeid molten vooritellen.
BELLERMAN is een van die weinige Geleerden, Wier
fchrifrcn van cleze foort men klasfiek wag noemen. Voor
de taak , die hij op zich g am, geheel berekend, en betend met de bcstc bronnen , onderzoekt hij alles grondig,
velt daarover doorgaans een juist oordeel, en fchriift
de vrucht van lange en diepe navorfchingen met weinig
owflag kort en cluidelijk ter neder. 'Er is zeer veel
uit dit Boek te leeren. Wij hopen, dat ecn goed vertier den Vertaler en Uitgever tot aanmoediging moge
firekken, en dat de overhelling van den Schrtjver tot
deze en gene ,voor fommige Lezers mogelijk al te vreemd
klinkende gevoelens , niemand zal allehrikken, om het
.geheele Werk , waarvan zoo veel partij te trekken valt ,
onbevooroordeeld door te, gaan en , zoo als het verdient , door to ftucieren.

Ike Wearbeid van den Christelliken Godsdienst , uit deszelfs inwendSge Fr2ortrcifelij klmid betoogd. Naar het
Engclsciz van den Heere JENYNS. Gekeel op nicue'
bew2rkt en vermeerderd. In aen Hoge, bij J. Immerzccl , Jun. 1806. In gr. 8vo. 126 131.

A

l voor ling was het oorfpronkelijk ' Werkie van den
Heere JENYNS aan den Recenfent bekend, en herinnert hij zich hoewel hij het , over 't geheel genonen, suet genoegen las , daar tegen bij zichzelven de
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nieeste bedenkingen te hebben ingebragt , welke door
den Omwerker van hetzelve geopperd worden. De
liter JENYNS natnelijk , een man van aanzien en geleerdheid , weleer tot de klasfe der Ongeloovigen behoord hebbende , zette zich vervolgens tot een naauwkeurig onderzoek van den Christelijken Godsdienst , met
het gevolg, dat hij van deszelfs Goddelijken oorfprong
overtuigd wierdt, en het bewijs, weik die omwenteling
bij hem hadt voortgebragt, in eene ontwikkelde voordragt , zijnen Landgenooten mededeelde. Dit bewijs
was eeniglijk en geheel ontleend van de inwelidige voortreffelijkheid , beheizende een betoog , dat zodanig een
fielzel van Godsdienst en Zedeleere , als in de Euangelien voorkomt, met geene mogclijkheid bet werk heeft
p unnet zijn van eenig mensch , of eenig bijzonder genocafchap van rnenichen , en nog veel minder van die
geringe, onweetende en ongeleercle rnannen, welke dit met
zulk een gelukkig gevolg am de waereld ontdekten en
bekend maakten; en dat dir. derhalven , bolter) twijfel,
moet bewerkt zijn ddor tusfelienlcomst eener Goddelijke
map', dat is , dat bet zijnen oorfprong aan God moot verfc iiuldigd zijn. Zoo veel kragts tielde de Heer JENYNS
in dit bewijs, dat bij hetzelve , afgelcheiden van de,
dus genoeructe Historilche bewijzen , de Voorzeggingen,
de NVonderwerken , bet Lee ven, Lijden en de Opilanding des , Zaligmaakers , ais eileen voldoende en yolk°.
men aantnerkte. Dit Mishaagde veelen , welke in die
bewijzen geen klein ()clang dollen, Onder deeze bevondt
zich een man van fmaak en kunde, die, van bet Werkje
Van den there JENYNS tot OnderWiiS zijner kinderen
2ich ' bedienende, dat gebrekkige opmerkte, en dearom
te raade wierdt, het Gefcbrift in zoo verve om te werken en nit te breiden , dat de ontbreekende Historifche
bewijzen, tiler bij wijze van aanteekeningen , maar in
den tekst zelven , en met des Scbrijvers redeneeringen
ortmiddelijk verbonden, wierden ingelascht. Dit alles geRhiedde in de Engelfche taal , te Amtlerciam bij den
Heer GEYLEPs en Comp. gecirukt uit welke het ntt in
bet Nederdnitsch vertaald ten voorfchijn is gekomen.
Ile meesre dcezer bijzonderheden zijn overgenomen uit
het Voorberigt van den kundigen en achtenswaardigen
licere LUBLINK voor dit Werkje geplaatst. Hierop
volgt eene Opdragt des Vaders aan zijne Kinderen,
vtikt 1111, oudet andcre l aan dez,.;Iwn =flag duet van
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tie bijgevoegde invullingen, en van de redenen voor zijn
deen. Recenfent heeft thans voor zich liggen een Exemplaar, door den hem onbekenden Bewerker aan den Uitgeever van dit Maandwerk gezonden , waarin dezelve
de moeite wel heeft willen neemen , zijne invullingen
enz. door aanftreeping met de pen aan te wijzen. Dezelve zijn menigvuldig , doch met het oorfpronkelijke
in een zeer goed verband gebragt.
Zonder de paalen van zijn beflek te overfchreeden,
ziet Recenfent geene kans tot een door/oopend verilag
van den inhoud deezes Gefchrifts. Intusfchen kan hij
van zich niet verkrijgen , de Leezers van des Heeren
JENYNS ' denkwijze geheel onkundig te laaten. Van hies;
dat hij de moeite zich wel wil getroosten , de drie Voor-fiellen , onder welke dezelve zijn bewijs bevat , of t/
ichrijven.
„ EERSTE VOORSTEL. Wij bezitten thans een bock,
„ onder den tijrel van Nieuvve Testament.
TWEEDE VOORSTEL. Uit dit boek kan een ge„ heel nieuw ftelfel van Godsdienst afgeleid :worden
„ zoo met betrekking tot het voorwerp, als tot de leer„ "lettingen , niet aneen oneindig verheven boven, maar
„ zelfs niet te vergelijken met jets dat ooit te voren
„ in 's menfchen hart is opgekomen.
„ Dit voorwerp of doelwit hetwclk itrekt om dit
„ Leven te befchouwen, als een that van beproeving, om
„ ens 1.001” to bereken tot bet Koningrijk der newelen , en ons

„ gere'nkt te waken om de zaligheden daarvan te !Waken,
„ is nieuw , en echter met de redo overeengemmonde.
„ 2. Deze leerliellingen bevatten denkbeelden van
„ GOD en den menscb, en van het tegenwoordig en tee„ komend Leven ,volfirekt niet gc/ijkende aan eenig nn„ der denkbeeld, immer aan de hand gegeven v661 . deze

„ bekcndmaking.
Wordt de meerdere verlievenheiL7: van clmn
„
„ Godsdienst betoogd:
"(Tit het perfoonlijk karakter vat: deszelfs
„ a.

Stichter.
Uit den Nat van den Godsdienst v6Or zijne
„ b.
„ verfchijning op aarde.
DF,RDE, VOORSTEL. Uit die bock Ian ook ver7a,
„ meld worden een itelfel van Zedekunde , in wet:: ie„ der 7edelijk gebod , gegrond op de redo , tot een hoop ger trap van 71)iverheid en volmaaktheid gein-agt is;
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clan in eenig ander van de voornaamfte wijsgeeren, in
— waarin goon gebod, dat op eene
„ vorige tijden
„ valfcbe fteunt, gevonden wordt; — en menig
t , nieuw gebod is bijgevoegd, voornamelijk overeentlem„. mende met het nieuw ontwerp of doelwit van dezeta
„ Godsdienst.
„ T. De Gehoden, gegrond op ,de redo, zijn tot een
hoogeren grand van zniverheid en volmaaktheid, door
i s den Christelijken Godsdienst, gebragt.
De Geboden, fleunende op valfche flellingen,
„
• zijn door denzelven verbeterd.
„ 3. De nieuwe vocrfchriften zijn meer overeenflem• me i; de met het oogmerk van dozen nieuwen Godsdienst,
„ in tegenoverfteliing van de incest beroemde Heiden„ fche dengden.”
Uit dit ailes maakt de Fleer JENYNS bet befluit op,
ten voordeele van den Goddelijken oorfprong des Christelijen Godsdiensts, reeds boven vermeld.
Recenfent kan tat nalaaten , zoo wel aan den Heere
als aan den hem onbekenden Omwerker en
Vermeerderaar, van dit Gefcbrift , zijne hulde van hoogachtinge op to draagen, in den vuurigen wensch , dat
tier , in de gedaante , in welke het thans verfchijnt ,
moge medewerken ter verfterkinge van veelen in het geJooi in JESUS CHRISTUS, als den van God gezondenen
Leeraar en Zaligmaaker ; waartoe bet ziins bedunkens,
tut eene zeer gepaste bijdrage kan verttrekken.

Leerboek der Verloskunde , door H. A. BAKE , in lever;
Dcet. , Lector der Verloskunde en praCtiferend
Vroedkundige, laatfle Commisfaris tot de zaken van de
Geneeskundige Staatsregeling , in den Ilage, en Lid van
onderfcheidene geleerde Ge?'100.t rdtappen. Met Platen.
Te Leifden hif A. en J. flonkoop. 18o6. In gr.
8ro. 487 Biadz.
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t zal, dunkt ons , onzen Lezeren niet ongevallig
zijn , een kort historiescb berigt mede to deelen
crntrent het ontitaan van dir allerbelangrijkst Leerboek,
uit de Voorrede , voor hetzeive door den voormaligen
Agent van National:, Opvoeding, en Lid van den Raad.
van Biontillandlche Zaken, den Ilooggeleerden Heer J.
14. VAN DER FAUX * gcplaatst, ontleend.
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De Heer TH. VAN KOOTEN , in den jare 1799 Agent
der Nationale Opvoeding , werd , bij een Belluit van
bet toenmalig Uirvoerend Bewind , geauthorileerd tot
bet doen opttellen van eene korte, duidelijke Verhandeling, of Handboek voor Proctivrouwen, betrekkelijk alles,
vat, zoo bij natuurlijke als tegennatuurlijke Verlosfingen , is te obferveeren , ten einde die gevallen te kunnen
onderfcheiden, waarin een Vroedmeester behoort te worden ingeroepen, en wijders, om, tot het vervaardigen
der gemelde Verhandeling, eon gefchikt perfoon, op de
meest convenabele wijze , te engageeren.
Daarop opende de Secrctaris van genoemden Agent,
de te vroeg afgeftorvene J. VAN HEEKEREN, eene COP.
respondentie met den Leijellehen Do&or en Le6tor , in de
Vroeclkunde , nu wijien Dr. BAKE, die zich tot deze
tack bereidwillig verklaarde. Deze gaf, reeds in Julij
1799 , aan den Heer V. D. PALM , toenmaals Agent,
eene uitvoerige fchets van den aanleg en inhoud zijns
Werks , en , in Oaober van bet daarop volgend jaar,,
eene uitgebreide proeve van dcszelfs wijae van behande.
ling , wake :Ian bet oordeel van deskundigen onderwor•
pen en door dezen goedgekeurd zlinde , de Sehrijver tot
een geheel voltooide. Hij zond zijn Werk, onder boft
vengenoemden titel aan den gemelden Raad, op den 4
Mei 1802; dan de uitgave werd vertraagd door het overlijden van den Hcer VAN HEEKEREN in wiens handen ,
als Commisfaris tot de Geneeskundige Staatsregeling
betzelve gefteld was, om het te onderzoeken, daarover
met Were kundige Mennen te raadplegen, en zijne becordeeling en aanmerkingcn aan gezegden Rand toe te
zenden. Door dit flerfgeval bleef het onderzoek opc,4ekhort; en het was niet dan op den 5den Januarij
dat de Rand befloot, bet Werk, bij vervanging van den
Deer VAN DEEKEREN , toe te zenden aan den Anifter.
&nil-ellen Geneesheer D. DEILBRON, die reeds gezlecere,
de bet leven en nu na den dood van VAN HEEKEREN
onderfcbeidene geneesizundige waken geraadpleegcl was
geworden. Deze Heer decide vele belangrijke aanmerkingen mede, en gaf eene allezins lofwaardige aanprijzende getuigenis van bet Werk ; befluitende eiat
hetzelve als titer gefthikt tot het oogmerk ko:; acvgeprezen
lrorden.
De Heer BM E maakte een dankbaar
tnedegedeelde aanmerkingcn des HCeren

gebruik van cie
nverzag
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czag aldus 7ijn Leerboek, en Nide het Andermaal in banden van den gezegden Raad, die het eindelijk aan den
Hooggeleerden (leer N. VAN GEUNS , ten onderzoek, opdroeg. Deze velde, bij misfive in dato 23 April I.8o5,
over hetzelve een allergunftigst oordeel; verklarende ,
dat hetzelve genoegzame vereischten bezat van meer dart
gewone volledigheid en naanwkettrigheid , on; met veel
vrucht, in het licht gegeven te kunnen worden , ten gekrnike voor Vroedvrouwen in het algetneen , ten einde te

firekken tot een Ilandboek, waarin voor alle aan hoar
in liaar bedriff voorkornende gevallen, de aanwijzing zetaden knnnen vinden, hoe :jai te gedragen. Eenige aanmerkingen , bet uiterlijke des Werks betreffende , had de
llooglecraar 'er bijgcvoegd ; en ook van deze zou de
Schrijver ongetwijtdd gebruik gcmaalet hebben , indien
een onverwachte dood hem niet der Maatfchappije en
zijn gezin ontrukt had.
Ziet bier den oorfprong van dit uitmuntend Leerboek.
Recenfent, die zich in gegronde oordeelvelling met bovengenoemde Beoordeelaars nietwil gelijk Itellen , gevoelde bij het doorlezen , datizij hetzelve onbevooroordeeld en naar waarde den welverdienden lof hadden toegezwaaid. Met een wezenlijk genoegen doorlas
bij het , vereert de bekwaambeden van den overledenen
Schi ijver, die zich ook door meer andere \Verkjes verdienfielijk inaakte , en oordeelt dat hij zich de hulde der
rnenF.chheid en de zegenende nagedachtenis van bet vrouxvelijke hart heeft waardig gemaakt. lion Recenfent dat
niies aanwijzen, wat in dit Leerboek , als zoo vele bijdragon tot bevordering van vrouwenheil, te vinden is,
hoe gaarne zou hij dit niet doen, indien het beftek van
c it Maandwerk hem zulks. vergunde. Geheel van hetzelve afitappen, wil hij nogtans niet. Deszelfs (trekkin g zal hij zijnen Lezeren meetecleelen.
Drie hoofdvragm Nide zich de Schrijver bij de vervaardiging voor.
Vcoreerst. Hoedanig met eene Vroedvrouw zijn,
zij zich , met gegronde hoop op eenen gelukkigen
nittlag, zoo wet voor haarzelve , als voor hare zwangere natuurgenoote , in de Maatfchappij , op het gew;gtig werk der Verloskunde toeleggen?
Ten tweeden. Wat meet zij weten , zal zij met regt
tot bet beoefenen der Verloskunde worden toegelaten?
Ten dertio. Wat meet zij volgens die hoedanighe.,
den
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den en die kunde, welke de twee vorige vragen in bear
vereifchen , ter behouding van de vrouw cn het kind,
alle verloskundige gevallen , weike binnen bet bereik
van hare vermogens zijn , in het werk ftellen?
Het Werk zelf verdeelde hij voorts in drie Afdeelingen. Na eene inleiding mu het voortreffeiijke der Ver.
loskunde te betoogen , en den that van volkomenheid
aan te wijzen , waarin zij zich thans bevindt, befchrijft
hij, in de eerfte Afdeeling, de ligchaams- en ziels-hoedanigheden , welke eene Vroedvrouw bezitten most;
daaroentrent vinden wij vele belangrijke menschkundige
aantnerkingen opgeteekend, en verlangen nict zelden naar
zoodanige vereischten en hoedanigheden bij vericheidene
Vroedvrouwen , die zoo vaak door haar verkeerd gedrag , ter harer eigene oneere, haar eolel en gewigtig
handwerk fchandvlekken. Ook in deze Afdeeling vinden wij de vraag beantwoord , of het beter zij, dat eene
Vroedvrouw gehuwd of ongehuwd zij? De Schrijver
meent, en ook wij itemmen met hem elaarin yolk:omen,
dat de ongehuwde that boven den gehuwden te verkiezen zij; vooral dat deze laatfte nimmer als een noodzakelijk vereischte voor de Vroedvrouw befehouwd nioet
worden ; ook zoodanige vrouw , zelve moeder ziinde,
en zich in bet laatite tijdperk barer zwangerheid bevindende, zal niet in alien opzigte aan bare verpligting, en
aan de vereischt wordende dieniten bij Barenden, voldoen kunnen ; terwiji zij zich, door huisfelijke omflandighedenmeestal niet behoorlijk op de kennis van het
Vroedkundige tocleggen kan.
De tweede Afdeeling beheist de kundigheden, weike
eene Vroedvrouw, zal zij haren pligt w61 waarnemen.
bezitten wat zij weten moet: daartoe brengt de Schrij,.
ver de biizondere deelen, welke zij kennen moei ; 1°.
aan de vrouw zelve, 2 0 . aan het kind, de deelen,
welke de vrucht aan de moeder verbinden. In het tweede floofclftuk, wat zij aangaande die deelen weten moet;
1°. van het hekken , 2 2 . van de zachte deelen 3°. van
de zwangerheid, 4°. van de vrucht, 5°. hetgeen de geboorte van een kind , door eene natuurlijke, niet natuurlijke of tegennatuurlijke verlosfing, betreft, V. van
de nageboorte en derzelver gevolgen , 7°. van de ges
Ifeldheid der moeder en van het kind, na de verlosp

1)e derde Afdeeling, bevatteude bet gebruik , betwelk
eerie
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eene Vroedvrouw, ten nutte der zwangere, barende
kraam- vrouw , van hare verkregene kundigheden maken,
wat zij als Vroedvrouw doen moet ; bepaalt zich de
Schrijver in het eerfte Hoofddeel tot het in- en uitwendig onderzoek; 1°. wijze om beiden in 't werk te
a°. oogmerk van hetzelve, 3°. wat men door hetzelve kan gewaar worden. Het tweede Hoofddeel bevat
den veritandigen raad en de hulp der Vroedvrouw, gedurende de zwangerheid; z°. in het aftappen der urm ,
I°. in het toedienen van een clysma, 3°. bijftand in andere toevallen der zwangerheid. Het derde Hoofddeel
onderzoekende , welke hulp eene Vroedvrouw in en na
de verlosfing aan de barende vrouw en bet kind kan toebrengen ; geeft z°. die op , welke in eene natuurlijke
verlosfing vereischt wordt; 2°. die, welke Vroedvrouw aan de barende vrouw en het kind gedurende en
na eene niet natuurlijke verlosfing kan toebrengen; en
de Schrijver befluit zijn Werk, met 3°. den pligt der
Vroedvrouw in die gevallen voor te ftellen in welke de
hulp van eenen Vroedmeester noodig is. In dit Hoofdfink vinden wij het onderzoek behandeld omtrent de
Nageboorte , in hoe verre men deze kan en mag bevorderen. Hoogstverderfelijk was het vooroordeel omtrent
dit gedeelte der Verloskunde, zoo wet bij nude Vroedkundigen, als zulks ongetwijfeld nog bij menige Vroedvrouw plaats heeft. Mogt de barende zich met de geboorte van haar kind verheugen , thans was zij beangst voor de terugblijving der nageboorte; deze moest
dadelijk , volgens vroegere meeningen , afgehaald worden. De bekwame Vroedmeester JAN DE anus te Harlingen, heeft omtrent dit onderwerp, in zijn Onderwijs
in de f
i erloskunde , bij de uitgave van den tweeden druk,
een Aanhangfel gevoegd, dat den oplettenden heeft doen
zien , hoe gevaarlijk het in de meeste gevallen is, de nageboorte te willen verlosfen ; in het voor ons liggend
Leerboek wordt de onvoorzigtigheid van zoodanig jets
duidelijk aangetoond ; en wij twijfelen nu niet, of tine
vooroordeel daaromtrent zal bij de Vroedvrouwen afgelegd worden. Zij kunnen in dit opzigt op de barende
vrouw die omtrent dit ftuk niet zelden Cell verheerel
' koestert , onbedenkelijk veel invioeds hebben;
denkbeeld
en, doordien wij in dit fluk volkomen met den Schrijver
inftemmen , willen wjj zijne woorden gebruiken , te
ook •deze van nut zijn kunnen bij den verftandigen
Cchta
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echtgenoot , die, zich aizoo met eenige kennis •aaromtrent
verrijkt hebbende, eenen zoo gewigtigcn invIned op zijne
wederhe]f't oefenen kan. Men wachte zich , zegt de
kundige BAKE, om het verlangen der vrouw onvoorzigtig te voldoen ; het eigenlijk gezegd afhalen der nageboorte komt niet dan zeer zeiden te pas ; doorgaans
wordt die, indien 'er geene werkeloosheid in de baar•
moeder plaats heeft, door de zatnentrekking van dat in.gewand los gemaakt en uit g edreven : voor dat dezelve
door de kulbp der natuur is losgemaakt, is men genoodzaakt , indien men de nageboorre afhalen wilde, zoo
veel te nicer kracht op den navelftreng in het werk te
flellen; dit vooral moet men vermijden, wil men geene
verdere onheilen bewerken , enz.
Ook omtrent den zoogenoemden fluitband oordeelt de
Schrijver regtma:ig, dat men zor gen moet dat deze ten
6
minfte de breedte van twee handbreedten
heeft; den
moet om den buik flevig vastgefpeld worden; men late
bet verderfelijk vooroordeel varen, alsof men zich , in
deszelfs plaats, van eenen fniallen en als tot een koord.
gedraaiden overhoeks gevouwen dock of luier bedienen
moest , welke alsdan, met alle mogelijke kracht, am het
bovenfle gedeelte van den buik, om de ribber,. zelfs der
kraamvrouwe , door twee vrouwen aangehaald en met
een dubbelden knoop in de linkerzijde wel ftevig toegeknoopt worth: — hoe zeer benaauwt men daardoor de
kraamvrouw niet, en belemmert hare ademhaling; terwiil bovendien zulks een onvoldoend hulpmiddel is.
Dan de breede fluitband heeft, zoo als de ondervinding
leert, zijne groote nuttigheid; hij_kan zelfs, door Henn
te geven , de uitdrijvnig der moederkoek bevorderlijk.
zijn ; men zorge tevens , dat •deze band, wanneer de
buik dunner wordt, meer en meer toegehaald worde.
Wij vinden ook onder deze Afdeeling gewag gcmaakt
van de verlosfing, door het inbrengen der hand en de
omkeering der vrucht, -avanneer men zekere teekenen van
haar leven gewaar wordt uit den fchoot der flervende
moeder te valbrengen, ook om deze zelfs na den (load
der barende in het werk te &lien; en te regt; men ver.
trage hierin niet, ondanks den tegenfland in de onthdige
liefde der nabeftaanden. Wij vilnden geea gewag gemaakt van dat vroedkundig geval, waar het of op het
behoud der moeder, of op dat van het kind aankome,

20Q4at
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omgekeercl , niet kan bebouden worden dit geval heeft
immers wel eens aanleiding tot zeer veel. twist gegeven,
daar de een het behoud van de moeder, de ander dat van
bet kind meende te moeten in 't oog houden ; dan, naar
ens inzien , is het pleit voor het behoud der moeder vol.
dongen , bijzondcrlijk , daar het dierlijk !even van het
kind, dat in den moederlijken fchoot bedolven ligt, van
geene waa.rde is, en, alle de aan hetzelve verbondene
werkingen alleen van het werktuigelijk leven afhangende ,
zijn aanzijn dus gelijk is aan dat van de plant. Dan
welligt oordeelde de Schrijver , dat in zoodanig geval, gelijk ook in alle andere, waar niet zelden vroedkundige werktuigen vereischt warden, de hulp van den
sneer geoefenden Vroedmeester moest ingeroepen worden , en hij flechts een Leerboek voor Vroedvrouwen
vervaardigde. Omtrent de inroeping der hulpe van eenen
Vroedmeester , oordeelt de Schrijver , dat de Vroedvrouw
zich voor eene kleinmoedige befluiteloosheid, en tey ens voor eene te groote Itoutmoedigheict , te wachten
hebbe; wij voor ons gelooven , dat dit laatfte niet
zelden plaats grijpt : vele barenden zijn welligt van deze ftoutmoedigheid de ongelukkige flagtoffers geworden,
waar de bekwatne hand en het meerder doorzigt des kundigen Vroedmeesters veel, zoo niet alles , had kunnen
herftellen.
Wij herhalen het, belangrijk, en volkomen aan het
oogmerk beantwoordende , is dit Leerboek, dat bovendien met eenige ophelderende Platen voorzien is , die,
fchoon enkelde omtrekken zijnde , tot het oogmerk
voldoende zijn zullen. Schoon op dit Leerboek , wanneer het met het naauwkeurigst oog en met eenen van
eigene dettcwijze moeijelijk of te brengen geest befchouwd
worth, bier en daar eenige bedenkingen zouden kunnen
gemaakt worden ; zoo zien wij deze ligte gebreken in
een Werk , dat in zijn geheel zoo volledig, en bovendien door eenen Man vervaardigd is, die zeif de Verloskunde zoo vele jaren uitoefende , gaarnc over 't hoofd.
Ook de aanmerkingen, die Recenfent door Vroedkundigen op hetzelve hoorde maken , waren zeer ontoereikende ; en het griefde hem zelfs, onder dezelve dit Welk
te hooren berispen , als te volledig voor Vroedvrouwen;
verkeerd denkbeeld nogtans , dat hij echter nog uit
een goed en geenszins baatzuchtig oogmerk wil afieikan een Leerboek, van welk
card ook, en
den
voor.
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%moral clan zoodanig een als vow' ons ligt, te. volledig
zijn ? neen , de onpartijdige zal hetzelve . m.tt ons de
Vroedvrotivtren ernflig aanprijzen. Tvlogt door lietzeive
de dankbare nagedachtenis aan den bekwamen Schrijver
verzekerd; vermeerdering van kundigheden onder onze
Vroedvrouwen verfpreid; de uitoefening der edele Verloskunde zelve verbeterd ; het hell der dierbare Kunne
bevorderd en hetzelve een gelchikte leicidraad geacht
worden van hun , die zich tot het geven van Vroedkundig'
onderwijs geroepen zien ! Dan wierd het edel doel des
Schrijvers, en het oogmerk van Bettuurderen die tot
de vervaardiging aanleiding gaven , bereikt.

flydroflatifehe Verhandeling , bebelzende ianmerkingen oft
de Stelling: Vloeifiofen wegen in gelijkl;)ortige Vloei goftn.
Met een Voorberigt , ter beantwoording van de Ammerkingen , vervat in een Brief van den /leer vAri
puttum. Door G. IIESSELINK. Te Arnlierda7n ,
J. W. Untema en Comp. 1807. In gr. 8; e. Te zameii
48 'black.
De Verhandeling van den Hr. IIESSELINK kan of
haarzelve en in het afgctrokkkene befchouwd wordeiim, of wel in zamenhang met het twistgeding, dat tet
dier gelegenheid tuslchen den Schrijver en den Heer vArt
NARUM ontllaan is. Oin welke redenen de Maatfehappij
te Haarlem geweigerd kelt deze Verhandeling te plait=
fen, is ons onhekend : alien weten wij uit een Brief,
door den Hi% VAN MARIMI aan den Hr. IIESSELINK
gerigt, en op den 23 Mann 1806 in druk uitgegeven,
dat door ieder der drie Advifeurs, welke de Maatlehap.
pij bcnoemd had, het plaatfen van dat gefchrift on3 redc=,
lien door hen bijgebragt zeer wierd afgeraden:. welke die
redenen zijn wordt niet gemeld echter had de Hr.
ELESSELINK bij het inzenden van zijn aan den Hr.
Prefident fchriftelijk vertoond , om welke redenen zijn
Hooggel. oordeelde te kunnen verwachten
dat, iri.
gevalle van afkeuring, hem de noodige inlichting ton.
de gegeven worden over het abufive van zijnc
vooral in eene zaak als deze, daar het 'er niet op aan
kwam , om, zoo als doorgaans , het gebrekkige eeller
Verhandeling aan te toonen ; maar de quaestie zien
a/leen bepaalde tot hetgeen waar of 4c,li is !It etde
i;;,
LETT. 1807. NO. 66
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zaak, daar zulks met genoegzame mathetnatifche zed
kerheid bevestigd , en door duidelijke proeven koit
„ aangetoond worden." Aan den Fir. IIESSELINK i§
echter geene inlichting gegeven, inaar allecn berigt , dat
zijn opftel ter zijde getteld was. Geene inlichting dart
van zijne Medeleden kunnencie verkrijgen, heeft de Hr.
TIESSELINK zijne gedachten over deze zaak aan de Liefhebbers der Natuurkunde voorgedragen; en zulks in de
verwachting , „ dat 'er wel remand zijn zoude, die
„ hem zijn misflag , zoo die 'er begaan is, onder her
„ oog zoude willen brengen." Zijn Hooggel. deed dit
eerst , in het begin van Maart 1806, in de Latijnfche tale;
zonder echter dat Stukje, door opcillijke uitgave, ?Igemeen verkrijgbaar te ftellen
t hetgeef
titans, in de
Nederduitfche taal, in 't licL: zip& dit laatfte Stuk de
Verhandeling zelve, die aan de Maatfchappij was toege7onden, met een Voorberigt verrijkt, waarin de Schrijver den reeds gemelden Brief des Heeren VAN BIARUM
beantwoordt.
Dat, wanneer door vreeniden , dat is lieden, welke
Diet tot eene geletterde Maatfchappij behooren, Verhanelelingen ingezonden worden , de Maatfchappij , na gedaan onderzoek, dezelve aanneemt of terug zendt, zonder ze, in dit innate geval, met aanmerkingen te doen
vergezellen, laat zich hooren. Maar wanneer een Lid
van eene Maatfchappij, die derhalve met zijne medeleden genoegzaam gelijk in kunde gelchat is geworden ,
om met dozen tot an ligchaam te kunnen behooren, een
Stuk inzeudt, behelzende eene, ware of gewaande,ontdekking van een misflag in de befluiten nit eene bekende
proef afgeleid; daarover inlichting aan zijne medeleden
vraagt; bij bet inzenden duidelijk te kennen geeft, dat
het hem om in dit ftuk valicht te worden waarlijk to doen
is, en niet om de eere te genieten dat eene Verliandeling
van zijn opftel zoude geplaatst worden ; en men hem
echter die inlichting weigert; hebben wij melte om dit
overeen te brengen met hetgeen wij ter goeder trouwe
altijd gedacht hebben, en nog denken , een der grootfte
voordeelen te zijn van vereenigingen van geleerde mannen , d. i. van geletterde Maatfchappijen, te weten onderlinge verlichting, discusfien over gevoelens , gezaiiienlijke medewerking tot het bevestigen der waarheid
of beftrijden van dwalingen: en bet doer ons iced te ontwaren, terviji toch de Hr. VAN MARUM ons berigt, dat
inen
„
„
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men bier volgens den bij de Maatfchappij aangenomen

regel is te werk gegaati, dat dit voordeel of bij de Maatfchappij te Haarlem niet in gebruik is , of ten minfte in
het tegenwoordig geval geen plaats heeft gehad. Wij
gaan liever tot de Verhandeling zelve over.
Het hoofddoel derzelve is, te onderzoeken, of zekete
proef, waaruit tot nu toe alle de Natuurkundigen beflo.
ten hebben dat water in water weegt, van dien Bard is ,
dat dit befluit daaruit regtmatig kan worden afgeleid
waarbij dan nog cenige aanmerkingen komen over de
vraag zelve , weegt water in water ? of meer algemeen
wegen vloeiftoffen in hare cigcne vioeiffotTen ?
D, e Ouden, dat is die Ouden van later datum , \yolk
men Scholastieken noeint, en anderen, die vOOr -den tijd
der gevestigde proefondervindelijke , Natuurkunde geleefd.
hebben , flelden , dat de vloelflofen Viet in hare eic'ene
vioeillofen wegen ; g ebruikende , daar zij in het Latijit
fehre.ven , het dubbelzinnig
b
woord gra pitare. Bovmedeed , orn hen te wederleggen eene proef, die naderhand op de voigende wijze door alle Natuurkundigen is
herhaald namelijk • men hangt een digtgefloren flesje;
in water gedornpeld, :Ian den arm eener balans; brengF,
hetzelve met eon tegenwigt , in de andere fchaal gclegd
in evenwigt ; men opent het fie*, doch zoo dat bde flop
'er aan blij ve hangen , opdat bet water 'er in vlocije ;
alsdan wordt het evenwigt naar den lint van het flesje
verbroken; als het vol is , maakt men wader evenwigt;
dit bijvoegfcl is gelijk aan het water, dat het flesje bevat. Over de proef wordt niet getwist. Bo y LE en an'deren befluiten , dat het evenwigt wordt gebroken door
de werking van het in het flesje ingetreden water op de
balans: — de Hr. IIES 'SELINK ontkent de regtmatighei'd
van dit befluit.
Wij hebben zijne proeven herhaald, redenent
overwogen: en hoewei wij voorheen in 1 .et gevoelen vat
alien flonden, zijn wij van de verkeerdheid van het be
finis door de Verhandeling van den Hr. HESSELINIc overtuigd geworden, zonder dat al wat de Hr. VAN . mikatfAt
in zijnen Brief daar tegen zegt , ons tot ons vorig gevoelen heeft kunnen doen terugkeeren.
Hetgeen immers in, de proef gefchiedt, is enkel.
zoo Lang het flesje digs is , werkt hat op de balans dooe
zijn gewigt, minus de perfing , die het water oefent op
het vaumen, dat bet uiterlijke va 1 de gefloten fles
flaat
R
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flaat zoodra de lies geopend en met water gevuid is,
werkt de fles op de balans door zijn gewigt, minus al16614
de perfing, die het water oefent op de floffagie van de
fles zelve. Daar nu die perfing veel geringer is dan die
in het eerfte geval, moet 'er uit v&Igen , dat het flesje
in het tweede geval flerker op de balans werkte dan hi
het eerfte; en daar het verfchil dier beide perfingen juist
is die van bet water binnen in bet fiesje bevat, is ook:
bet verfchil van perfing gelijk aan het gewigt van die
hoeveelheid water ; zonder dat het water zelve In bet
minfle of geringfle op de balans zelve werke of wege ;
dat eater zijn moest, zoude het befluit, door BOYLE en
underen nit deze proef afgeleid, waar zijn.
Dit alles wordt in de Verhandeling van den Schrijver
met juiste redeneringen en proeven aangetoond: waaronder die van het emmertje nit wasch gemaakt, onzes
inziens, zeer keurig is. Wij zeiden , dat de Seholastieken, in het Latijn febrijvende, het dubbelzinnig woorci
gravitare gebruikten ; en in de daad men gebruikte de
gravitare en ;ponderare, door
woorden gravitas en pondus , gravitare
elkander,, en als van gelijke
bet is eerst-nadat de leer van GALIL1EUS genoegzaam was doorgedrongen en in den tijd van NEWTON, en dus nadat BOYLE.
over deze zaak gefchreven heeft, dat men behoorlijk heeft
onderfcheid gemaakt tusfchen gravitas, zwaartekracht,
of grave este, zwaar zijn, gravitare, zwaartekracht
oefenen, en pondus, gewigt, of pondus habere, gewigt
, of ponderare, wegen. Door zwaartekracht
(gravitas) veritaat men de kracht, waardoor alle ligchamen naar de garde vallen of 'trachten te vallen, en diq
in alle, groote of kleine, dezelfde in , zoodat (den tegenftand der lucht daargelaten) een Iigt veertje even fnel
valt als een fink gond , en dezelfde zwaartekracht bezit.
Door gewigt (pondui) verftaat men de uitwerking, welke alle de deeltjes van een ligchaam , te zamen genomen ,
door die kracht, op een ander ligchaam bij trekking of
perfing oefenen , en werke derhalve aan bet getal der
deeltjes of aan de masfa evenredig is. Vraagt men nu,
of vloeifloffen in hare eigene vIoeigofen zwaar zsyn? hangt
bet antwoord of , gelijk de Flr. HESSELINK zeer wel
heeft ingezien , of men hier door zwaar zijn verftaat grave
esfe , zwaartekracht bezitten , dan wel pondere agere ,
ponderare, door zijn gewigt werken , wegen: want alhoewel =CD thans de juiste bepaling en beteekeuis dier
woos.
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croarden kent , noemt men ze nog willekeurig door elkander : men zcgt b. v. gravitas fpecifica , foortgelijke
zwaartc , in plaats van pondus fpectficum , fuortgelijk gewigt : men zegt, bet good is zwaarder (gravius est) dan
zilver, in plaats van, is gewigtiger, of heeft cell grouter gewigt (ponderofius). Vraagt men dan: zijn vloeiitoffen in hare ei gene vloeiftoffen zwaar? en bcdoelt men
daardoor : behouden de deelen der vloeiftoffen, in die
zelfde vloeiftoffen, hare zwaartekracht, en werken zij
door dezelve? is bet antwoord , ja : en de Hr. HESSELINK en alien flemmen dit toe. Bedoelt men integendeel
door de vraag dit : een gedeelte van eene vloeiftof in die
zelfde vloeiflof gedompeld , werkt het door zijn gewigt
op den arm van eene balans, of weegt het? is het antwoord het weegt in dien zin niet , het werkt niet op de
balans, het oefent daarop geea gewigt uit. Dat no de
Ouden of -Scholastieken de !telling ook in dien zin genomen hebben, zoude niet moeijelijk vallen te betoogen ,
met cenige hunner Werken aan te halen: het zal genoeg
zijn , de plaats van BOYLE , door den Hr. HESSELINK
aangevoerd , en hetgeen dezelve voorafgaat , te raadplegen. Ea dat de nieuwere Natuurkundigen de !felling
der Ouden , in dien zin genomen, door de hewuste proef
llebben willen wederleggen , en het in het flesje inge•vloeid water , als wezenlijk op de balans werkende , en
(.aardoor het evenwigt brekende , bcfchouwd hebben ,
blijkt genoegzaam uit hunne redeneringen , in de plaatfen door den Hr. HESSELINK aangehaald. Dat zij tiler
in die wederlegging misgetast hebben, is ons duidclijk
door den Hr. HESSELINK aangetoond : dat de Outten in
den zin , dien wij in de tweede plaats hebben opgenoemd , gelijk hadden, is ook waar: en die aanmerking
beeft men aan den Hr. HESSELINK te danken.
Deszelfs uitlegging van de proof, waarin men de luta
weegt, is ook zeer joist: de zaak is waar: men kent
tilt die proef het gewigt van de hoeveelheid lucht, in
den bol bevat ; maar men weegt ze eigenlijk nict : men
weegt (even als in de voorgaande proef met het flesje en
met water) enkel het verfchil der perfmgen , die de huitentucht oefent op den bol van lucht geledigd en op den
bol vol lucht ; dit verfchil nu is gelijk aan het gewigt
van de hoeveelheid luck , die de bol bevat; en zoo men.
al Kier eens wilde blijven bij het denkbeeld dat men de
lucht weegt, zoude deze wonderfpreuk plaats hebben,
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dat men met den bol de lucht weegt, haar gewigt bepaalt als de lucht 'er niet in is: immers als de lucht 'er
in is, weegt men alleen bet glas, en vat 'er aan vast is:
als de luck 'er uit is , bet glas minus de perfing, die de
luck op den bol oefent , dat is, millus het gewigt van
de lucht, die de bol bevat: dat is wederom, dat gewigt
worth dan kennelijk.
Wij hebben de redenen opgegeven, waarom wij bet
gevoelen van den Hr. IIESSELINK ombelzen; en wij zcggen hem dank , dat hij den misflag, federt anderhalve
ceuw bega.an , heeft leeren kennen. Zijne Verbandeling,
die, naar ons inzien , duidelijk en keurig gefteld is, en
waarvan wij de lezing en ovcrdenking aan all& de beoe.
fenaren der Natuurkunde aanprijzen, is dan bij ons een
link van belang: niet omdat zij bet veld der Natuurkunde door nieuwe ontdekkingeu verrijkt, maar omdat zij
cone vcrouderde en algemeen aangenomen dwaling vetbetert , en tcvens een nieuw bcwijs oplevert van de omzigtigbeid , waarmcde men to werk moet gaan, als men
befluiten nit proeven aileidt. Hocveel dergelijke misflagen zijn 'er veelligt nog niet, die wij even blindelings
op gezag van groote mannen aannemen, en die bet der
moeite waardig zoude zijn te ontdekken en kennelijk to
doen worded ; al ware bet dan ook , dat zij de dus verre
algoneen erkende grondbeginfelen der Waterweegkunde mogten betreffen, over welke de Hr. VAN MARUM verklaart
dat bet van belang is dat niet getwist worde. Maar
bet zij ons geoorloofd zijn Ed. to vragcn , of dan, hetgeen eenmaal als grondbeginfel is aangenomen, geen oncierwerp meer van nader onclerzoek mag uitmaken? en
of, indien men bij zoodanig onderzoek mogt vinden dat
een aangenomen grondbeginfel of ongegrond of niet go.
noegzaam gegrond is, men zulks niet zoude mogen verkondigen ? Wij houden ons overtuigd, dat het voor de
Natuurkunde van zeer groot belang zoude zijn, dat 'er ,
behalve de MaatIchappijen , waarin men ten doel heeft
de wctenfchap door nieuwe ontdekkingen te verrijken,
cone , nit de kundigfte Mannen bejtaande , word opgerigt , die zich enkel bezig hield inet de reeds gedane
proeven to hcrhalen, te oncierzocken, to verificeeren; de
juistheici der befluiten , die men 'er uit afgeleid beeft,
gclijk mode de reeds aangenomene ftellingen en grondbegfarels na to gaan: veelligt zoude men dan vrij wat misflagau ov.cdekken en daze to ontdekken, te verbetcren , en
ver-
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vervolgens op re geven, is van zeer groot belang. Wij
vreezen, wel is waar,, dat, indien 'er alsdan, over die
grondbeginfelen gefchillen ontflonden, over wake Geleerden als over eene zaak van belang mogten komen re
fpreken, de Hr. VAN MAKUM misfchien wel alsdan , even
als till nu zeide van Geleerden, onder welke hij vernomen
had dat men van het aangevangen gefchil met den Hr.
eene zaak van belang fprak, ook zoude zeggen , dat hij vermeend had van die Geleerden cen
ander oordeel te naves; verwachten. Wat ons betreft ,

1-IESSELINK als van

wij vonden ons nimmer in de verwachting, die wij van
Geleerden bebben, te leur gefleld, als wij befpeuren ,
dat zij anders denken dan wij. Wij eerbiedigen alle Geleerden, a1 zouden zij hemelsbreed met ons in gevoelen
verfchillen : wij prijzdn alien , die zich, al ware het
maar bij wijze van uitfpanning, op de Natuurkundc toeleggen , al zouden 'er dan onder hen geene Geleerden,
geene kundige Mannen van den eerfien rang, geene vAN
manum's gevonden warden; en wij zouden Met gaarne
met vernedering of Iaatdunkendheid van dezelve fpreken.
De Hr. VAN MARUM, integendeel, heeft van zich kunnen verkrijgen om , in zijnen Brief aan den Hr. HESSELINK van de Leden
'
der Maatichappij Felix Bleritis, re
Amtlerdam , in wier tegenwoordigheid de Hr. FIESSK■
LINK zijne proeven genomen had , te zeggen : „ het
„ verwondert mij met, dat vele uwer in de Waterweeg„ kunde weinig bedrevene toehoorders " enz. en nog eens :
„ hoe voldingend ook uwe proefnemingen aan uwe min„ bedrevene toehoorders mogen voorgekomen zijn” enz.
Maar, zoude men den Hr. VAN MARUM mogen vragen ,
heeft dan de Hr. HESSELINK zich, ter flaying van zijn
gevoelen , in plaats van op proeven en bewijzen, op
de goedkeuring of het oordeel van zijne toehoorders beroepen ? 'miners men. Alieen zegt de Hr. HESSELINK, in ecnen Brief van 7 Maart 18o6 , dat „ zijne
„ bedenkingen hijval vonden bij hen, op wier oordeel
, hij rneende bijzonderen prijs te moeten &lien." Of
de Leden van die Maatfchappij zich gezamenlijk over de
zaak hebben geuit ? ja of zij wel alien eenttemmig over
de zaak in verfchil denken ? — het een en ander is ons
onhekend. Of, al hadden zij zulks gedaan, zij dan nog
in eenig opzigt zouden verdiend hebben , omdoor den
Hr. VAN MARUM, zoo maar, zonder noodzallelijkheid,
doorgeltreken ena voor weinig bedreven gebouden to
yew.R
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worden ; en of veelligt een, op kierche beleefdheid ge.
Nide oneufchenvriend niet zoude kunnen oordeelen, dat
die uitdrukkingcn van den Hr. VAN MAP.UM jegens
eerie , zoo dan Diet enkel en alleen uit Geteerden beitaande , echter achtingwaardige en loffelijke Maat.
fchappij, de paler der bercheidenheid te buiten gaan7
Wij laten het aan het oordeel van het onzijdig publiek
over, om te beflisfen , of het gedrag van den Heer
VAN MARUlt niet nog eene fierkere berisping verdiend
had, waarvan wij ens echter met opzet hebben witlen orithouden.,

seize door ..7rank

, ira A7 enmenzaame Brieven , door

ADRIA A N v,IN t) E1 w11, LlGr. N aan den Ui:geever. Piet
Kaaren. 1/lie Stuk. Te Haarlem 2 bij A. Loosjes
Pz, In gr. 8ro. 2O7 Dl.
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anneer men , daadlijk op reis zijnde , goed gezelfchap aantreft, kort zulks den tijd dermaadat men , om zo te fprcekcn eer men het bemerkt , ter bedoelde plaatze aankomt : zo gaat bet
cok, als men eene onderhoudende reis leest; men is
:tan 't einde, eer men het gewaar wordt dit laatfle
emdervonden wij meermaalen ; dan allertretTendst in
deeze Reize door Frankrijk , Welker derde en laatfte
welk met de twee voorige 66n bekwaam
Stukjc ,
Pioekdeel uitmaakt , wij titans aankondigen.
Wij zullen onzen Vederlandfchen Reiziger van verre volgen , en onze Leezers met eene en. austere door
hem opgemerkte bijzonderheid bckend maaken.
Met den achttienden Brieve verlaat de Reiziger Tot,
joule, den weg neemende na Bagnerez hoe veel genoeg•
lijks ziet Dien met hem op ctit toehtjc! en dit
duurt, als men te Bagneres is aangekomen, welks baden befchreeven worden; doch pleizieriger was ons bet
laudreisje van daar, vol heeriijke landgezigten en alwisfeling van tooneelen; onder deeze een fcbrikbaarend
ea gevaarlijk , door den Reiziger dus befchreeven :
Sativenr voorbij zijnde , is de weg door eeniga.
boomer en Bruiken , tegen de Nate geplaut, nangenaam befehadawd. Aan de regterzijde hoort men de
04 ye in eene diepte bier en daar door dikke arniken
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bedekt, ruifchen. De bergen worden hooger en (teller,
en de diepte hoe longer hoe ontzaglijker. Onze leidsman waarfchuwde ons, dat wij welhaast aan een zeer
final padje mocsten komen , daar wij, voorzigtigheids
halve, wel zouden doen om van de paarden of te flappen. Hij noemde dit tin maumis pas. Dit padje was
bier en daar geen drie voeten breed, tegen eene zeer
iteile rots boven eene afgrijslijke diepte uitgebouwen.
ANTONID, ooze leidsman , raadde ons om niet rechts
te zien, en ik volgde zijn road. De rotzen , waar
de Gave bulderende tusfchen door loopt , zijn zoo lleil,
en than zoo digt bij elkander , dat men tusfchen twee
booge muuren zeer eng fchijnt ingeflooten ; de zonneftraalen hadden bier thans geen toegang; het licht volt
'er alleen van boven loodregt in , en dit alles maakt
het nog akeliger. De paarden zelfs , hoewel aan dergelijke wegen gewoon , gaan met den neus op den grond,
en voelcn eerst met eene foort van huivering , eer zil
hunne voeten nederzetten. Men fpreekt niet tegen elkander; ieder is bier alleen op zichzelven bedacht geen
wonder , men behoeft (lents te ftruikelen om in de
diepte te morzelen te vallen. En ondertusfchen had bet
gevoel, dat ik in deezen toeftand gewaar werd, meer van
het aangenaame dan van het onaangenaamc. Het grootfche , het ongewoone, en daarbij het lieflijk fchoone ,
want de rotzen zijn veelal van onderen tot boven met
boomen en ftruiken bedekt , veroorzaaken eene flreelenlende bewondering , die de ongerustheid aanmerkelijk
verdooft. Nog vrecmder vertooningen te gemoet ziende , wordt men door nieuwsgierigheid geduurig aangefpoord en opgewakkerd; en laaten wij ter goeder trouw
zijn , de hoogmoed en eerzucht heeft aan alle dergeiijke
onderneemingen ook vrij wat deel. Dit zoo finalle wegje
was moor kort, en wij =ten ons weder te paard: nu
was bet pad zoo breed , dat wij eene vrouw , die eat
ezel met wol gelaaden voor zich been dreef , voorbij
konden laaten. Zij ging dit voortbrengzel van haare
kudde te Lutz verkoopen , en fpon geduurig op de
plaatzen , waar de weg niet al te fmal en moeilijk was.
Een chid welts verder heeft men een pad , altijd niet
veel breeder dan vo/fIrekt noodig is, boven cone diepte van So a xoo voeten in de harde rots uitgehouwen , en hier en daar met ftukken [teen opeengezet gemolt; dit werk, dat niet zonder zwaaren arbeid gefchied
R 5
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fchied is , word in 1762 uitgevoerd." Dit uittochtje
veelchaft den Reiziger veele woeste bergtooneelen, het
gezigt van watervallen , en ontzettende vertooningen
Ryan de natunr in volftrekte woestheid.
Dc twintigfte Brief leert ons Bagneres , en inzonderb,eid de ornmeftreeken , nader kennel/. Met den cenep-twintigften vinden wij den Heer VAN DER. WILLIGEN.
te Bourdeaux , na y ons met zijne waarneemende reize
derwaards vermaakt te hebben: deels te land, deels te.
water volbragt hij dezelve. De Stad in her gezigt krijgende , wordt zijn vacierlandsch gevoel wakker ; imniers hij fchrijft : „ De ligging van Bourdeaux is, van
deeze plaacs gezien , zeer fchoon en fchilderagtig. Haarc kaaj en fchoone gcbouwen vertoonen zich als een haly en cirkel: voor dezelve ligt de rivier zoo vol fchepen,
dat men hier en daar naauwlijks door de masten en touwen been zien kan. Aan de oevers ziet men fcheepstimmerwerven , waar verfeheide fchepen op ftapel itonden.
l3nitenplaatzen en tuinen , alles kondigt eene welvaarende handelflad aan. Deeze fchilderi is vooral treffend
voor eon Hollander ; men verbeeldt zich , Anilierdam ,
Rotterdam of Dordt te naderen. — 6 Mijn \Taderland!
wanneer zal die bloeijendc flaat , waarin ik u in mijne
vroegejeugd gekend heb , Bens wederkomen? — Of zijt gij
voor mij, zoo wel als die jaaren , voor altijd verloren?—
is .die aloe le deugd , die edele itandvastige en ftoutmoedige aart, gepaard met kloek beleid en weergalooze vaderlandsliefde waardoor wij fchier wonderen verrigt
liebben , dan te eenemaal van onder ons geweeken?— Is
het vuur der vrijheid en onafliangelijkheid dan ganschuttgedoofil'? Helaas!" Te deezer Stede viel
-Joel te zien en op re merken ; bet een en ander levert
Ho y le tot den twee- en drieentwintigften Brieve.
Tuist bevondt zich ooze Reiziger in 't hartje van den
Wijnoogst te Boerdeaux. Buiten de Stad, te Hautbrion
zag hij het druktte van dien oogst in een der voornaamite wijnlanden. Kort is dit berigt „ De Wijngaarden
bieromftreeks doorloopende, vonden wij 'er eene menigte van manners en vrouwen, jongens en meisjens bezig
met druiven te fnijcien en 'er nit te draagen; zij zongen
tusichenbeide half Fransck half Patois Gaston, en fcheenen
zecr vrolijk. Een man, met een ftokje in de hand, was
om de kinderen in order te houden. Buiten den
Vviingaai,1 werden de druiven in kuipen of tennen, op
eerz
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een kar, met twee osfen befpannen , gelaaden , en zoc

na het pershuis gebragt: bij dit pershuis was eene niet
onaartige wooning. De rentmeester van het landgoed,
waarvan de eigenaar, naar hij ons verhaalde , te Paris
woonde , ontving ons, hoewel wij hem niet kenden, of
geen de minfte aanbeveeling aan hem hadden, zeer vriendelijk , en liet ons de wijze, waar op de wijn gemaakt
werd , zien. Als veele onzer landslieden zagen hoe daar
Riede gemorst wordt, zWzouden ligt huiverig zijn on"
'er van te drinken (en zeker ging het hier nog op de
zindelijkfte wijze toe.) In het pershuis waren twee
vierkante houten bakken , hebbende naar gisfing Lien
twaalf voeten lengte, even zoo veel breedte en ongeveer twee voet diepte; zij ftonden eenige voeten van den
grond verheven; in deezc bakken werden de druiven geworpen , en vijf of zes menfchen vertreeden die clan met
hunne bloote voeten; dit noemt men Fouler le Vin; bet
fap liep , door een gat aan de voorzijde gemaakt,
kuipen, en twee andere mannen. droegen het van daar
in eene andere groote en hooge kuip, daar zij met an
trap naar toe moesten klimmen. Deeze kuip was nog
nieuw, van eikenhout gemaakt, en met ijzeren hoepels
omringd. De rentmeester verhaalde mij, dat dezelve
L. too gekost had; men verkiest voor dergelijke kuipen het eikenhout bier omftreeks groeijende , boven bet
vreemde , omdat het minder hard is. In deeze kuip liet
wen het fap en de verpletterde druiven to a t a dagen ftaan ,
cer men ze verder uitperite en op vaten deed. De wirte
wijn , dien men bier minder teelt dan de roode , was
reeds in de vaten en gistte aanhoudend. , zoodat de
Ichuim door het boorgat , dat openftondt, uitliep ; deze wijn , hoewel pas veertien dagen oud , was reeds
zuuragtig. Men liet ons ook wijn van voorleden jaar
en van dien welke ecnige jaaren oud was, proeven:
de laatfle vooral was zeer lel:ker. De wijn van &zitbrion behoort tot de beste en fiinfle wijnen, die in de,:ze.
ganfche landftreek geteeld. ;worden ; doch om goed te
zijn, moet men ze ouder laaten worden dan. de Meelor,
6 jaaren oud
en niet eerder drinker voor dat zij
lie druif is bier klein, douker van klein , hard van fehil
en nict zeer aangenaam van fmaak. De wijnoogst was
bier over 't algemeen goed; echter hadden de wijngaarden door de voorjaarsvorst nog vat geleden. At
teat men in Holland voor Bourdesusfehe en Medic-wij.
en
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nen verkoopt , moet men niet gelooven, dat in die land.
itreek groeit ; een goed gedeelte Languedocfche wijnen
loopt 'er onder. Al die wijnen verbeteren veel door de
xeis over zee, en wij hebben daar bij beter flag om ze
e bereiden dan de Franfchen zelve, en welligt is 'er onze
lugtftreek ook beter toe gefchikt."
Bourdeaux befchrijft onze Reiziger als eene foort van
2uilekkerland ; „ goed vleesch , vooral runderen en.
l'chaapen, haperen 'er niet , daar Gasconje nog al wat
weiland oplevert , zoo min als verfche zee- en riviervisch; de ommettreeken leveren ook verfcheide foorten
van wildbraad en tam gevogelte in menigte op, waarbij
men veeltijds de beroemde truffels, die het nabuurig
land van Perigord oplevert, voegt: de hoofdflad van
dat land is beroemd om de patrijzen-pasteijen ; en de
xvijn begrijpt gij dat bij alles niet hapert, hoewel de fijne
on lekkere Court 'er gansch niet algemeen en bijna zoo
dour is als bij ons. De wijn , dien men in herbergen ,
el fs in vonrnaame , gewoonlijk drinkt , is maar redelijk,
en als men een flesje extra wil hebben , moet men 'er 4
it 5 hires voor neertellen , en dan nog heeft men van
den allerbesten incr. Over 't algemeen zijn de leevensniddelen bier duur; zelfs houdt men Bourdeaux voor
de duurfte plaats in Frankrijk; het geen ik voornaamlijk
nan den overvloed van geld, die 'er althans in vredestijd plaats heett , toefchrijf. Menfchen die rijk zijn,
en bet voornaamlijk om taker eeten en drinken te doer
is, zou men deeze Stad wel tot eene woonnlaats kunnea
nanraaden." Liefhebbers van het Tooneel en andere uitfpanningen kunnen ook hun genoegen vinden.
\Vij zouden, met vermaak , onze Leezers nog bet
een en ander mededeelen tilt den vier- en vijfentwintigften Brieve, bevattende de terugreize na Parijs en
de befchrijving der clOorgetrokkene Steden ; doch ge.
noeg hebben wij , in dit en de voorige berigten, aangevoerd, om de nicuwsgierigheid uit te lokken. Deeze
zal zich ook onthaald en voldaan vinden over de Afbeeldingen , in dit Werk voorkomende : met Plaaten,
itaat dikwijls op den Titel der hedendaagsch uitkomende Boeken , wanneer men naauwlijks aim het meervoudig getal voldoet , met 'er twee te geeven; dan in deeze
Brie Stukjes telt men , behalven de Kaart van Frankrijk,
een vier-en- twintigtal , en onder deeze zeer aartige.
His fink zijn Werk met lets voor de Reizigers inzonderheid
door
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door Fras;kriik ; men zal , derwaards trekkende , wet
doen met dic onderrigtingen te raadpleegen.
Met genoegen lazen wij in den laatften Brief: „ Wel.
iiaast naderden wij de fchoone toegangen van Verfailles ,
welke pleats, met de omftreeken, ik reeds naauwkeurig
gezien had, en waarvan ik u in 't vervolg misfehien het
een en ander zal mededeelen, gelijk ook over Parifs en
verdere omliggende plaatzen. Mijne gehouden aantekeningen , geduurende een vcrblijf van ruim twee jaarea
in die Stad , zullen mij daartoe nog al eenige ilof kunnerz
opleveren." Wij zien zulks , onaangezien de menigvuldige befchrijvingen van het hedendaagsch Parifs,
met verlangen van onzen onderhoudenden Landgenoot
te gemoet.
.I.M.••••■•••■11

Reizen door Rusiand, Dui:schland, Zwitzer/and, Frankriik en
Engeland ; door N. KAM:P/151N. Uit het Iloogduitsch vertaaid.
Ilde Dee!. Met Plaaten. i.eiidess, hi/ P. FL Trap. In
gr. Svc. 246 Bl.
Verdieede het vorig Dee klezer Reize,
zeer onderhoev dend en leerznam, elle aanprijzing in ons oog, dit tweede houden wij niet winder, en wij beloven iederen Lezer
lint en vermaak. 13ijaa op iedere bladzijde ontmoeten wij de
bewijzen , hoe zeer het hart van den Sehrijver voor bet fehoo•
ne van natuur en kunst niet alleen, mar vooral ook voor he
zedelijk ware en goede geopend is; de uitboezemingen van
mans godsdienflig gevoel zijn ook menigvuldig en treffend;
en het geheel worth daardoor,zoo als ook door menigen nen.
doenlijken trek voor het halt, aanhoudend verlevendigd.
In dit Deel leidt de Sehrijver oils met hem door cen good
deel van Zwitzerland , en berigt ons het merkwaardigfle„
en wat heel bijzonder trot. IIij vertrok van Zurich, over
.Baden en drab, near Bern, in welke Stad de Bibliotheek,
en vooral een relief , dat gedeelte der Alpen voorfleilende,
hetwelk hij voornemens was te bezien , inzonderheid zijae
sandaeht vestigde; terwiji hij tevens loflijke melding doet van
een foortgelijk kunstgewrocht , door den Genereal PFEIFFEa ,
eeu burger van Lucerne, met ongelooflijke moeite vervaardigd,
't'welk lietgeen hij bier zag nog ver overireffen moet. Maar
bovenal werd hem Bern merkwaardig, door de kennis, die
bij daar maakte met den Pred. STAFFER, dien hij te regt
eenen zeer edelen Zwitzer noemt, en den geleerden Natuuronderzoeker WUTTENBACH , wiens werken hij aanftipt. Hij
vertrok ran Thus; , en met het veerfebip over de Thuner
zee-
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See. Eeusvige wijsheld svelke verfcheidenheld is 'er in flu*
p hetuurkke en zedelijke svereld ! Dezen indruk gaf hem op
deze reize de fchoone, prachtige natuur. Aan den zuidlijken
pever verhief zich het oude flot Spies, voorheen een eigeno
Glom van eene der oudffe familien nit het Canton. De battle
rtam van dit huis het RUBENBERGSCHE , waren LEONARD en
4MALIA, een beminlijk paar,, en beiden gaven broeder en zuster aan een broeder en zuster nit het huis ERLACH, mede een
der aanzienlijkffe, de hand. „ Op den dag van de bruiloft,
im het , middagmaal , deed men een fpeeltogtjerr op de zee.
De lueht was zuiver en helder; een zagt windjen verkoelde
de wakkere roeijers , en fpeelde met de blonde hnairen der
fchoonen ; kleene golven dartelden om de boot, en hun zagt
gemurmel goot eene tedere zwaarmoedigheid in de harten der
geliefden , die , fidderend aan elkander gedrukt , zuchteden
om de vlam der liefde te verbergen, die in hunnen boezem
gloeide, daar haare wederfchijn zich op hanre gloeijende wangen verriedr. De avond begon reeds te vallen, en niemand
dacht aan de terugreis. De zon ging onder, en op eens brulde
de florm , als losgelaten uit de diepten der holen; de golven
verhieven zich , en de Stuurman fchrikte. Ilij bevlijtigde
:deb om den oever te bereiken, maar door de duisternis kon
hij niets onderfcheiden. De riemen ontzonken aan de handen der vermoeide bootslieden, en golf op golf dreigde de
boot re overftelpen. Verbeeldt u den toefland der ongeltrkkige Gelieven! Zij zochten den Stuurman en de roeijers cooed
te fpreken, en floegen zeif de handen Iran 't werk. Toen
zij zagen dat alle hunne pogingen vergeefsch , en bun dood
onvermijdlijk was , bevalen zij zich der Voorzienigheid ,
droogden de laatfle tranen af, omhelsden elkanderen , en vervagtten zoo hun laatfle oogenblik, 't welk fpoedig daar was.
Een hooge baar floeg de boot om, en alien vonden hun graf
in de golven, een eenigen roeijer uitgezonderd, welke gelukkig tot aan den oever zwom, en de tijding van den dood der
ongelukkigen bragt. Zoo wierd de oude ftam der BUBENBER.
CEN vernietigd , en hun flot ging over aan die van ERLACH,
welke men thands voor de voornaamfte flam in Bern houdt.
tk bezag," zegt de Reiziger, „ ender treurige denkbeelden dit
floc. De wind waaide om de verlatene muuren.."
Bij Unterfee ftapte ooze Reiziger uit het fchip, en beaon
met eenen leidsman eene reize re voet door de Alpen; fpoedig
b
kwarn hij bij de beroemde Stofbeek , waar het water meet* dan
900 voeten hoog van de rots afflort, zonder de helling des
bergs te treffen, en zich in den omtrek van 4onderd fchredett
ats een ftofregen op de g arde verfpreidt: kort daarop vend
de Trownerbeek , wier donderende waterval onder die woeste
fchoonheden behoort , welke den beininnaar der natuur verrukkee. Eenige volgende Brieven zijn van het gebergte,
eeni-
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ttettige char liggende dorpen , gedagtekend. De Reicitenbaclr
trof hem vooral. „ leder gevoelvolle," zegt , „ moet
altijd de groote natuurverichijnzelen des 1.1bijnvals en des
Reichenbachs bewonderen, maar wells penfeel , welke pen kan
ze voorilellen? betoverd door den mij omringenden donder,
fiortte ik bijna zinneloos ter aarde." En van het Ilailydal zegt
bij , (want wij kunnen bij iedere bijzonderheid niet nilflaan,)
„ Ach ! dat ik geen Ichilder ben — dat ik niet aanflonds het
fchoone Has/vial op het papier kan brengen , 't geen zich
de gedaante van een treffenden bloeijenden ruin tusfchen wilds
en hemel - hooge rotzen vooraelt!Lustbosfehen van vruchtboomen , en daar tusfchen kleine houten huizen, die het dorpjen
uitmaken: de Aar, die het dal in de lengte doorflroomt, eene menigte kleene beeken, die van de fleile rotzen
(torten, en met zilveren fchttim tusfchen het fluweelen groen
voortvlieten : dit sties geeft zullt een romanesk en treffend
beeld als ik nog nook gezien heb."
Na dit togtje door de Alpen gceft ons cie Schrijver vas Ii-et
merkwaardigfie, dat hij in Bern aantrof, berigt, vcraar hij
zich nu nog eenige dagen ophield, en brengt ons Vervolgen§
re Laufanne, vanwaar men zijnen uitflap mar bet don* Cita.
fens, niet verre van revay , het tooneel van de bekeadeRoman,
de Nieuwe Ileloife van ROUSSEAU, vooral ook met genoegen
fezen zal. Eenen geruimen tijd hied zich onze ReizIger
Geneve op, en vergat vooral Ferny niet, bet voor de beWon.
deraars van VOLTAIRE altijd zoo belangrijke Ferney. Het verbajf van RARAMSIN te Geneve werd ook zeer veraangetmand
door dat hij daar een' zijner vrienden vond, Dr. BECKER, die
no voor het vervolg zijn reisgenoot werd. Doer hem ontving
bij van andere vricndcn berigten, en alzoo words ook de Lezer aangenaam verrascht door bet verhaal van eene toevallige
kermismaking van beider vriend, den Dichter BAGGESEN , met
de kleindocliter van den beroemden HALLER, waaruit dan oat
een huwelijk wordt , onder de gclukkigfie vooruitzigren. Nice
onaardig voor den Lezer is, weinige blacizijden verder , her
verhaal van eene minnarij van zijnen vriend den Do5tor, die
zekere Schoone , die hij op reis entinoet had, maar niet verSeten kon , vel vertronwen bear ging opzoolien„ maar reeds
verloofd vond. Veel belangrijkcr cchter is 's Schrijver3 kennismaking met, en zijne herhaalde bezoeken bij den beroertiden BONNET, wien hij ganseit ?alders vend, dan hij zich had
voorgefleid: hij dacht een .walker, door den last der jaren
eeergedrukten , grijsaard te vinclen eerie wade hut, osier
tijdelijke bewoner, (oorfpronkelijk een burger der beinels) de
narde moede, zich title dagen near zijn vaderland fpoedde
met den woord, de overblijffels van den grooten Do eine: maar
vond eenen vrolijken grijsaard, in wieies oogen het vuut
Pen; nog :mixer en wel!oiden-J
des levens nog glinde,
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was , die , behalve aan zijn gehoor,, nog weinig Teed doof
gebreken des ouderdoms, met edB woord BONNET, van wien
men nog eene tweede Palingenefie verwachten kon. Dit werk
en ook 's mans Wereldbefchouwing worden door onzen Schrij-.
ver in zijne moedertaal overgebragt; en bij het laatfie aide
de groote man hem in ftaat om 'er nieuwe aannaerkingen bij te
voegen, waarvan hij hem de mededeeling beloofde. „ Ik ben
• een mensch, (zeide BONNET) ik heb kunnen dwalen: daar
• ik onmooglijk zelf alle proeven kon doen , zoo heb ik
„ vreemde dwalingen aangenomen, tot ik dezelven eindelijk
„ ontdekt heb ; en dewiil ik mijne werken gaarne tot do
„ hoogstmopglijke voimaaktheid brengen wil , zoo verbeter
• ik aanhoudend de fouten, die ik in dezelve vinde."
Met een woord worth hier ook van den Heer tu.nica en zijn
onderrigt son Doofflommen gewag gemaakt. In de Cathedrcal-kerk bezocht KARAMSIN de gedenkzuil van den Duc DB
011AN , en berinnerde zich aan dit voorinalig hoofd der Prote.
tianten in Frankrijk; en TANCREDO, zijn zoon, wiens ligchaam
door ook rust, offchoon het graffchrift op dezen, op aanzoek
van den Boning van Frankrijk, is weggedaan. Ook het Pieters- eiland nam onze Reiziger op, en deed in het Pays de
Cex eenen kieinen nitflap. Hier ontmoeten wij eene en andere,
deels grappige, Oats aandoenlijke, gefchiedenis, en verzel.
len voorts onzen Reiziger naar Lyon, waar , behalve het
merkwaardige der find , de beroemde Danfer van het Parijfche
tooneel , VESTRIS , die thans daar zich juist ophield, zijne
aandacht trok. Ook maakte hij kennis met den Dichter MAT.
THISON deze bragt hem bij eenen beeldhouwer, die zich in
lialien naar de Antieken gevormd had, mar zich in dat tijdflip zeer beklaagde: Thans, zeide hij, werk ik weinig, want

ik inset wet andere burgers op de wacht trekker. Bet gezigt
van het onvoltooide werk maakt suij treurig. ilch! snijne Bee.
ren gij kunt u het hartzecr van een kunflenaar voorgellen,
dien men van zijn werk afroept. In het Hospitaal, de Car-

thuifer-kerk, bij de overblijffeis derRomeinfche waterleiding,
het Nonnenklooster, waar voorheen de Romeinfche baden wares, in den Schouwburg , enz. kunnen wij onzen Reiziger
Hier volgen. Daar hij met zijnen vriend reizen inoest
hij zijn plan , om Languedoc en Provence te bezoeken, opgeven; met eene boot vertrokken zij op Chalons, van daar per
as mar Parijs. Zijue befpiegelingen op (lac watertogtje
len wij, tot eerie proeve, voor onze Lezers affchrijven.
„De zon gnat op — de nevel verdeelt zich , en onze boot
rchommelt op de hemetsblaauwe, met gouden fireepen door
de morgenzon beftraalde viakte des waters....... Ik dacht
aan den oorfpronglijlten toefland van dezen bloeijenden Dever. .. Hier flroomde weleer de Saone tusfchen donkere
wildernisfitu.— Het duister bosch ruischte over zijne golten—.
de

REIZEN Door, Rt: SL,'IND, ENZ.

16,5-

de menfchen, die zijne oevcrs bewooncien, lee.fden gelijk wilde dieren, in diepe boleti, of order honderdjarige belommerde eiken. — Welk eene verandering! Floe veele seuwen zijn
'er nodig geweest , om alle fpooren der ooriprouglijke woestbeid nit de natuur uit te wisichen!"
,, Maar misfehien zullen in den loop dor tijden deze fchoome
oorden weder verouden en verwitderen! misfchicn ziet
over cenige eeuwen , in plants van deze fchoone meisjens,
welke thaws voor mijne oogen aan den oever zitten , en hare
'wine geiten kammen , wilde dieren, die door hun gebrul de
woestijn nog vreeslijker maken. — Treurig denkbeeld!"
Aanfchouwt de otnwentelingen dernatuur! Leest de geichie.
clenis der volken! Wendt uwe oogen naar Syrien, mar Egyp•
ten, naar Griekcnland — en zegt, /vat men kan verwagten?
Alles rigs zich op, of valt. De volken der aarde zijn gelijk
nan de bloemen des velds. Zij verwetken op haren tijd
Nvandelaar, welke zich wcleer over hare fchoonheid verwonderde, komt am/ de plants, waar zij bloeiden, en zijn oog
valt op het treurige mos ja , ossiAN! gij voeldet levcndig
dit betreurenswnardig lot alter dingen cinder de zon , en flanom roeren tiwe zwaarmoedige gezangen mijne ziel."
„ Wie biijft borg, dat Fra;zkrijk — het voortreilijkile
't well; met betrekking tot zijn
ken van onzen Aardbol
luchtflreek, zijner voordbrengzelen, zijner befchaving en vetMet cep s het teg,enwoor.
lichting zijn gelijkcn niet heeft,
dige Egypten zal worden? Dit alleen Ran ons troosten,
dat , met den val der Natia, bet geheele menschlijke'gctlagt
niet valt. Het eene maakt plants voor het andere, en wanneer
Europa verwildert, zoo ontfinan misrchien in Africa of in Ca,
wada , burgerlijke maatfchappijen, under welke wetenfchappen,
kunfl en en ambagten bloeijen."
Dar, waar voorheen 11011ETILTS en PLATO leefden,woonem
thans wilde barbarexi. — nmar daarvoor leeft in het noordetz
van Europa de Dichter der illesflade , welke IIONIERV'S :ells
zijn lauwerkrans ontnomen heeft daarvoor zien wij can dell
voet van den Yllra BONNET, en in Koningsbergen KANT , tegef.
welken PLATO , met betrekking der wijsgeerte , ilechts
kind is."
Eindelijk komt KARAms/N in Paris; en hier zouden wij ge.
wis te veel, , hetgeen bekend is, moeten annilippen,
wij tie brieven aan Zijnen vriend volgen , voor Wien ittkt
berigt des Reizigers nien-w en belangrijk was , tertvijl melt
rock ook- die gedeelte des Werks met genoegen lezen zal. Hat
fpreekt van zelve, dat de Schouwburgen vooral ook zijne pet/
onledig houden.
„ Parijs is tegenwoordig in ?an: dat niet nicer shat het lwr..
„ been was ," zegt de Reiziger; hij was dnar in het voorja-nt
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1790, en vete weet niet hoe het zints dien tijd wederom veranderd is? „ Geloof niet, fchrijit hij, dat de geheele Natie
aan bet groote Treurfpel, 't welk thans in Franlerzjk gefpeeld
wordt, eon werkzaam aandeel neemt. Naauwlijks bet hondercifle gedeelte behoort tot de eigenitylee Tooneelfpeelers De
overigen zijn aanfchouwers, en oordeelen of twisten , weenen
of lachen , klappen of fluiten , nadat bet hnn bevalt. Zij,
welke niets te verliezen hebben , zijn moedig als hongerige
wolven : zij daarentegen, welke alles kunnen verliezen, zijn
bevreesd als haken. Gene willen alles hebben, en de anderen zoeken lets to redden," enz. Dan wij leggen de pen neder,, den Lezer naar dit onderhoudend \Vcrk zelve verzendende;
'er alleen nog bijvoegende hoe de Schrijver zijnen did
Paris doorbragt , en 'er vrolijk en vergenoegd was, gelijk
men bet 'er denkelijk nagenoeg op dezelfde wijze nog wezen kan:
„ Men huurt in een der beste Hotels eene kamer, waar men
echter alleen logement en hediening vindt. Kofflj en Thee last
men zich uit een nabijgelegen Koffijhuis, en het eeten van
cenen Kok brengen. Des morgens onder de koffij" (die bier
voortreflijker clan ergens wordt toebereid) „ leest men Journalen en Nieuwspapieren , waarin men altijd jets merkwaardigs, lets om te weenen of to lachen vindt. Terwij1 komt de
fpraakzame , grappige Kipper, welke allerlei haken en oogen"
(toen) „ van MIRABEAU en MAURY , van DAILLY en LA
rAYETTE " (thans denkelijk van anderen) „ vertelt, terwijl.hij
de hairen met de lekkerfte pomade inbalzemt, en met de wine
en fijnfle powder beftrooit. Daarna trekt men een eenvondigen
zindelijken Frak nail, en doorkruist de clad. Men gnat in het
Palais Royal, in de Elyfeefche velden, of ergens bij eenen
beroemden fchrijver, of kunflenaar, in de prenten- winkels,
of bij DIDOT, om de kostbare uitgaven der Griekfche en La-tijnfche clasfifche Schriivers to bewonderen. Onderwiji nadere
de middag. Nu gnat men ergens bij eenen Reflaurateur (Kok),
waar men voor eenen Roebel vijf of zes goede fchotels, en
nog een defert heeft. Den tijd tot dat de Schouwburg betint , brengt men door , met het bezien van eene kerk volt
gedenkflukken , van eene gallerij met fchilderijen, van eene
bibliotheek , en met het klokkeflag van zes wren gnat men it/
de Opera, of in eenen anderen Schouwburg, nadat men lust
heeft om te fchreijen of te lachen. Hierna herhaalt men zicli
van zijne menigvuldige gewaarwordingen in een Koffijhuis iii
bet Palais Royal bij een kom Bavaroife beziet de prachtige verlichting, arcaden en alleen, hoOrt dikwils de gefprekken der danr tegenwoordig zijnde diepzinnige flaatkundigen,
en keen op zijne ilille kamer terug, waar men den dag overdeukt, zijne deukbeeldeu verzamelt, en misfchien eenige re.
gels
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gets in zijn dagboek fchrijft. Eindelijk werpt men zich op
bet zagte bed, en — waarmede zich ieder dag des levens
fluit — men fluimert onder vrolijke gedachten tot den morgen in."

Taalkundigc Bijdragen tot den Friefchen Tongval ; door EV.
WASSENBERGH, Hoogleeraar in de Griekfche en Nedcrduitfcke
Taalkunde, enz. to Franeker. Ilde Stuk. Te Franc/xi . , bij
D. Romar. z8o6. In gr. 8vo. 240 Bl.
e kundige en van de Friefche Hoogefehool veel verelienende
D
vervolgt hiermede zijnen Taal.
Hoogleeraar
kundigen arbeid, over welks verdienfle wij voorheen in ons
iVASSEIVBERGH

1VIaandwerk onze gedagten hebben medegedeeld (*). Van
nieuws kunnen wij niet nalaaten onzen dank te betuigen aan
den man , clfe wont voor de opgevatte task wel te zijn berekend, voor het licht, welk hij bier wederom heeft verfpreid
over eene mat, zoo rijk, indien niet rijker dan eenige andere, die elders wordt gefproken; taal, die, hoewel nu, in
de dagelijkfche zamenleeving, merkelijk verbasterd, op eene
zeer hone oudheid mag roem draagen; taal van eon Volk,
eindelijk, wiens oorfprong zich in de hoogile oudheid vethest, en fchier met den naam van Aborigines zoude mogen
betiteld worden. Lang neder te zien op zulk eene trial, en
op de poogingen, 't zij om haare waardigheid te haudhaaven,
zij om over haar eenig licht te verfpreiden, dunkt ons met
het karakter eenes echten Taaloeffenaars niet te ftrooken , die
de Oudheid doorfnuffelt, of met vreemde Volken te made
gnat, niet om eene geheeie nog leevende taal, maar enkele
woorden op te fpooren, die al voor lang in onbruik ziju ge&omen.
Bijdragen noemt de Hoogleeraar de verzameling , in dit
Boekdeel voorhanden. Leed doer het ons, de verzameling
van Friefche Spreekwoorden, die hij voorheen halt bcloofd
ten getale van meer dan MDCCC te zullen gemeen maaken,
aldaar niet te hebben aangetroffen. Spreekwoorden, zoo als
wij dezelve ergens niet onaartig genoemd vinden, ziju als de
wijsheid der Nation. Omtrent de zeden, gewoonten, fmaak,
denkwijze, enz. der aloude Friezes zoude daaruit niet wei.
nig lichts hebben kunnen gefchept worden. In de Voorrede
geeft de Heer WASSENDERGH reden, waarom hij het publiek
in deszelfs verwagting heeft moeten teleurftellen ; dezelve was
!word(*) Zie

Letteroef. 1 802, D. I . W. We
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hoofdzaakelijk de gebrekkigheid der Handfchriften, tot hem
gekomen ; terwijI hij, egter, alle hoop niet verloren geeft,
dat de File/cite Spreekwoorden van den beroemden GABEE111A
wel ergens zullen fchuiien , our welke , indien zij onder hen
berusten , :Ian het licht te brengen , hij alle Taal- en Oud•
heidkundigen ten ernfligfle uitnodigt. Mogt zijn Hooggel.
daarin gelukkig flaagen, of anders zich opgewekt gevoelen,
om althans , zoo 'veel hij bezit, het licht te doen zien, met
voegzaame aanteekeningen verrijkt en opgehelderd.
Van de flukken, bier voorhanden, zullen wij een meer of
min uitvoerig verflag doen. Aan 't hoofd ontmoeten wij
eene Proeve van Oildheid- , Taal- en Diebtkunde op GIJSBEICP
JAPIKS Dichtfluk, ten titel voerende: Nysgierige lode in Baitze-lesn , of Nieuwsgierige Iolle en Hahn - Oom. Kenners der
Priefche taale en Richtkundigen roemen dit gedicht als
ineesterfluk van vernuft en vindinge , als eene echte lchilderij der oude tijden en zeden, en te gelijk als blijk vet.toonende van des Dichters gezond verfland en helder inzigt
van de natuur der echte godsvrugt ; een Dichtftuk , in Un
woord, in fraaiheid gelijk aan dat ander van Meester ofjsBERT JAPIKS Tjesktnoers Zeexngst genoernd , waarvan , gelijk ook van het tegenwoordige , de geoeffende ilinfierelainfche Doopsgezinde Leeraar R. KOOPISIANS , in zijnc franks
proeve op den ftraks genoemden Dichter , gedeeltelijk
eene vrije vertaaling in Nederduitfche verzen heeft
Zie bier , met des Hoogl. woorden, den
geeven ( o).
inhoud van het Dichtfluk: „ Men verbeelde zich een Dorn,
„ of Bunn, waar fangs de Heeren- df IUjdweg loop y. Een
„ Wagen komt oprijdeu uit de nabuurige Stad, rijkelii*
„ floffeerd met zwierig gekleede Stedelingen. — Deze vertooning
„ trekt de aandacht van IOLLE cen jongen Boeren 'loon ;
„ die, daarop, de geheele Buurt bij naame in alleriji te
• men roept , en daar onder ook eenen eerwaardigen en wij.,
51 zen Griisaart , bij den Dichter IIAITZE Oom gehee„ ten. IoLLE vaart in hevige drift nit tegen de Prach:
,, en Praal der Stedelingen , en zou dezelve wel voor cone
„ der oorzaaken van 's Lands Rampen willen doen doorgaau!
• Dan hij worth daar in door den Ouden tegen gefproken,
,, die hem aanwijst, hoe ook de Land -jeugd eene Naar ei„ gene weidschheid hebbe ; hoe dartel en ongeregeld
1) ook derzelver gedrag in veele opzichten zij ; en nit lien
„ :made vermaant op zich zelven te zien 1 Het gefprele
„ is zeer ernftig, en zeer leerzaam : ook wonder wel ge.
om 'er de klederdracht en zeden van voor ointrent
• chikt,
f
,, twee Eenwen nit op te merken."
(*) Zie Vas 10006 bij WAWRS,
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Hoewel ons Maandwerk meestal van der Friefche taale onItundigen worth geleezen, wfllen wij , egter, de vrijheid neemen , eenige regels of te fchrijven, nevens de vertaaling,
door den Hoag!. WASSENBERGH daarvan gegeeven. IoLLE
over de klederpracht der Stedelingen weemoedig zich be.
klaagd hebbende, voert hem Battu' - Oom te gemoet;
Mar! min feyt 'er fen , mey Idle!
„ Bistu nu fo fwier fen hone,
„ Datfte fplinter-fjaghlle? Stalck'
„ Yn dyn eyn eag is in balck'.
„ Yn dyn Tuwn iz noagh to wjoeden.
„ Bern, het hettet to betjoeden,
„ Dat me' ours lack in breck beguwcht,
„ In eyn fuwl naet ien reys fjuwchr.
„ Iz 't naet rjoe, dat Minske eagen
„ Wvtge' urn oor' ijoe quea , lanz pleagen,
„ Laytfe al 't jinge' in oar begiet,
„ Nin Hick, tat uwz felm mis- flier?"
Thans duct de Dichter den ouden Man den jeugdigen berisper op zich zelven wijzen , en op de praal , die zicli oak
ap zijn eigen gewaad vertoont.
„ Spe'gic dy reys, yn dyn
„ Fry fen boeyte in djiep fen binne,
„ Tinckfle' it tygge oar foore' in ney,
„ Fen dy fain (:Myg:) rinfle Ivey:
„ Bert it naet, korts able Sneynnen
„ Du in Duwckle, Buwe in Heyne
„ .7eppe yackle, 7eyp in Frans,
.,In fo by
' de you ford lanz,
„ Az iernme ynne boerren komme,
„ 't Himd opp' borst benaeyd mey blomme
„ In mey beamke-Letters beyd,
„ Dat den bleat in ypen leyt,
„
wyld mey fyde flicke:
„ 't Waempis gat oon gat trog-pricke;
„ Lanze Rieme' in FOle-jacht
„ Lycket dat naet rju ney pracht?
„ jiette fwy ick ftrypp' in koorde,
,, Lanz dyn wyde broeck om- borde:
„ Fen dyn locken, giel az waegs,
„ Dy oere' eaten hingje az flaega."
S
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WASSENBERGEI heeft

deeze regels aldus vertaa/d:

„ Maar men zegt 'er van met Idle!
„ Zijt Gij nu zo zwaar van hooft,
mijn 'friend,
„ Dat Gij den fplinter ziet?
„ In uw eigen oog is een Balk.
„ in uwen Tuin valt genoeg te wieden ,
„ Kind! — wat heeft het te beduiden,
„ Dat men eenes anderen Misvalligheid en Gebrek befpot ,
„ En eigen Vuii niet eens ziet?
„ Is 't niet vreemd, dat menfchen oog'en
„ Wijten aan het kwaad van anderen de plaagen des Lands,
0 , Gadeflaan al het geen een ander begaat,
„ En niet het Leelijk, dat ons zelven mist/ant.
,, Spiegel U cps in uwe gedachten
Vrijelijk van buiten, en diepdoordringend van binnen;
„ Denkt Gij het ter deegen over, voor en na,
„ Van U zelven, Neef, loopt Gij weg.
„ Gebeurt het niet, fchier alle Sondagen,
„ Gij en Doehle, BOU1PC en Rein,
„ Jeppe, Yakkle , yap en Frans,
„ En zo voorts bij den reget fangs
„ Als Gijl. in de Bunn korac,
„ Het Hembd op de horst benaaid met bloemen —
„ En met boomtjens Letteren allebeiden,
„ Dat dan bloot en open ligt;
„ De Hembdrok wild (zwierig) met fijde getlikt,
„ Het Wambes met gat aan gat doorgeprikt.
„ Langs den Riem een Venlen- jacbt: —
„ Gelijkt dat niet vrij wat Haar pracht ?
„ Nog verfwijg ilo fireep (Lint) en koorde
„ Langs uwe wijde Broek omgeboord;
„ Van uwe Lokken , geel als Was,
„ Die over de Ooren hangen als Vlas."
Verder geeft de Hoogl. WASSENBILRMI dikwijls reden van
zijne overzettinge , en voegt 'er aanwerkingen nevens, die
van 's Mans bedrevenheid ook in de verwante taalen getuige.
nis draagen. Zoo niet ten aanzien der beteekenisfe, inners
van de atleidinge zommiger woorden, is ons bier en daar wel
iet bedenkelijks voorgekomen; doch plaatsgebrek verbiedt
ons hierover uit te weiden. Eene Bijlage, handelende over
de Friefche naamen van de dagen der Weeke, fluit de Eerfte
Verhandeling. De Tweede loopt over de Eigen-naamen der
Friezes, zijnde eene tweede, zeer aanzienlijk vermeerderde

ea
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en verbeterde uitgave. Den eerflen drnk titans niet bij de
band hebbende, kunnen wij het onderfeheid tusfchen beiden
niet naauwkeurig beoordeeleu; terwijl wij, egter, aan vroegere lekture gedenkende, de mindere uitgebreidheid van de
eerst afgegeevene naamlijst ons wet kunnen herinneren. Do
Verhandeling behelst een onderzoek, hoe het bijgekomen zij,
daar bij meest elle andere Volken eene zonderlinge lchanrsheid
van Eigen-nnamen heerschte , dot de Friezen van dezelve zeer
rijkelijk voorzien waren. De Hoogl. is van oordeel , dat, te7wijI elders veele menfchen near Heiligen en Martelaaren zich
lieten noemen, waaruit deels eene groote gelijkheid , dee?s
fchaarsheid ontflaan most, de Friezen daarentegen zeer zorgvuidig waren in het bewnaren van de oude en voorvaderlijke
Eigen-nnamen; in dier voege, dot, hoe .wel zij , op rand en
nandrang der Geestelijkhcid , zomtijds met heilige =men
zich lieten noemen , zij nogtans ten alien tijde zeer zorgvnldig
geweest waren om de Vaderlandfche voort te planren. Dit
bade vooral plants ten platten Lande. „ Want (fchrijft de
„ Heer WASSENBERGIO hoewel . in de Steden , vooral in de
„ Hoofdflad, de meeste Burgers zich van Toe- of Gollacht„ naarnen voorzagen, was men op het Land, onder de /Buis„ luiden , altijd van die nieuwigheid afkeerig. — De Bur„ gerij der Steden kreeg flunk in den langen en weidfchen
,, kink der Toennamen. Men veranderde 's Vaders naam in
„ eea \TAN , en gaf 'er eenen Friefchen , Griekfchen , of La„ tijnfchen uitgang nen. — Anderen, zonder zich 'het den
„ Vaderiijken naam op to houden , leiden den Gellachtenain
„ of van hun Beroep , of Handteeringe. Somtijds volgde
„ men oak , in hat ontwerpen van Toennamen , bet voorbeeld der Nabuuren , door ze van Steden, Dorpen, Plant.
„ zen, of allerhande voorkomende dingen of te leiden.” Do
Hoogl., naa van deeze onderfcheidene Nnamsveranderingen
verfcheiden voorbeelden to hebben bijgebragt , gnat aldua
voort: „ In de Friefehe Dorpen , daarentegen, bcfpeurde
„ men Heeds eenen geweldigen en beflendigen afkeer van
„ dozen weidfchen en vreemden klank. Zelfs in onzen tijd
„ (voegt hij 'er nevens) durven het, ander de Landluiden ,
„ nog moor weinigen wnagen, om , ten kosten van , bij elle
e, gelegenheden, bier over befchimpt te worden, de Grooten,
„ Aanzienlijken , en Stedelingen bier in na te napes. Dear,
„ enboven zal hij , die onder hen eenen Toennam heeft aan„ genomen , daarom , op het Land, en onder zijne Beken.
„ den , even zeer , met achterlaatinge des VANS bij zijnen
„ gemeenen naam genoemd en aangefprooken warden , of„ fchoon hij hen ook in Rijkdommen , Jaaren , Gezach , of
„ anderfins, overtreffe.”
Nra volgen vier Bijiagen , waarvan de ecrfle bevat eene
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llist van Eigen-naamen der Friezen, volgens de opgave ran
Ilu NINUS bij LEIBNITZ , Collet?an. Ety:z:. p. 235 — de twee•
de van de zulke, die zij met andere volken gemeen hebben
* de derde de groote, en nu merkelijk vermeerderde Lijst ,
zoo van oude, als hedendaagfche, echte Friefche Mans- en
Vroutven - naamen en de vierde eene verzameling van
echte Frielehe Geflacht-naamen , welke van Eisen-naamen ow"fpronketijk zijn; waarbij nog eene Bijiage komt, bevattende
eene Iijst van Steden en Dorpen , welke van Eigen-naamen
hunnen oorfprong ontleenen.
Nu volgt nog een Bericht aangaande een cud Handfcbrift,
betrekking hebbende tot de Eigen-naan)en der Friezen, geheel in het Latijn gerchreeven , den Hoogieeraar WASSENDERGFI ten gebruike medegedeeld door den Heer J. F. M.
IIERBELL , bekend door de uitgave van bet vijfde Deel van
bet Frierfc!ie CI;arterboek , thins Sekrctaris der Stad Sneek.
Doch ens beilek g,edo‘ogt niet , 't Been danrenboven bezwaariijk zoude w iden., den doorgaanden inhoud mede te deelen.
Wij wil!en dan ons verflag eindigen met ooze dankbetuiging
:12 n den HMO WASSEMERGII voor zijne Hier gemakkeliike,
dock welgeflaagde poogingen, om over de Frielche Landtaaie eenig Licht te verfpreiden, en derzelver ivaardigheid te
bandhaaven. \Vij wenfehert den kundigen man leeven en
weIfiand , om zijne Priefche Letterkunde verder voort te zetten, en dat dezelve zijn flooggel. molten in dant ftelIen ter
de, zoo niet geheeIe immers gedeeitelijke afgifte der FRESCHE SPaEEKWOORDEN,

Brievcn van SoPiie man Mr. RIIVNVIS FEITII. Door ilfr. J. KINKER. <1;31erdam, bij J. S. van Esveldt-Iloltrop. ISeq. ha
XXII ell 69 ra,
zr.
gophie heeft dan door de pen van Mr. T. RINKER geantwoord
op de brieven, door Mr.

R. FEJT('

aan haar gefchreven over

de onvereenigbaarheid der Crib:16.7m Wijsbegeerte met het Chris.
tendax, Voorzeker kon haar geene gefchikter pen dienen ,

daar zij toch onderfleld :nerd geheel oveNegeven te zijn
Han deze Wijsbegeerte : meermalen kwarn Mr. KINKER als
oadvoraat dier aangerande Wijsbegeerte op voor de regtbank
-,-an het algemeene oordeel, en kon dan geenszins gezegd worrier: het gedingt e verliezen. Daarvoor is nu ook geene vrees,
indien het cordeel over de brieven van FEITII ann Sophie en
hier en et'ders niet ongegrond is geweest. KINKER acht zelfg
den onbezonnen annvat geene ernflige tegenweer waardig ,
mar tracht den aanrander flechts belagchelijk te maker:, hetget hil 2TCIIWCi in eene breede Voorrede noodig acht te verde-
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dedigen. Ilet is maar jammer, dat voorbarige verdedigingen
doorgaans gebouden worden voor zelfsbefchuldigingen en de.
zelfsbewnstheid doen blijken van ergernis te geven. Recenfent
is wel Been vijand van fcherts, mar vindt bii dezelve geene
overredende kracht; ook mishaagt zij hem in erffilige zaken,
en de nal: der zuivere Wijsbegcerte zoo Wel, als des redelij.
ken Christendorns , is hem veel tehoogwanr;lig y our deze behand
debug, daar het om beider eer te doen .G.-Hnt. In het karalt•
ter van Sophie komt hem die fcherts -hog al onvoegzamer
voor , vooral wanneer zij tot dubly4innigheden overflant,
weike hij haar aan geene eenvoudige onnozelheid zijn toe te,
fchrijven.
Gij^ wilt nog vee7iten, goed,
Uw koeltjes, beekjes en uw

vrind; maar't is gedaan.
Hein en ritzlend lover,
Dat eertijds glimde en blonk , was lief; maar MU is 't over.
I-let fpreidde een fehemerlicht'op asses om u been;
.S'entimentaliteit omwapperde uwe fchrea;
Zij ademde uit uw horst, blies op uw 'laden rozen,
En deed natuur voor u met dubblen wellust blozen.
Thins — lacht natuur u nit. Cij blaast wel rozen; ;at
Maar ach, haar gem- is weg en volgt rz viol moor sta.
„ Niets eindigs vuurde ens aan?...." Neon, FEITII dat zosl
ik zwijgen:
Op zulk eerz wijs zone!: gij mij wel een kleur doer krijgev.
Al te eindig waailijk: want die bone zinnenform,
tijd, knaagt anti 06S hart gelijk een magre worm.
1\ i deze regels fchiint Sophie nog te kunnen Neuron; 11122!

worth dlt, wanneer *nen hare eigene verwijzing
volgt op de notcn achter hare brieven , Welke men anderi
nog flan limn advocaat in zijnen eigen perfoon zou 'lubber_
toegefehreven.
011gei00flijk

Pat wist gij bete:-, ja , glj tbovt Lot in tow noten. (5)
Lys Nor do mij.ne dart: 't zal't bon?* wat vergro6r:v,
Kijk . 112/17! v:ieve;
Naar 't zal zoo dik viet `',1772 als '2'
Foor dezen tick hebt gij in Profit cat verdiend.
Na deze verwijzing de nanteckening opflaande, vindt Inez
op het flot: „ Wien dit waarliik zoo is, L'tan moge
FEITII ;MCt bet hnogtle rccht op zijne twee versjes (pag. 6.)
lien KANT fcheidde in den mensch, zoo als no.tuurhma ga;
Den redolijken van den zinnelijken al.

lij omkeering toevoegen;
Een MTH fcheidde 111 den mensch, Ran deze-zij' van 't gran;
Dcn zinnelijken y en den redelijken
S
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„Hij doet filet de afgefcheide zinnelijkc helft dan 't geen'er
raede gedaan kan worden, en bewaart zeker het redelijke gedeelte tot eene betere gelegenheid.
,,Ik herinner mij ergens gelezen to hebben van eaten moedi.
gen hengst , die in het hevigst van een gevccht in twee flukken
gekloofd zijnde, met de voortle helft aan zijnen dapperen rui.
tar zoo trouw bleef, dat hij hem de overwinning deed beha.
Na den flag zag hij de twee nchterfte pooten cum annexis
in eene nabijgelegen weide de gevluchte merrien van den
vijand naloopen; en de overwinnaar riep , in verrukking over
zijn ros, uit: „ Ook dear deedt gij alles wat men van een
achterend verlangen km!"
Onedeltnocdi&is Sophie in hare fpotternij met FEITII' S geliefde
beelden als dich:er, manr‘ongelukkig firuikelt zij in den eerfien regel, dien zij 'er over fchrijft.

Bet Se a tt niet, mijn vriend, nye on(NI3.)gekorven diertjes,
17w fprl etj es, fiofjes en niv te grgeliefde piertjes
.7-tIn in de Sc hepping op hun plaats; dat 's,buiten kijf,
, met dat al, ik ho22 dat ontuig van mijn lijf.
Hare fcherts verwekt ook bij den Recenfent eene geheel
rijdige aandoening, dan 'er tot lagchen noodig is, wanneer
zij de gemoedelijkfte betuigingen van FEITH , die hear tech
vvel tot ernaiger nadenken mogten gebragt hebben, even fpot.
zick en alzoo-zeer roekeloos beantwoordt.
'k Nam op den rand van 't graf, de proef van haar waardij:'

Ng vomitalles klaar: (gij deedt mij waarlijk beven.)
Dien derden Brief hebt ge in ijlhoofdigheld pfchreven.
,.„ Het kunfligst Postulant voldeed niet in den nood:
lk eischte zekerheid bij 't naadren van den dood.'7

't naadren van den flood?
Gtj leeft tech wil ik hopen?
De d,, nr der zeker,71eid ging nog niet voor u open?
Da.' 1:tat,fic, vat ik. niet. Volkomen-zekerheid? .....
fpreLkt als iemand, die het recd.; heef^ afgeleid.
Deze Sophie is dus eene gebeel andere dan zich FEITH
that- had voorgetleld, of moot, buiten zijn vermoeden, eene
dartele fclinarntelooze , onedelmoedige en zeer roekelooze
deem bij hare Critifche Wijsbegeerte geworden zijn, bet welk
den Recenfent zoo finarten, wanneer dit weder aan den in.
vloed diet- Wi;51-egeerte werd toegefchreven , die hij game
gczien had, dat op eene wairdig,er wijze had gezegepraald
over hare onheufche hearijding.
Even zoo vele brieven als FEITH nan Sophie fchreef, wordcn
bier in atowoord weclergegeven, in welken overigens de gernaklielijkae inkleeding der Critifche flellingen, begrippen en
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denkbeelden in den potfigen tooi van het hekeldicht plaats
heeft , als waren zij de gemeenzaamfte voorwerpen uit het
dagelijkfche leven.
De opdragt van dit dichtwerk gefchiedt aan 's Dichters
waardigen vriend J. R. DEIMAN bij wien al mede deszelfs
fchertzende toon ontfchuldigd words. Het Voorberigt heeft,
behalve deze reeds vermelde verontfchuldiging, de belailgrijkle tegenbedenkingen tegen mnres ongelukkige redheringen , en float olreeds zoo weinig over, 'hetgeen 'er regen dot ganfche Stuk van FEITH te zeggen is, dat het zelfs
het titelvignet niet onaangeroerd laat , maar 'er dit van
zegt : „ Tegen de kindjes in zijn vignet heb ik niets in te
brengen. Aileen wenschte ik, dot het kleine Kontiaantje in
plaats van een dievenlantaarntje, dat aan de eene zijde digt
is, in zijn linkerhand te houden, een Mehl itambounaje in
zijn rechterhand hield. Wij molten don zoo rechtzinnig niet
zijn als het kleine Tollenaartje , dot met de rechterhand op
zijn borst klopt, moor linksch zijn wij toch niet. Zelfs op
het Titelplaatje /ran de Heer PETTIT het fcbimpen niet nalaten:
het kleine KANTJE loopt even als een knechtje, dat voor zijn
meester wormen zoekt. Navita de ventis. Voor wie toch
zdu de GENIUS der nientvere Wijsgeerte dit kruipend gedierrs
willen verzamelen, na de fchoone en rijke COLLECTIE welke
de Dichter zich door van aangefchaft heeft, ten gebruike van
alien die 'er prijs op alien?"

Bet (Latijnsch) Hollandfche Spreekwoord:

PRACTICA EST MUL-

zei de Duivel, en hij (need een' Boer de oorcn
of, en gebruikte het vel tot achterlappen voor fchoenen.
TIPLEX!

lroniesch Critiesch verklaard. Door AREND FOKKE, SIMONSZ.
Met cone Caricatuurplaat. Te 4mjlerdam, bij A. B. Saakes. 1806. In gr. 8vo. 36 Bl.
gustibus non est disputandum, maar ons heeft de Ver17nn.
De deling van den Heer FOKKE over dit Spreckwoord mlotler
don zijne twee vorigen behaagd; maar die bevielen ons ook
bijzonder wel; misfchien hebben wij bij den uitlokkentle , 3 dtel te veel verwacht ; misfchien ook hield de Schrijver zi;ne
wenken om goede redenen terug, door wij nog uitbre.ding
verlangden, en misfchien ook dot menig Lezer zeer van
ons verfchilt. Deze Verhandeling kort te doorloopen, is or,s
toch geene onaangename taak. De inleiding onderfcheidt
Spreekwoorden in fpreuken of levenslesfen, die ju .:st nier dogelijks over de tong goat:, — #reekwoorden, die dagelf;irs
gebruik zijn, zo als de vorigen , waarover FOKKE reeds vet..
handeld had, — en zerwoorden, (Apophthegmata) zo ohs
de
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de Symbpla der Votaen , of ook zodanIge gezegden welke
beroemde perfonen bij bijzondere gelegenheden uiteden. Zo.
&nig een geheugeniswaardige uitroep is het onderwerp van
bet tegenwoordig auk. Het Zegswoord wordt dan voorgeaeld ; het beflaat zijne plants under de Hollandiche, hoewel het in eene geleercle taal is gefteld omdat het nlgemeen
belangrijk is; en het is goed Latiju , al is het dan niet nit de
goudea eeuw; melt' verlia 'er inventio onder , dan moet tie
ictrerlijke zin zijn : 'Er is veel nit te vina'en dat tot nut in 't
:nerd: gegeld lean warden. Maar bier geldt het vooral:
moat hooreu wie 't zegt! Niemand minder dan zijneUittnuntend, de Duivel, is de uitvinder van deze fpreuk, en toickz
verzekert dat wij flechts dit cone Apophthegma van deze aanmerkelijke perfonagie over hebben. ( ,Ons viel echter het: fluid
your ;mid, nit fliOb , Duivel is flechts de algemeene want
van zekere Dynastic, even als die van Pbarao , Cefar , enz. Het
getal der Duivels is zeer grunt, te meet nog d'aar 'er Eleaive
en rtalaire zijn. Onder de EffeCtiven zijn 'er van allerleije
Natien, de Hebreenwiche Satan, de Perfifche iihrimanes,
enz. — de Schrijver heeft eene aanzienlijke lijst, bij welke
wij tot zijn narigt nog voegen, dat hij, indien wij wel onderrigt zijn, in 't filaleitsch Pestle hies. Alle deze
ben geheele Iegioenen under zich. Naar bet getal der titulairc Duivels is nog veel grooter; alle gevoelige wezens lammen dien titel krijgen; tins zegt men: de eene mensch is des
v;lers duivel; — ten duivel van een hand, kat, enz. De geheebende heeft hare goederen, domeinen, eigendommen ; im.
ITS zegt men: duivelfcbe rod: , duivelfche asfignaten, enz.
Daar het zegswoord van Hollandfchen coorfprong Ichijnt,denkt
OKKE aan een' der zendelingen van den Perfifchen Ahrimanes,
tile zich in de middeleeuwen ook in de Nederlanden heeft opgeliouden , eerst in aanzien, naderhand in verval kwam, enz.
Het is ahhans een Hollandiche Duivel geweest , en wel een
<lingerdsmfche, want de jaarboeken en de overlevering melden van zulk cenen vele vindingrijke (laden. Eene nanteekening
herinuert nan zijne vrijerij met een Amflerdamsch Dienstineisje, om die reden den 2 7' Febr. 1555 aidaar levend verbrand ; een acme dit blijkt uit zijne eeconomifche y inding in den tekst verineld, en daaruit blijkt al mede dat het
een lc/Irani/ere Duivel was : die te Leiden het zelfde fpreekwoord bezigde, terwijl hij rijstenbrij met hvoiverken at, moet
een domme Duivel geweest zijn. Hij koos den beer tot bet
voorwerp zijner fpecu;atie, omdat de landbouw den groei der
ligchnmen niet hinderiijk is, en alzo ook de ooren der beeren nanr evenredigheid grooter ea kloel:er zijn dan die der
Daar te bovca , die naar de tegenwoordige mode
au Babeuin (op zijn Bavlannsch) gecoffeerd is , ban zijne
Doren niet mister]; en zo lang ,iie zelfde mode medebrengt,
dat
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dat jonge heeren van fmaak en ton nagenoeg blind zijn , en
dus over dag zelfs en hij den weg met een bril loopen ,
zo zouden deze maar vierkant in 't water loopcn, ais zij dien
niet achter hunne ooren konden vast zetten.
Dit fpreekwoord heeft nu ook eene allegorifche opvatting.
Duivel is clan een titulaire cluivel, en zegt een uittlekend vlug
mensch, die van niets lets weet te waken. Boer is de mensch
in zijnen eorfpronglijken flan, en beteekent meer bijzonder
een nuttig Clerk mensch, maar tevens eenvoudig, ongepolijst
en natuurliijk; wit ronde boer zegt men, en dit is juin het
contrast en de tegenhanger van den duivel. De ooren zijn 't
voornaamfle werktuig ter belchaving van den geest; wat zijne
geestelijke waarde betreft , beteekenen zij tins 's menfchen
voornaamfle-organen. Affnijclera zegt, iemand van iets ontlasten, fpoedig, behendig, en zonder pljn; amputeren, zeggen
de Chirurgi. Schoenen zijn de noodzakelijkfle kledingstiukken , en beteekenen bier de middelen , die een leveed
mensch in de MaatIchappij noodig heeft p m zijn oogmerk te
bereiken; achterlappen zijn die deelen der Schoenen, welke aan
de meeste afflijting onderhevig zijn; in dit vernuftig s zegstvoord zal 'er dan gereed een gemunt geld-door bedoeld worden, De zin is dan: „ Eon fchrander , doch mak en be„ hoeftig mensch , ontleent van de fterkere en eenvonwdige,
„ maar vermogende liedcn, die middelen , waardoor hij niet
„ alleen in zijne bijzondere oogmerken kan llaagen , maar
„ ook de geheele maatfchaiopij kan nuttig zijn.”
Nu doorloopt ooze des Duivels fpreekwoord opheldetaar de
itanden der menfchen, naar zijne reeds tnj een vroeger Spreekwoord gemaakte verdeeling. Prailica est multiplex, zegt de
Staatsman, terwiji hij de hoeren of zulk foort van wezens, die
zulk foort van ooren als bij behoeft (Guinjes, Ducaten, Rije
ders, en grof Zilvergeld) bezitten, daarvan op de mina pijnlijke wijze zoekt te ontleenen , en daarinede zijne teikens
afflijtende fchoenen (de geldkisten) zoekt te repareren, enz,
Het iemand een vlieg afvangen, in Koopmans fijl zo wel be•
kend, is het affnijden van de ooren der Boeren. De Zeeman
doet , bet zelfde , als hij eene min geflepene Natie aantreft,
hij Welke hij zijne Ibuisterijen verruilen kan. De LandlieJen
of eigenlijke Boeren doen bet elkanderen; zij doen bet ook
den Stedeling; het ongunflige weder en dergelijke calamiteiten zijn de ooren, die ze der Natuur affnijden, ,oin, door
bet op prijs houden van bow en }tans, bunco fchoenen to
iappen. De Erijgsliedeg , nu ja, bun beroep brengt dit elgenlijk regt mede; ftratagemata is y our bun het echte woord.
Kungeuaars gaan . tot de Antieken; maar -veleu zijn wat onhandig , zo dat die antieke achterlappen wat al .te zeer bij
hunne fchoenen affieken. De Gelfcrden belweven oult-ach
ter.,
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terlappen; de Wijsgeeren kiezen meest antieke ooren, mar
de Romanfchrijvers en Dichters, vooral in Duitschland, nemen elkanders ooren , en ook wel de ooren onzer oude
Hollandfche au.teuren , mar rukken die dikwijls wet ruw en
lump af. De Muziek- cornponisten lappen nit oude Thema's
van Italiaanfche, Franfche en Duitfche Boeren hunne nieuwe cornpofitien. De iIrbeidslieden , eindelijk , bezigen al
dikwijls de ooren onzer vindingrijke naburen tot hunne nieuwe uitvindingen ; en dat te regt: „ De vreemdelingen hebben ons eersc , in alle de vakken van Trafieken en Fabricken, de ooren afgefneden , het is ons dus niet kwalijk te
nemen dat wij eene billijke revenge zoeken, en onze oude , door de Naburen flechts vernieuwde ooren terug nemen. Gefchiedde dit maar met de daarbij gepaste behendigheid en fmaak, en wilden onze Landgenooten flechts deze
ooren met zo veel bewondering en graagte ontvangen , ale
zij gewoon zijn de vreemde achterlappen te doen, onze Fabrieken zouden allengs, en althans voor zo veel de veranderde tijdsomftandigheden dulden , meer in bloei geraken."
Een versje befluit ook deze Verhandeling, die, hoezeer dan in ons oog minder dan tle vorigen, echter onze
goede verwachting van de nog beloofde geenszins heeft doen
ophouden.

Oanleiding tot eene verflandige Opvoeding van Opvoeders. Door
C. G. SALTZMAN. Uit het Hoogduitsch vertaaltl. Te Haarlem, bij F. Bohn. 18o6. In 8vo. 199 Bl.
gefchrift voor jonge liedea , die zich bereiden willen
Eenvoor
dit belangrijk yak; geene wijdloopige plannen, of
kostbare projeeten , die wel altijd plannen en proje&en blijven ,
en waarvan , indien zij altijd tot Rand kwamen , de tegenwoordige jeugd toch geen genot kon hebben, en waardoor de
Steer met den tijd wel een aantal mannen erlangen zou , die
zeer goed over opvoeding fpreken en fchrijven zouden , maar
rdisfchien toch maar zeer weinige regt bekwame opvoeders.
Foedt ^maven op, is de rand van SALTZMAN aan ieder' , die
zich atm dit vak toewijdt; na de korte Inleiding geeft hij dit
Formulier; „ De opvoeder moet den grond of de oorzaak
5, van alle de gebreken en ondeugdeu zijner voediterlingen
9/ zich zelven zoeken." NB. Zoeken; altijd daar zoeken;
hoewel niet altijd, dikwijls toch is dezelve daar te vinden.
tv Wet is opvoeding?" Ontwikkeling en oefening der jeugdige
ierachten en vermogens. Nu volgt het onderzoek: twat moet
ten Opy oeder leertn? en eindelijk het Plan voor de Opvoeding
vat;
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van 't welk wij den grondregel reeds opgayen. „ dl het hour is geen timmerhoz.ft ;" met dit woord,
dat , zo ergens , hier ook volkomen waarachtig is , eindigt
dit nuttige boekje. Wij zeggen 'er niets meer van, dear bet
te rijk is in heiIzaam onderrigt en nuttige wenken , om het
niet in zijn geheel te lezen , en wij den Opvoeder zijnen post
onwaardig houden, die de Iesfen van eenen man van zulk eene
beproefde ondervinding in hoar geheel niet ten fpoedigile hooren
toetfen en beproeven wil. Geen Huisvader zal zich ook de
lezing beklagen , en kan men niet alles, men kan ten minite
iets, ja men kan zeer veel doen.
Van Opvoeders ,

/....../.110••■■•oemarnala

The Hillary of Robinfon Crufoe abridged, &c. De Historie
van Robinfon Crufoe verkort , verdeeld in lesfen, tea elide

ein door eerstbeginnenden geleezen en overgezet te worden ,met
gene verklaaring van woorden en fpreekwijzen ,in iedc: • les be.
grepen. London , printed for G. Robinfon , and Rotterdam for J. Hendrikfen , C. v. d. Drier en Zooe. Ila H.
2vo. 110 7 N.
lwie een Huis wil bezigtigen, zal, eer

binnentreedt.„

31' veelal een oog op den Voorgevel float]. Zoo g,aflt het on:
Recenfenten ook met Boeken; eerst leezen wij de Voorrede,
indica , gelijk men fpreekt, de Schrijvers niet terilond met de
deur in't huffs vallen , voordat wij tot een onderzoele van het Wert
zelf ons begeeven. Op den inhoud der Voorrede van ditStukje
zullen wij geene aanmeeingen maaken ; dezelve beheist llegts een
berigt, war den Vertaaler van dit Werkje nit het Framch 2211-,
ieiding gal, om hetzelve in een Engelsch gewaad te kleeden;
dezelve was, niettegenflaande hij den post van Gouverneur of
Onderwijzer van jonae Heeren, in een der aanzienlijkfle huizen te Rotterdam , bekleedde
, zich in de taalen te orlene7J;
b
iets , 't welk, veelligt , zommigen vreemd zal voorkomen, als moetende, volgens den finaalt der tijden , eenige , en die wei niet geringe bedrevenheid in bet Engelsch, zoo
wel als in het Fransch, eenen Huisonderwiizer als eerie
yoornaame vereischte bechouwd worden. Eerst vie! 's mane
keuze op een klein Fransch flultje: De verbuiging van zelililanelige en bijvoegelijke Naahmoorden. Op read van eenen zijner
vrienden zag hij daarvan of , en bepaaide zich tot deeze
kerkorte Gefthiedenis van Robinfon Crufoe, als zijode hem po
ne korte Opitellen bekend , voor eerstbeginnenden berekend,
om door hen vertaald te worden. Dir alles lazen wij in de
zoogenaamde Engelfche Voorrede; welke inderdand niets meer
of anders is, dan het bovenfiaande, ill een Nederdnitfchen
in
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in Engelfche woorden bevat. Dit deedt ons van de Vertaaling,
in verband met het oogmerk, waartoe het Werkje is ingerigt,
Beene hooge gedagten opvatten. Doch, tot onze verwondering , beviel ons dezelve beter, dan wij verwagt hadden; hoewel het tevens waar is, dat de Hollandlche Engelschman hier en
daar zich vrij duidelijk doet kennen. Met dit alles, daar de
Historic van Robinfon Crufoe in den frnaak der Jeugd valt,
Itan dit Werkje zijne nuttigheid hebben, om haar het verdrietig werk van taalleeren ecnigzins te veraangenaatnen. Om
de leerlingen van het telkens toevlugt neemen tot Woordenboeken te bevrijden, beeft de V9rtaaler onder elke Les (want
de Historic is in zes-en-vijftig Lesfen verdeeld) de Nederduitfche overzetting van een aantal woorden en fpreekwijzen
geplaatst. Mids de eerstbeginnenden allengskens tot een nicer
gezuiverden en echten Engelfchen flij1 opklimmen , kan dit
Werkje ook al zijne nuttigheid hebben.

fiet Yagersmeisje , Tooneelfpel. (Getrokken uit de Roman van
GRAINIER.) Naar het Hoogduitsch van c. M. PLUMICKE, door
M. G. ENGELMAN. Anil. btj G. Roos. In 8vo. 119 Bl.
Roman van den Heer
het yagers e sje n , "
D ebeviel
ons'niet zeer; (*) zij beviel intusrchen zeer aan
hij trok 'er een Tooneelfpel uir ; zij beCRAMER, „

den neer PLUMICKE,
viel aan den Beer ENGELMAN, deze vertaalde dat Tooneelfpel;
zij beviel ook aan het Nederlandsch Publiek , immers her
Voorberigt zegt, zij vond een good onthaal; en alzoo zal dart
ook wel dit Tooneelfpel bewonderaars vinden. Wij loopen
'er even weinig hoog mede als met de Roman ; echter , misfchien deed het de kortheid, misfchien nicer nog het wegvallen van deze en gene onwaarfchijnlijkheid, wij lazen dit flukje met eenig meerder genoegen; maar jnist daarom kan het
wel zijn, dat het de bewonderaars van de Roman minder zal
voldoen. Intusfchen wij zeggen „ proficiat, " al wil men rui,
ook beide de werkjes nuttigen. Chaqu ' un fon gout.
(4 ) Letteroef. voor 1804. No. XI,

In de Lett. No. V. W. 193. reg. 2. v. o. ftaat verhoeds, lees verhoed;
b/, 227. reg. 22. A NTHONHIs , lees AmsRoslus.

ALGEMBENE

VADERLANDSCHE
LETTER-OEFENINGEN,*
rerhandelingen , raakende den Natuurliiken en Geopez:baarden Godsdienst, uitgegeeven door TEYLER ' S Godgeleerd Genootli.hap. XXIBle Deel. Te Kaar lem , bij
3. Enfched6 en Zoonen en 3. van Walrd. 1807. In
gr. 4to. Behalven het Voorberigt , 295 hi.

W

anneer de belangrijIte Vraag, Welken dienst hebben*

de Zendelingen, in de twee .fongstverloopene Eetz.,
wen , aan de voortplanting. des waren Christendozns gedaani,
en Welk eene vrucizt heeft men van de tegenwoordigP
werkzame Zendelingsgenootfchappen, ten dezen opzigte , te
Wachten ? ten jaare 1805, wercl voorgefteld , hoorden
wij, vrij algetneen, dezelve ais hoogst gewigtig keu.
rent Men verlangde dezelve beantwoord te zien,
eenen tijd , dat men, hier te lande en elders , zo veel
met het Zendelingswerk ophadt , en'er zo veel aan te kos.
te lag,
Vreemd , in de had, dat op dezelve flegts an eenig
Antwoord inkwam, welks Sprenk, [lit voLTAIRE ont.
leend , Id eft di5cile de fervir un Dieu qu'on ne co .znait pas,
plus diXeile encore d'aimer le Dieu de fes Tyrans, „ [-let
35 valt bezwaarlijk, eenen God te dienen, welken Inert
niet kent , en nog veel hezwaarlijker den God zijner
„ Tirannen ,” reeds bij de bekendmaaking , dat melt
deeze den Gouden terprijs toegeweezen hadt, deedt
vermoeden , dat het Antwoord niet ten voordeele der
Zendelingen en Zendelingsgenootfchappen zou Ilrekketto
en eentlemmig luiden met deswegen van elders ingekomene ongunftige berigten. — Vreelnd dat zo veelen
bier te lande en elders, waar de Prijsvraag bekend Was,
die met de Zendelingen en Zendelin g sgenootfchappen zo
veel betoonen op te hebben, geen Antwoord ten voor.
deck inzonden.
Het Antwoord, 't well( bij het ()pollen des Verzegela
den Briefs , bleek gefchreeven te ziju door JACOB HAAB'.
tUrl.
LETT. 1307. No. 7.
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te timflerdant , voldeedt , gelijk het Voorberigt one,
meldt, , wel.niet ten voile aan het oogmerk en verlangen des Genootfchaps bij het opgeven van dit onderwerp ,
voor zoo verre hetzelve , aithans met opzigt tot het
tweede Lid der Vrage, gewensdht hadde , de zaak meer
van Toren, dan van achteren, en dus zoo wel redekundig als historiesch, befchouwd te vinden." Naa
hierover uitgeweid te hebben , berigt ons het Genootfchap : „ Ondertusfchen , niet tegenflaande dezen
mangel in de Verhandeling van den Heere IIAAFNER,
begrepen de Beoordeelaars in 't algemeen , dat dezelve
echter als een genoeg voldoenend Antwoord konde befchouwd worden op het Eerfle Lid der Vrage, nopens den
NER

tlitfiag der aangewende pogingen , gedurende de twee fongstverloopene Eeuwen, ter voortplanting van het ware Christendom. Diensvolgens wierd dan ook den Schrijver, met

eenparigheid , fchoon onder zekere voorwaarde , de
Gouden Eerpenning toegewezen , en tot de uitgave van
zijn fink befloten ; oordeelende men het op zich zelf voiledig genoeg, en als met des te meer vrucht openlijk gemeen
te kunnen maken, daar de voorname oorzaken en redenen der algeheele of gedeeltelijke mislukking in dezen,
tot hier toe , daarin zoo duidelijk aangewezen als nitvoerig en met nadruk ontvemwd wierden, en dat wel
door een man, die, gedurende een veeljarig verblijf in
de Wien (*), door men erva.rin o. , en grootdeels perfoonlijke waarnemingen , op de praatfen zelve, de vereischte kundigheden daartoe hadcle opgecTaan ; en dat
alzoo de tegenwoordigwerkzame Zendelingsgenootfchappen , bijzonderliik onze Vaderlandfche, in de handen
van welker Led-en het fink mogte komen , daaruit
zouden kunnen leeren , die gebreken en misilagen te
vermijden , waaraan de mislukkingen van vroegere waren toe te fchrilven , en om voortaan eenen beteren wcg
ter bereiking, zoo mogelijk, van hunne oogmerken in
te Bann."
Veel !anger tijd , dan gewoonlijk, is de uitgave der
Verhandeling naa het bekroonen verwijid ; dit wordt
deels
(*) De Beer HAAFNER heeft van zijne ondervindeliike kennis
onlangs eene Proeve gegeeven , in zijne Latgevallen op eene
Reize van Madras naar Ceylon; te Haarlem , bij LOOSJEF

rz.

Zie onze

Letteroef. hier boven, bt.
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tletis toegefehreeven aan het voorwaardeityke, waarop do
Bekrooniug gelchied was, 't geen aanleiding g af tot her‘
haalde en wijdloopige onderhandelingen en thriefwisfetingen met den Schrijver, die , met andere bijkomende
thev.allige omftandigheden oorzaaken geweest zija
Van het . zo fang agterbiiiven der openlijke uitgave.
Bij de herinnering der bekende verklaaring des Ge.,
tootfchaps , dat hetzelve geene der in de Verhandelingent
beweerde GodSdienftige Itellingen in bekroonde Ver-.
handelingen , voor de zijne aanneemt, mar geheel voor
der Schrijveren eigene verantwoording laat , berust het
Genootfchap in deezen flier; „ Het wil," zo drukt men zicit
in het Voorberigt nit, „ geenszins OntVeinzen , dater in
H
in weerwil
deze Verbandelin g van den HeerIIAAFNER,
Van de meerderebefchaving
b
to verbetering , door hem min
zijn eerst iugeleverd HandMhrift , op aanwijzing en volgens bet verlangen der Leden, gegeven, hies en daar
nog 'mei eenige gewaagde onderftellingen en bedenkelij
ke wenken zijn overgebleven
waaraan het Genootfchap zoo verre of is van deszelfs goedkeuring te hecif
• ten dat men , om zelfs geen fchijn daarvan te
geven, gemeend beeft, dezelve bier en daar, bij weg,"
Van Aanteekening op de voornaamftea , den Lezer te
inoeten ondet het oog brengen , en de meening des
Schrijvers, of eenigerrnate op te lielderen, of wel het.
door hem geftelde regtftreeks te wederlegn'en."
,, Het eenig doe! van "TEYLER ' S Godgeteerd
b
Genoot'
fcbap, (voegen de Leden 'or ten Plot bij) met de uitgave.
van deze Verhandeling , is , om daarmede den weetgierigen en ongeveinsden vereerer der zuivere Enangelieleer
Gene , naar deszelfs oordeel , nuttige en leetzatne G6•
fcbiedkundige Bijdrage te leveren tot de latere voortplanting van het Christendom; als hoedanig alleen men hey
fink der aandacht en ernItige overweging van den Lc'
zer aanbeveelt.'
Zo veel meenden wij, uit het meer dan gewoon breerlfpraakig Voorberigt, te moeten overneemen dewij1 tic
voorhanden zijude Verhandeling eene biizondere bowerking ondergaan heeft , en wij de gemaakte aantnerkin=.
gen doorgaans zeer welgepast Oordeelen en noodig oat
het Genootfchap tegen verdenking en opfpraak te befchutten welke het egtcr misfchien niet zal kunneft
ontgaan bij zommigen , die hunne gcliefde en AvelMee;;
nende entWerPen en bernoeijingen tegeufeerpeoken

Ta
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den, of althans in eenen ongunitigen dag gezet.
Bij mangel van eene Verhandeling, die ter verdeediginge
van het Zendelingswerk ftrekt, kunnen wij niet nalaaten
onze Leezers te herinneren aan den Brief des Hoogleeraars j. HERINGA ELIZA ' SZ. voor de Zendelingsreis na den

Stillen Oceaan, onder bevel van

JAMES WILSON (*).

Dan, doen wij den inhoud deezes Antwolards breeder
kennen. De Inleiding vaart uit tegen den verkeerden
Godsdienstfiver,, het Bijgeloof en den Vervolggeest der
illahomethaanen en Christenen. Zeker drukt de Schrijver,, ten aanziene van de laatstgemelden , zich te algemeen uit , en herinnert ons eene aanmerking des Genootfchaps aan dien misflag ; deeze aanmerking is van
veelvuldige toepasfing op veele plaatzen des Antwoords.
HAAFNER zijn algemeen plan opgeevende , drukt
zich in deezer voege uit; „ dat hij, zijn Antwoord in
floofdankken ver.'eelende , in ieder derzelven eene afzonderlijke en korte befchrijving zal geven 'van den
Godsdienst, de zeden , gebruiken en denkwijze der voorliaamfle Natien, waaronder de Zendelingen zich gevestigd hebben , waaruit men de hinderpalen en zwarigbeden , die hunnen arbeid moeijelijk of vruchteloos maken, zoo veel te beter zal kunnen ontwaren. En dewijI
het gedrag en de levenswijze der Europeanen in de Indiet] altijd een groot en onoverwinnelijk beletfel tot
de bevordering en voortplanting van den Christeliiken
Godsdienst onder de Heidenen geweest is, en blijven
zal, dacht hij bet met zijn onderwerp best overeen te
komen , om niet alleen , waar het pas gaf, eenige trekker:
en flaaltjes van hunne heerschzucht , dwingelandij en
wreedheid aan te halen, maar over het algemeen gedrag
der Europeanen in de Indien , zoo die van vorige als van
onze tijden een afzonderlijk Hoofdftuk te geven. —
Voorts track hij, in zijne Verhandeling, alie de vooroordeelen en verkeerde denkbeelden , die onkundige Reizigers door hunne reisbefchrijvingen , en dweepachtige
Zendelingen in hunne berigten , ons van deze Volken
heb(*) Te Dordrecht en te iftnflerdam bij suss] en ALLART.
Zie onze Vaderl. Letteroef. voor I g or bl. 568, en voor 1802.
bl. 555. Welk Werk, fchoon den arbeid der Zendelingen op
het fchoonst fchetzende, egter ook veel van de bezwaareni3fel
en hinderpaaltn vermeldt.
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bebben gegeven , te beftrijden. Men moet grootendeels
(snerkt hij op) aan deze valfche berigten de geftadige
vermeerdering der Zendelingsgenootfchappen toefarijven; dewijl vele brave en godvreezende lieden in Europa , door dergelijke onwaarachtige verhalen misleid ,
uit zuivere menschliefde geld noch moeite fparen , out
Volken , die .(gelijk men ons wil doen gelooven) erger
dan het redelooze vee leven, te redden, en derzelver tijdelijk en eeuwig welzijn te bevorderen."
Het I Hoofdft. loopt over de Hottentotten, een yolk
zo verfchillend beoordeeld. De veelvuldige zwaarigheden om hun te bekeeren worden ontvouwd, en zo wet
uit de Volksbefchrijving als de eigen getuigenisfen der
Zendelingen beweezen. Uit alles blijkt , dat Brandewijn en Tabak de tniddelen zijn om hun ter Vergaderinge te lokken ; doch dat , deeze verdwijnende, ook geene
Hottentotten meer in de Zamenkomften gezien worden.
En that het met de Boschjesmannen aldaar even flegt ge-

i,

lchapen.
Wij willen," dus vangt het II Hoofdft., ten opfclrift voerende , De Negerflaven en vrije Negers in Surina;inen en op de Deenfche Eilanden , aan, „ den Atlantifchen
Oceaan to gedachten overftekende , bet Land bezoeken,
waar het Menschdom tot het verachtelijkfle gedierte
wordt vernederd , waar kleine tirannen wonen , wreede
handelaars , kooplieden der Vrijgeborenen , uitdeelers
van fmarten en wee, die voor geld over het lot van anderen befchikkeu , en voor de vrijheid betalen , om het
leven van hunnen evenmensch met rampen en ondrageNiet malsch,
lijken arbeid te mogen verbitteren."
de daad, is deeze aanhef,, en nog ftraffer klinkt het ver.
volg : „ Wij zullen ons eens naar de arme Haven begeven , naar deze rampzalige tlagtoffers der gierigheid
en der verfoeijelijkfte hebzucht beklagenswaardige
voorwerpen van de fchandelijkfte der winiten. — Ziet!
hoe zij ginds, met zweet en bloed bedekt , een vreemd
veld beploegen ; van verre boort men reeds het woest
gefchreeuw der drijvers, en het geklater van hunne zwee.
pen. Op de brandende vleugelen des winds zweven de
zwakke klaagtoonen des ouderdoms , vermengd met het
doordringend gegil der naakte gegeefelde vronwen,"
enz. Dan , eer hij over het werk en den voortgang der
Zendelingen onder de Slaaven fpreekt , geeft hij eene
facts van den Slaavenhandel, en van de rampen, die
T 3
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dezelve aan het Menschdom veroorzaakt heeft; hij toont
voorts , uit veelen hoofde , de ongefchiktheid deezer
Siaaven, om van der Zendelingen arbeid vrugt te trekken:
Ichuld hebben bovenal de Planters, wier behandeling der
Siaaven hier m et de iChandelijkfle voorbeelden afgemaald
wordt,
Van de Indianen of Wilden in "'merlon handelt bet III
lloofda. Vooraf treedt hij eenige eenwen in 't voorledene terug, en fpreekt van de Roomfche Zendelingen in de
Nieuwe Wereld ; hij fchildert met ijsfelijke trekken derzelver wreedheid, en hoe zij Volken iiitrooiden , en het overfchot wendig maakten van het Christendom. — Vourts
vermeldt hij de aangewende poogingen van Roomfche en
Proteflantfebe Zendelingen, en bewijst , hoe zij niets,
of zeer weinig , hebben uitgerigt. Wij kunnen bij bij.
zonderheden niet ftaan blijven. Het geval in 't algemeen
;1.'s , dat Geld en Drank hier werken , hun doer knielen
n zingen , en laaten doopen. „ Van daar ," fchrijft
ifis4vNce., „ die omflagtige optelling van het groot getal geloovigen, die men jaarlijks der Christeliike.Kerke
lieeft ingelijfd, die fraaiie redevoeringen , aanipraken en
geestelijke brieven „ door Negers , llottentruen en Green.,
iandcrs , die men allerwegen in hunne herigten vindt.
Men kan ligt gi6len , kluor wic dezelve zijn opgefleld en
vervaardigd. lk zal znij mngelijk den haat en de verQut%vaardiging der Zendelingsgenootfehappen en derzel,
ver vooritanders , door deze Verhandeling, op den hats
!mien ; doch dit zal mij niet beletten te verklaren en
liaando te houden, dat, in een reeks van drieentwintig
Jaren , gedurende welke ik bijna gansch Indie heb dooreL (terwip 'et gewis weinige Europeanen in die Ianden geweest zijn , die zich meer dan ik op de kennis van
bet karakter , de gewoonten , gebruiken en denkwijze
der verfchillende Natien , die hctzelve bewonen, hebben
toegelegd en bettudeerd) ik echter nimmer een gedoopt
Edelen , van welke Sate ook, gezien heb , die den naatn
van Christen verdiende, of denzelvcn eer aandeedt."
Zeer rcitvoerig handelt hij over de poogingen , hi; de
Wilden in 4merica aangewend ; doch die wcinig gebaat
4ielhen , om bier breed opgegeevem redenen. Len pleit
voor de /Tilden fluit dit Hoofclfluk.
volgende, van de Hindous in Bengalen en libidos,
404 geelt ons van dit Volk eene allergunttigtie befcbrijOng 9.p de ondervindinz des Hecren
cNEx grooten;
deels
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deels gegrond. Wat hij van derzelver Oudheid en Tijdrekenkunde vermeldt ,wordt in eene breede Aanteekening
des Genootfchaps getoetst en wederfproken. Wegens
hunnen Godsdienst zegt hij kortlijk : „ Buiten den
Christelijken is 'er geene , die in zuiverheid van Le ,:rftellingen , omtrent de Lenheid, de Eigenfchappen en de
Voorzienigheid van God , de onitoffelijkheid en oniterfelijkheid der Ziele , den vrijen Wil , de toekomende
Straiten en Belooningerf enz., bij den hunnen heeft kunnen vergeleken worden." — Wel erkent hij, dat hunne
Grondleerftellingen meest alle zinnebeeldig worden voorgefleld; dat zij, onder dien geheimzinnigen fluijer verborgen , veel verbasterd zijn , en de gedaante van Veelgodendienst aangenomen hebben , 't geen hun voor Afgoden- en Duivel-dienaars doet doorgaan. Dit alles wordt
nitgelegd en toegelicht. — De handelwijze der Engelfchen to hunner Bekeering maalt HAAFNER af, en
toont , hoe , bij de Hindous, de Casten , waarin dit Voik
verdeeld is en verdeeld blijft, tot een bijkans onoverkomelijken hinderpaal van derzelver Bekeering tot
het Christendom ftrekken. De .Hindous en JWalabare,
ftellen de Europeanen gelijk met de bij hun allervertfte Caste der Parriahs. „ De oorzaak , " zegt
HA AFNER , „ waarom men die verachting voor hint
gevoelt, en hun onder het fchuim van yolk rekent ,
is toe to fchrijven aan de flechte en fchandelijke levenswijze , die meest alle Europeanen in de Indiën leiden,
naa hunne dronkenfchap en vecbterijen , bun vloeken ,
hunne ontucht met de DOchteren en Vrouwen der Harries , en meer andere ondeugden , die ,bij de Hindous verfoeid worden." Zij worden uit verfchillenden hoofde als onreinen befchouwd en gefchuwd; men voege
daarbij hunne ongercgtigheden , onderdrukkingen ,
rooverijen , afpersfingen , trouwloosheid, bedrog, moorden, enz.
• De aa•ngehaalde Brieven der Zendelingen wijzen nit,
hoe weinig hun Bekeeringswerk bij de Hindous beduidt ,
en voegt de Schrijver 'er nevens , hoe de gehoudene
Leerwijze zelfs ten hinderpaal Itrekt. Heftig vaart hij tegen
de Engelfchen uit , en toont dat de Inwoonders van Bengalen niet vergeeten hebben , hoe der Engelfehen gouddorst
Dien ijsfelijkften Hongersnood veroorzaakte en drie millioenen menfchen aldaar deedt omkomen. Allerverfchriklijkst
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is de fehilderii , van dit bedrijf opgehangen — te refit
befluit hij de beichrijving deezer gruwelen met den uitroep: „ Die Montlers!" HAAFNER brengt in ditHoofd.
ituk het uittrekzel bij van e.en Manifest , dat CHE1T-.
S1UG , Radjah of Vorst van Benares, aan verfcheide andere Vortten van Indie rondzondt, ter uitnoodiging om
rich met hem te vereenigen, ten einde de Engeifchen uit
Bengalen te verdrijven. Hij laat 'er op volgen: „ Ziet
daar de handelwijze der Engelichen in Bengalen en andere landen in de Indiën, waar zij het gebied voeren
naar het leven afgelchctst; bier ziet men met eene mees.
terlijke pen en naar waarheid den toeftand der ongelukkige en beklagenswaardige Volken, over welken zij hunnen
tjzeren fchepter zwaaijen , befchreven I "
Het V Hoofdtt. geeft vertlag van Otaheite en andPro
Zuidzee-Eilanden , en de eerst onlangs aangewende poet•
gingen tot Bekeering dier Volken. Van de Zendelinge*
geeft hij een gettaafd onguntlig berigt , en meent vol.
doende redenen te hebben, om deeze gaufche Zending
van Otaheite voor niers anders aan te zien dan als een
geheim werktuig om de antic Zttidlanders te vertlaaven en
ander het jut: te brengen. Voorts worth dezelve met
den ongelukkigen uitflag befchreeven.
Keurige en welgellaafde narigten van de Roornfche Zen.
delinmen in japan en China verichaffen de (toile voor bet
VI HOoftift. Hoe veel flegts en fnoods flapelt zich bier
opeen I Wij kunnen het niet bij aanftipping opgeeven.
Red: li geeft de Schriiver, hoe bet mogelijk ware, dat
de .7efaiten eene zo groote menigte tot het Christendom
behben kunnen overhaalen; ruaar toont teffens, welke
Christenen men daar vormde.
Europanen in Indian , is het opfchrift des VII
Iloofdtt. Wel mogt hij, met MERCIER , uitroepen, dee.,
zen titel te nedergezet hebbende : „ De Europeanen
— welk een Bock om te befchrijven I' — Hoe
Teel IIAAYNER , aoor deeze geheele Verhandeling beenen , van de boosheden, het fnood en fchandelijk leevensgedrag der Europeaanen in gindfche Lander gezegd
halt , als de hoofdoorzaak , waarom het Christendom
under de Ileidenen zo weinig opgangs maakte, llaaft hij
icier deeze beichuldigingen uit verfcheide geloofwaardige
Schrijvers, als EARTHOLOIVE DE LAS CASAS, MONTESZIEGENEALG ;
VAMJ I Dr, G. LE4.53

weidt
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weidt uit over der Europeaanen wreedheden, bovenal die
der Engelfchen.
In de Afdeeling, die Recapitulatie ten opfchrift voert,
vonden wij eigenaartig al dit verkeerde en fnoode, en het
Zendelingswerk verhinderende, bijeengevoegd , alsmede
het een en ander , of het voorgaande niet genoeg ware ,
aangedrongen. „ Het zoude , merkt HAAFNER tusfchen beiden op, „ boosheid en vermetelheid van mil
zijn , indien ik wilde beweren en , itaande houden dat
'er ender de Europeanen in de Indien geene brave en
deugdzame lieden zouden te vinden zijn; ik zelf ken 'er
verfcheidene achtenswaardige mannen: doch eenige weinige deugdzame lieden kunnen even zoo min ten bewijze
van het good karakter eener ganfche Natie verftrekken ,
als een paar godvreezende Zendelingen in flaat zouden
zijn , de Heidenen van de echtheid en zuiverheid van
onzen Godsdienst te overtuigen, die van zoo velen zijner Belijders worth verwaarloosd en reeds in verachting
is gebragt. — Ik heb (de goeden diet te na gefproken)
het algemeen karakter en gedrag der Christenen, daar te
lande, als boos, affchuwelijk en ten hooglte godloos afgefchetst; en hierin heb ik de waarheid niet te kort gedaan. Ik heb de Engelfchen als de wreedlten van alien
opgegeven , dat zij ook in de daad zijn. Ik heb eenige
van hunne euveldaden aangehaald , die dit onloochenbaar
bewezen. — In boosheid en wreedheid overtrelfen zij
nog verre de hedendaagfche Spanjaarden en Portugeezen
in Amerika. /k heb dien deugdzamen haat , die mij
geltadig tegen de onderdrukkers bezielt, niet geheel kunnen intoomen. Ik heb in deze.Verhandeling de gelegenheid niet kunnen laten voorbijgaan , om het 'hood gedrag
der Europeanen , in die landen wonende , ten toon te
ftellen. Dit Londe ik, in het beantwoorden der fchoone
Vraag van het Genootlehap , niet vermijden. Dit was
mijn pligt. Mogelijk bewerkt het nog lets ten goede
mogelijk kan het nog lets nuttigs te wege brengen tot
verbetering der zeden van onze gindfche Nledechriste-.
nen, tot verzachting der rampen, die de arme Heidenen
drukken , en tot verbreiding van het dierbaar Euangelie,"
In deeze Afdeeling deelt hij zijne denkbeelden mede
over de Zendelingen zelve, en onderzoekt , of men bij
eenige oorzaaken zou kunnen vinden, het zij
hun
in
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in lain leevensgedrag, of in tarn aart en wijze van bekeeren , waarom de Christelijke Godsdienst in de verfchillende Werelddeelen zo weinig opgangs maakt.
Roomfcbe en airoomfche Zendelingen worden bier als op
nicuw in de weeglehaale gelegd, en veel te list bevonden tot het ondernomen werk.
Het breed opgcmaakt I3eflrsit heeft veel van de reeds
uitvoerige Recapitulatie. De herliaalingen fcbijur men ,
door bet om- en weder omwcrken der zo lang onderhan,
den geweest zijnde Verhandeling , 'er niet te hebben
weeten nit te haalen; trouwens HAMMIER moest HAAF ■
VER blijven. — Floe veel hij ook wegens . de Zendelingen gczegd lia.dt , vcrklaart hij : „ Ile had veel meer
kunnen zeggen, zoo ik niet had gevreesd van te worden
aangezien als iemand, die een volflagen vijand van alle
Zendelingen was , en deze gelegenheid waarnam , om
het vertnaak te hebben van hen te hekelen en te lasteren,
en bet prijzenswaardig doeleinde , waartoe men hen gefchikt heeft , in een verachtelijk en belagchelijk Licht te
; ja dat ik fnood genoeg was, om door dit gefcnrift, ware het mogelijk , tot de vernietiging der Zenclefingsg,:nootfcbappen en van het ganiche Bekeeringswell: der Heidenen hij te dragen. Verre van daar ,
de bzvordering en verbreiding des Geloofs gaat mij zcer
ter h: rte, en wor th ook zeker alleen bedoeld in de opgegevene Vrage. — Niemand kan met meerder opregt•
held , en met meerder ijvcr dan ik , bet geluk en het
we:zijo van deze onderdrukte en beklagenswaardige Volken weedehen ; niemand kan vuriger dan ik ,
dat zij in rust en vrede , in vrijheid en in l i t veilig bezit van hnnnen eigendorn thogen Leven, en dat eerie onverbrekclijke vriendlchap ons aan hen verbinde , en wij
ben , door het aannemen van onzen Godsdienst, als Gnze
Broeders en Deelgenooren van de beloften des Euangelimns mogen aanmerken.
„ Dan zoo lang tegen die Voiken vooroordeelen hlijven ltandhouden; zoo lang de Europeanen, door Heerschzucht en Gouddorst gedreven , niet ophouden van re
veroveren, te plunderen en te onderdrukken; zoo lang
wij niet zelven de Leerftellingen van den Godsdienst,
die wij lien willen doen aannemen , betrachten en opvolgen — zoo lang is 'er -geene de minfte nadering en overeenkomst van Zeden en Godsdienst tusfchen hen en ons

te wachten."
Wij
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Wij mogen deeze Aankondiging niet befluiten, zonder onze Leezers uit de Voorrede deezes Boekdeels te
doen weeten , dat TEYLER ' S Godgeleerd Genootfcbap begreepen heeft, om , zo al niet regtttreeks, ten minften zij4
delings, eenige nadere toelichting te bekomen omtrent
het Tweede Lid der Vraage, of over het te wagten nut
tier tegenwoqrdige Zendelingen en Zendelingsgenootfchappen. Hiertoe flrekt de laatst opgegeevene Vraag
ties Genootfchaps: In welken opzigte mag men redellIker-

wijze onderflellen , en op goede gronden befluiten, dat de
verbrciding dcr Enangelielecre , oorfpronkelijk , door God
bedoeld zij? in hoe verre is dat doel reeds bereikt? en hoe
laat zich , op die wijze , de tegemerping der Ongeloovigen , ontleend nit de fcbijnbaar nog zoo onvolkomene uitbreiding dier Leere ondcr het Menschdom , vergeleken met
hetgeen daaromtrent ira oude tifden voorfpeld is, het beste
en meest voldoende oplosfen?
Wij veriangen dat daarop een voldoend Antwoord
inkome vOdr den beflemden tijd, den Beaten December
deezes Jaars.

Theol. Doa. et Ling. Orient. atque Antin. Seer. Profesf. in Acad. Harderv. , Commentatio de

J, PAREAU,

immortalitatis ac vitae futurae notitiis ab antiquisfimo Jobi fcriptore in fuos ufus adhibitis. Accedit
fermo Jobi de fapientia mortuis tnagis cognita quam
vivis: live Jobeidis Caput XXVIII. philologice et criti,
ce illuftratum. Daventriae , apud L.
Karfen•

krgb. 18o7. 8vo. f. maj. pp. 375.

Alvorens

't geheele bock yob of te werken, waaraan
de Hoogleeraar PA REAU , federt een geruitnen tijd„
veel arbeid fchijnt beffeed te hebben , vond hij goed
eerst een klein gedeelte in 't licht te geven, en daarmede te beproeven , of en in hoe verre dit goedkeurin
vond. Daartoe verkoos hij de vertaling van het acht-eniivintiele Hoo.filfluk , met bijgevoegde geleerde ilanmerkingen. Terwijl hij nu daarin een duidelijk bewiie
meende ontdekt te hebben , dat de Schrijver van dit
bock kennis gehad heeft van de onfterfelijkheid der zie,
len , vond hij het niet ongepast, bijdeze gelegenheid ook:
bet algemeene refultaat zijner onderzoekingen naar de

dent--
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denkbeelden, die Job omtrent het toekomend leven nit
gehad hebben , in eene opzettelijk daartoe ingerichte
Verhandeling, gemeen te maken. Dit voorafgaand onderzoek maakt verre het grootite gedeelte van dit geleerde work nit, p. "Wij willen daarvan een
kort vertlag geven.
De gezegde Verhandeling bevat twee ilfileelingen. In de
eerJle wordt gehandeld over de denkbeelden van onfterfelijkheid en een toekomend leven, die de Schrijver van
dit boek heeft Runnel; hebben , eh die hij in zijuen leeftijd aangenomen yowl. Zij is verdeeld in zeven Hoofditukken , en wel van dezen inhoud : (r) 't Boek heeft
wel eene hooge oudheid, zijnde denkelijk van den tijd
der inwooning van de Israeliten in /1.;`,gypte, maar 't is
echter niet waarfchijnelijk , dat de Schrijver , die in andere
befchavende kundigheden , en kennis van den Godsdienst, zoo zeer heeft uitgemunt, Been denkbeeld van.
onfterfelijkheid en een toekomend leven zou gehad hebben , daar men toch zoodanig begrip bij alle oude volken ontwijfelbaar aantreft. (a) De oude Arabieren , op
Wier grenzen Job gewoond heeft, zullen denkelijk reeds
in dien tijd dit begrip gehad hebben. [Flier wordt
veel gelcerdheid te pas gebragt; maar men mist hewijzen van die verbazende oudheid.] (3) Volgends 11ERODOTUS DIODORL1S SICULUS erl PLUTARCHUS heb-

ben ook de lEgyptenaars reeds vroeg daarvan kennis
gehad. (4) 'Er zijn eenige blijken, dat men, oak alreeds ten tijde van den Dichter, bij de iEgyptenaars
dergelijke begrippen omtrent den that der dooden koesterde , die de genoemde Schrijvers in een lateren leeftijd aan dit yolk toefchrijven. [Deze blijken zijn niet
zeer duidelijk.] (5) 't Was bij de meeste oude volken een algemeen denkbeeld, in 't biizonder in 't Oosren, en wet voornamelijk door de iEgyptenaars opgefierd , dat 'er eenmaal eene geheele omkeering en (loping
van de ziehtbare- wereld zal plaats hebben. (6) Van
dezelfde oudheid was bij de IEgyptenaars de verwachring van de terugkomst der dooden in eene betere wereld. Daarom wierden bij , hun de lijken met zoo veel
zorg behandeld , en als 't ware tot die verwachte wederkomst voorbereid. Men vindt dergelijke berichten
van de Arabieren, Perfen , Celten en andere volken.
[Gees derzelven oud genoeg, om met den inhoud van
dit Dichtiluk te kunnen vergeleken worden, En hoe
groot
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grobt is dan nog 't verfchil tusfchen de ongerijmde
denkbeelden , die deze volken koesterden, en de verwachte wederkomst van Job , bijaldien men zijne biertoe bijgebragte gezegden van eene Opflanding nit den
dood. nitlegt?] (7) 1)e hoop op herleving nit den
dood is door Goddelijke Openbaringen aan 't menschdom gegeven , en bij de Hebrmers allerbest bewaard,
gebleven. Dit zal genoegzaam blijken uit het verhaal omtrent de wegneming van Enoch , omtrent Gods bijzondere begunftiging van Noach ; nit hetgeen zoo van andere Aartsvaders , als in het bijzonder van Abraham
vermeld wordt, Hebr. XI: 13, 14, 17-19; uit Gen.
XLIX: 18. Exod. III: 6; en nit berichten van lateren
tijd, Dent. XXXII: 39. XXXIV: to. I Sam. II: 6 enz.
(8) Hiervan zal dan ook Job, die bij dit yolk t'huis
hoorde, hoogst waarfchijnelijk zijne meer opgeklaarde
begrippen ontleend hebben. [Nergens evenwel vindt
men , in dien ouden tijd, daaromtrent zulke heldere den kbeelden , als Job reeds , volgends deze onderftclling ,
beelden
zon gehad hebben ; en 't is waarlijk vreemd , dat cen
Isra8Ilet, al ware 't ook, dat hij, zoo als de Hoogieeraar PAREAU beweert , niet alleen voor zijne landgenoten , maar ook voor anderen heeft willen fchrijven,
nergens van de gefehiedenis van zijn yolk eenige melding
heeft gemaakt.]-In de tweede Afdeeliag worden nit Jobs boek zelven
alle zulke plaatzen bijeenverzameld , en naar des Hoogleeraars vooronderftelling verklaard , waarin de Dichter
zijne begrippen , over de onfterfelijkheid en het toekomend.
leven , min of meer duidelijk zal aan den dag gelegd hebben. En wel eerst dezulken, die hij met de nude yEgyptenaars gemeen gehad heeft , en dan ook zijne betere
denkbeelden , volgends welke hij zich het toekomende
leven als een beteren that van rust en geluk zal voorgefteld, geene terugkeering tot dit aardfche leven , maar
vO6r zijne herleving den algemeenen ondergang van de
zichtbare wereld , en daarna eerst de heerlijke verrijzenis van zijn ligchaam nit het graf zal verwacht hebben.
Naar dien denktrant zijn hier alle door Ancimems em
andere daartoe bijgebragte plaatzen, en vooral ook de
moeielijke plants H. XIX: 23-29 , uitgelegd. Alwat
daarin , betreffende den toekonienden ftaat, voorhanden
is , zal hierop neerkomen : „ 'Er blijft iets van den
tnensch bij zijnen dood, over. Alle ftervenden komen
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men Zarnen in eene algemeene verblijfplaatS , dial:
zich deels bedroeven over 't verlies van 't vorige 'even
en daaraan verbondene genoegens , deels verblijden
over het ophouden van deszelfs rampfpoeden. Straffen worden 'er niet geboet voor te voren begaane
drijven , maar de ondeugenden zijn, ten gevolge der-,
zeIven , eenigzins gefchandvlekt. Niemand komt van
daar in het tegenwoordige leven terug ; den vroomen
alleen blijft de fireelende hoop overig, om eenmaal, na
de !loping der wereld , in een beter Leven, in de nabijheid van God, die hun altijd goedgunilig blijft
over te gaan." flat de invoeging van deze denkbeel:
den met den hoofdinhoud en het doel van het Dichtftuk volmaakt ftroken tracht de neer PAREAU dan
ook nog fnediglijk te bewijzen. Hij beweert tot dat
einde , dat eene waare gefchiedenis , alleen inleiding
lijk opgefierd, ten gronde ligt , dat ook de nleiding
(Hooldft. I. IL) en het befluit (I-I. XLII: 7-17.) en
alle redenen van Elihu, zoo wel als el het overige, van
eene en dezelfde hand is , en dat het hoofddoel van
het geheele gefchrift bierop neerkomt : „ 't Past 'ter,
velingen niet , de Voorzienigheid te berispen , dewijI
zij wel eens vroome menfchen met zwaare rampfpoeden laat worfielen , dear zij Gods beftuur over menfchelijke zaken even weinig, als de verbazende bewijzen
zijner grootheid in vele natuurverfchijnfelen Lumen
nagaan. Alwat God doet, gefchiedt om wijze en bit.,
hike redenen , al kunnen wij menfchen 'er niets van
doorzien." 'Er worth dan geengewag gemaakt van 't toekornflige leven, om daarmede 't hoofdonderwerp op te
helderen, of 't groote punt van verfchil nader aan de
beflisfing te brengen : deze beflisfing heeft de Diehter
daargefteld, door aan de omftandiglieden van Job nog
in dir 'even eene andere, allergunftigfle wending te geven : hij laat alleen zijnen held van de hoop op eel'
beter leven in de toekonist zoo veel partij trekken ,
als hij met• 't hoofddoel van 't geheele Gedicht beilaanbaar en daaraan dicnstbaar oordeclde. flierin
verfchilt de Hoogleeraar PAREAU merkelijk van MI-.
CHALLIS en andere zijner voorgangers,
Of cvenwel deze aantnerkingen genoeg fleck }louden,
en of daarrnede , en met de voorafgegaane betiiordeeling
van den gang der denkbeelden , in dit overfchoon Dichtftuk
uitgedrukt, de gedachten van HUB FNAGEL DATHE, Upe
GAN
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en anderen, over
den zin der meest betrriste plaatzen , en wel bijzonder
van H. XIX: 2g-29, moeten gerekend warden genueg
wederlegd te zijn, willen wtj gaarne bevoegde rechters
laten betlisfen. 't Heat ons eenigzins verwaliderd, van
de bedenkingen dier geleerde mannen naauwlijks eenige
melding gemaakt te zien. Die van onzen geleerden Landgenoot DIUNTINGHE , die in zijn uitmuntend werk, Gefchiedenis der Menschheid naar den Bijbed, over dit Dichtftuk zoo veel voortreffelijks gezegd lieeft, hadden ten
minitetl niet moeten voorbijgegaan zijn. Vat daarvan
de rede zij , wij vergenoegen ons, een kort overzicht
van den inhoud dezer geleerde Verhandeling gegeven
te hebben.
Van de Vertaling van het acht-en-twintigge Hoofdfluk ,
en daarbij gevoegde ilantnerkingen, kunnen wij, om niet
al te uitvoerig te warden, nu geen verdcr bericilt mededeelen. VVij zeggen alleen , dat ook dit Ituk met veel
behoedzaamheid is bewerkt , en , even als 't geiiecle
boek , allerwege blijken van des Hoogloraars uicgeCEN, U. A. SCHULTENS, AIIINTINGIIE

ftrekte gelcerdheid, fijn oordeel en gezuiverden finaak,
oplevert. \Vij nodigen ook, wat ons aangaat, den gc.

leerden man ten Iterkften uit, om op dien voet voort to
gam, en ons eenniaal den geheelen job, alzoo bekbeid , in harden te geven: waarbij wij dan vertranwen
dat, op 't geen , in de laatfte jaren , over dit Ilijbelfchrift merkwaardigs is in 't licht verfchenen , nag wet
eenige meerdere acht zal getlagen warden.
Oratio de Mercatura HunianitatiS
Matre &c. Dat is • Redevoering over de Koophandel,
de Moeder der Befrhaaldheid (*). Uitgelkoken den's,
Sept. 1806., bij het openlijk aanvaarden van het Reetoraas
der Angerelainrche Latijnfche Schoole. In 4to. 44 Bladz.

IIERNIANNI BO3SC HA

H

oezeer de Heer BOSSCIIA onze Vaderlandfche en Letter-

kundige Leezers over het geheel niet onbekend kat/
zijn,

(*) In het vertaalen des oorfprongelijkcn titels deezer Redo,
vocring vonden wij eenige zwaarigheid, dewijl Koophandel in
onze taal mannelijk is, en Koopvaardije aau den inhoud van bet
itulc ons niet fcheen te beantwourden; wij natnen dos de vrijheid eener perfoonsverbeelding, en hebben ons aizo veroorelofd, het woord vrouwelijk te naaaken 5 zo als dit in ooze tad

met audire woorden gedaan is.

s96

BOSSCHA

2ijn , kan het toch zijne nuttigheid hebben , dat wij den
hooggeachten Man , als 't ware , inleiden bij veelen
van onze Kooplieden en Stadgenooten , en bij deezen
hem aanprijzen in zijne onlangs aanvaarcie Bediening ,
als Reefer der Latijnfche Schoole alhier. Wij doers
zulks met de aankondiging van bovengenoemde Rede4
voering , en hoopen, dat de zodanigen , die welligt ti
zeer daarop verflingerd zijn , om , naar den fmaak der
tijden , de Jeugd toe te vertiouwen aan half ervaarett
Franfche Kostfchoolhouders of Gouverneurs, met ons
gevoelen mogen , dat deeze Beroeping van den geleerden
EOSSCHA bcwijs draagt , hoe veel betere gelegenheid ntt
ten minflen elders voorhanden is tot bet verkrijgen van
grondiger weetcn rchap en uitgehreider kunde, onder bet
oog van deezen waarlijk uitfleekenden Leermeester. Van
deszelfs fmaak en bekwaamheid zal Heeds de keurige
Uitgave der Levens van eloorluchtige Crieken en Romeinen
door Plutarchus 9 van de Hoogleeraaren WASSENBERGII
en onzen BOSSCHA met Aanteekeningen opgehelderd ,
gedoscht in een bevallig Hollandsch gewaad, vereetende proeve toonen. Wij zwijgen , wat 'er toen (in 1783)
en meermaalcn daarna tot 's Mans lof in ons Maandwirk
gezegd is. Trouwens hij wierd in zijne vroegere jeugd
van den kundigen SLOTHOUWER op de Leeuwarder
Schoole gevormd , en voltooide zijne letteroefeningen
met voorbeeldelijken liver te Franeker, onder het gelukitig toezicht en minzaam geleide van wijlen den grooten
SCHRADER en reeds genoemden WASSENBERGH. De ver%yachting , die hij nu inboezemde van zijne verdientlen,
was zo groot , dat bet opengevallen Redoraat der Schoole in de Academieflad zelve daadelijk aan hem wierd opgedraagen , en vervolgens dat van Deventer. Maar te eng
was deeze loopkring voor 's Mans bekwaamheid en roem.
Ras hood de Gelderfche Hoocrefchoole hem eenen meer
luisterrijken Leerftoel aan; en had hij deezen ook , na verloop van jaaren te wisfelen met dien van Groningen. Van
daar riep hem deeze Stad tot het Re&oraat haarer Latijnfche Schoole ; een post, minder wel in rang, doch luis=
terrijk wegens de vermaardheid van heroemde Voorgangeren (*). — Doch komen wij tot de Redevoering, die eigenlijk ons oordeel wacht. Dezelve levert een nieuw en
fpree-

(*) Sedert verneemen wij , dat hem revens de post van
Hoogleeraar, bepaaldelijk in de Hiftoria medii oryi, aan het
Athemum alhier, is opgedraagen.
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rpreekend bewijs tier vaardigheitl , kieschheiel en e.netVloeiendkeid van nosscoA's Latijnfchen , en
legt tevens zijne bedreevenheid aan den dag in rneniRer.
lei geleerde Weetenlchaps ook moeten wij dit b/ijk
hekwaamheid daarom te meer afdoende rekenen, dewijl
zich de Redenaar met eue Vaderlandfche rondheid vet-ontfchuldigt van kwalijk den tijd tot eene ftille bewerking van zijn opftel te hebben mogen uitzuinigen. Intusfchen hoe gelukkig 's Mans keuze was, om in cene
Koopilad, als Amiterdam , bij zijne Intrede den Handet
te prijzen , verdient naauwelijks herinnerd te worden,
en liever doen wij gevoelen , met Welke kracht en verIcheidenheid van redenen de Rector zijn pleit void ongen heeft; terwijl het ons ondoenlijk is , het wellpreekende van zijne voordragt in ons verllag aan te too.
nenb
De mensch in den woesten natuurffaat moet, volgens
tOSSCHA wat eenigen , zich Wijsgeeren noemende
daartegen inbrengen , voor den befehaaftien mensch
Wiens vermogens ontwikkeld zijn , ruim zo veel onderdoen, als hij zelve uititeekt hoven 't redenlooze vee.
De zamenleeving van huisgezinnen en maatfchappijen ,
voorts de band van vereeniging, die Volkeien aan Vol.
keten fnoert,begunItigt gezegde volmaaking der Mensch.
heid. De Natuur geeft daartoe zelve den wenk en fpoor4
flag t en, fchoon de eerlie behoeften des leevens door
goedertierenheid des Hemels alomme ligt verltrijgbaar
zijn 4 de Schepper toch heeft menige aangenaamheid
verkwikking, en wezenlijke genoegens des beltaans, aan
onderfcheiden en wijd van een gelegen wereldoorden toegedeeld , ten einde het menschdom tot werkzatmheid,
konften, ontwikkeling van zichzelve, gezellige dengden, en het weerkeerig belang tusichen 'Volkeren en Volkercn op te leaden. Deezeu lof daarom , dien CICERo
der Wijsbegeerte toezwaait, mag men grootdeels op den
Handel overbrengen: en laat zich dit middagklaar uit
Gefchiedenis bewijzen.
Tot de bedoelde vereeniging der Natien haande , voor..
Haamelijk eertijds , het affchuweliik Oorlog eenigzins
den weg; als, naamelijk , die plaage heeft uitgewoed
en geheel een Volk, met de overwonnen landen of zwaki
kere nabuuren, hebhen te bukken onder het juk en den
fchepter der overheeriehing. De Monarchijen van ouds
leveren bewijs van zulken band; die wel, door ophoop.
V
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ping van weelde, flan de konilen aanmoediging verfchaft ,
dan toch de zucht naar Vrijheid fmoort , en luttel befchaafdbeid teelt. Beter doet dit de andere weg tot yen.
eeniging van Volksbelang, — die des 1-landels. Het
werelddwingend Babel fteeg dus bevoorens, door zijne
gunitige ligging tusfchen den Indus en de Middellandfche Zee, inzonderheid als Koopiiad , ten toppunt van
welvaart en luister. Andere fteden van Azie hadden
daarna derzelver bloei aan gelijke reden dank te weeten.
Van bier breidde zich de Handel uit in het harte. van Africa ; en Ethiopie is bij HOMERUS vermaard wegens
Godsvrucht en Regtvaardigheid. Oudtijds, naamelijk
wanneer men naar Indie en door ongebaande wegen of
woestijnen met Karavaanen toog, bragt men a)daar het
lieffle de koopwaaren ter markt, waar de vroomheid den
Goden Tempelen en Steden bouwde. Nog fpreekt men
van bet beroemd geflicht ter eere van Jupiter Ammon ,
gelijk van Meroe, alwaar de Hieioglyphen bekend waxen , eer nog de Kooplieden den Nip aftogen naar het
vruchtbaar Egypte. De zeden inmiddels zuiverden
zich allengs van de voormaalige ruwheid, doch bovenal
AMASIS de Koupvaart ter zee uitzettede , en de
Pheniciers en Grieken langs de kust van Klein Azie,
den Archipel , en tot aan Beene zijde der Straat van Gibraltar , Volkplantingen aanleiden , en de Handel zich
van de ontdekte fchrijfkonst tot bell der menfchelijkheid
bediende. Nu trad een onfterfelijke HOMEPAYS op; nu
gaven de wetgeevers SOLON, CHARONDAS , en de ZALEITiCUSSEN aan Steden en Volkeren hunne wijze inzettingen ; nu verwierf zich Griekenland , met naame Athe.
ne , zulken lof van Geleerdheid en gezellige Deugden ,
7als den luister van de overwinningen , door Rome behaald, verdonkert.
Gaarne vergezelden wij nog, hoewel van verre, on2en Redenaar, bij het fchetzen van de opkomende barbaarschheid en den akeligen nacht der Middeleeuwen ,
waaruit al wederom de Handel het licht der befchaaving
en menfchelijkheid ten voorfchijn bragt. Dit tuigt de
ontluiking der weetenfchappen in Italie , bijzonder in
het bloeiend Florence en andere Zeefteden. Bovenal ver]angden wij met 110SSCHA te gewaagen van bet nut, door
de belangrijke ontdekking van een nieuw en eeuwen achtereen onbekend Werelddeel veroorzaakt. Inzonderheid
tvenwel heeft bij zijn pleit onzes inziens , en voor het
oog
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eog van zijne Hoorders, voldongen 5 bij de melding der
nitfteekende voordeelen van rijkdom , konilen , en bp.
fchaafdheid , uit de bron van Koopvaardije aan ons
derland , en bijzonder de Stad Amsterdam, toegevioeid
nadat hetzelve van nit de goiven en omliggende moerasfen gewoekerd , tot den hoogften top van Magt en Groot,
held gefteegen is. Maar behalven dat ons het diep vervai
deezer dagen eenigzins van zulk eene herinnering terughoudt , zijn wij ook met deeze wellekome Redevoering
ons beftek alreede te buiten gegaan. Wij leggen dan on,
2e pen neder , met dit voortrefFelijk werk des welfpreekenden Mans ter leezinge , en Hemzeiven bij onze Stadgenooten aan te prijzen, dien wij , in deezen zetel det
Konften en des Handels , eene gelukkige inwooning, tent
loon van zijnen arbeid en nu aangeflaagen fchoolwerk
toebidden,

Natuurkundfge Verhandelingen van de Pataaffche Maio,
fchappij der Wetenfchappen te Haarlem. Illden Deeds
Allart. i8o6, Ii
ifie Stuk. re ilmfierdana bij
gr. 8vo. LX en 352 Bio

Tait Deel bevat in de eerfte pints eene zeer uitgebreiIf de Verhandeling over de Natuurkennis van het
Vuur,, en over de daar op gegronde fpaarzame Stookkunst
door JEAN JOSEPH PRECHTL
te Brunt: in Moravie5
getchreven , en met den Gouden Eereprijs bekroond,
Zij heeft, mar onze meening , denzelven volkoinen verdiend , daar zij in alle opzigten de vraag der Maatfchappij beantwoord heeft, De Verhandeling geen uittrek,
fel toelatende, Zullen wij liever onzen Lezeren derzei,
ver inhoud kortelijk mededeelen. Zij is in vijf Afdeelingen verdeeld. De eerfte , zich tot de warintettof be&
palende; handelt over den aard dezer flolle ; over de
veranderingen , welke zij door de ligchamen ondergaat;
over hare werking op de ligchamen, op derzelver ge,
daanten, en eindelijk over hare werking op ons gevoeh
De tweede Afdeeiing on lerzoekt de verfchillende
wijze, waarop de warmteftof onthonden wordt ; hoe,
danig de warmte bij ophooping dezer itoffe voortgebragt
wordt 5 door middel der wijze waarop andere Rohlmen werken op welk eene wijze zij uit de ligchamen
Book
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door middel eener vloeiftof, uit vaste , uit vloeibare
ligchamen uit luchtvormige vloeiftoffen , uit de zure
gasfoorten , uit het falpeterftofgas ontbonden wordt ,
en eindelijk hoedanig dit gefchiedt uit het zuurftofgas
welke ontbinding de gewone verbranding uitmaakt. —
In de derde Afdeeling , zich tot de brandbare ligchamen bepalende , handelt de bekwame Schrijver over die ligchamen
in 't algemeen en in 't bijzonder, over de water- en kooIflof,, en over de zamengeftelde brandbare ligchamen. —
De vierde Afdeeling bevat de fparing der brandftoffen in
't algemeen : daarin geeft de Schrijver de algemeene vereischten op tot het bezuinigen der brandftof ; te weten,
door de meest mogelijke ontbinding van warmteflof uit
het zuurftofgas , door de brandftoffen; door het best mogelijk gebruik te maken van de ontbondene warmteflof,
door middel van rook ; en eindelijk door bet best mogelijk
gebruik te maken van de ontbondene warmteftof, ter
verwarming der ligchamen in 't algemeen. — De vijfde
Afdeeling , zich tot de bezuiniging van de brandftof
bij de onderfcheidene inrigtingen van ftoken en ver,
warmen bepalende , handelt over de verwarming der
Vertrekken in 't algemeen, over de opene vuurhaarden ,
over de Itamerkagchels, de fornuizen of kookhaarden, over
het ftoken van ketels , en eindelijk over de befparing
van brandftof door vereeniging der vermelde toeftellen ,
200 .om te ftoken als om te koken. Het geheel words
voorts door zes naauwkeurig uitgevoerde Platen opgehelderd. Onbedenkelijk veel goeds , fraais en wetenswaardigs bevat deze Verhandeling : dezelve vereenigt
in zich al het belangrijke , 't geen omtrent de wijze der
verbranding reeds zoo veel lichts verfpreid heeft , en
waaraan de latere Scheikunde zoo onbegrijpelijk veel,
ja fchier alles heeft toegebragt.
In dit zelfde Deel vinden wij eene waarneming van
eene hoogst opmerkelijke overeenkomst van Tweelingen , Meisjes , door den Heer j. BODEL, Stads Med.
Don?. se Dordrecht, welke wij ook daarom gaarne eene
plaats inruimen.
De twee jonge Juffrouwen V . . ..... werden van
volmaakt gezonde ouders, van middelmatigen leeftijd ,
in de maand junij 1793 geboren , zogen , behalve hare moeder,, nog eene gezonde minne , en vertoonden reeds
in de eerfte dagen zoodanige gelijkenis aan elkander ,
Fiat de ouders, om haar te kunnen onderkennen, bij de
ge.
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gegeven doopnatnen, de eene een lintje om den arm deden ; dan welk verloren geraakt zijnde , het twijfelachtig was , welke dezer Tweelingen bij den doop den
naatn van M. en welke dien van C. bekwam. Wanneer de eene niesde, (hetgeen dikwijls gebeurde) niesde
ook de andere ; dit had ook plaats bij het krijgen van
den hik , bij het overgeven van zuur, bij de ontlasting,
en dergelijke omftandigheden nicer ; zoo dat bet toen
reeds de aandacht der ouders opwekte. Voorts bemerkte men , dat beiden, evenmatigen groci bekomende,
tiruine oogen hadden ; op het tijdftip der tandkrijging
be•Kwamen beiden, op denzelfden dag , den eerften tand.
Zeer voorfpoedig opgroeijende , en met der wool'
in den jare 1795 in deze Stad gekomen zijnde, vernani
ik , dat de inenting der Kinderpokken bij beiden in het
vorig jaar op dezelfde wijze in gemakkelijkheid , tijd.
-van uitbotting en getal van pokken was afgelopen.
Weinig tijds daarna als Arts geconfuleerd zijnde over
eene ligte buikpijn, met diarrhoea vergezeld en door zuur
veroorzaakt , bij het eene kind, werd het andere den
volgenden dag door dezelfde ongefteldheid aangetast.
Twee der boventanden bij het eene verkeerd uitgroel.
jende , had juist het zelfde bij bet andere op dezelfde
wijze plaats. Kreeg het eene eene ligte indigeflie met beflag op de tong, zoo werd dit zelfde ook bij her andere waargenomen , en binnen weinige uren waren dezelfde teekenen van ongefteldheid aanwezig. Beiden leerden
op denzelfden tijd loopen , en fpraken met eene zoo ge,
heele gelijkheid in item, dat men, de oogen fluitende ,
het geluid der eene van dat der andere niet konde onderfcheiden. Belden kregen kaflanjebruin haar, en bleven gelijkelijk voortgroeijen , zonder eene lijn verfchil in grootte of dikte. Vijf jaren oud geworden
zijnde , kreeg de eene eene rottige kies aan de regt.erzijde , terwill de andere het zelfde bederf
dig aan dezelfde kies aan dezelfde zijde ook kreeg.
Zeven jaren oud geworden , kreeg een dezer meisjes eene ligte uitzetting van het linker fchouderblad , om welk door zeker werktuig voor verdere uitzetting to beveiligen , de ouders eene reis naar
fterdam deden , wanneer de kundige Heelmeester de
eerfte beginfelen van het zelfde gebrek aan dezelfde zijde bij de andere ook waarnam , hetwelk bij beiden voorts
geheel geweken is,
V3
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Belden hadden voorts jaarlijks op denzelfden tijd een
zekeren omloop in het aangezigt ; beiden hebben een zeer
regelmatigen omtrek van hetzelve , het zelfde optlag
van een mooi bruin oog, denzelfden omtrek van blos op
de wangen , denzelfden kleinen mond en neus; zondat
iedereen , ja zelfs de ouders elk oogenblik de eene voor
de andere semen. Beiden hebben , in an woord , het
zelfde geftel , het zelfde postuur , dezelfde beweegbare zenuwen , en , dat meer is, dezelfde neigingen
bet zelfde verftand, denzelfden leerlust , en maker deelfde
Opmerkelijk voorzeker is zoodanig eene overeenkomst,
en wij verlangen zeer naar de verdere mededeeling , wet.e tie Heer ZODEL ons bij het clot der waarneining belooft. Van waar toch deze zonderlinge overeenkomst?
is natuntlijk de vraag, welke men voorzeker den Heere
.EOPF.L nteermalen , en ook hoogstwaarfehijnlijk ieder,,
bij het lezen , aan zichzelven ea anderen doen zal.
iVij vermeten ons niet, die vraag te beantwoorden; intusfchen merken wij aan , dat de opgegevene overeenkomst
zieh grootendeels , zoo niet ten voile , tot het
ite bepaalt : want te algemeen en te onbepaald komt ons het
Fezegde voor, zij hadden bet zelfde verfiand. —En nu die
vereen.kottist dan alleen tot het ligehamelijke overbrengende , vragen wij: waren beide meisjes geene Tweelingen ?
0.ntvingen zij dus niet beiden hoo.gstwaarfehijnlijlt op
het zelfde tijdltip de kiemen , de gelijke kiemen , van hurt
aanzijii Deze daar zijnde , was hare verdere ontwikkeling tot den tijd harer geboorte niet gelijk ? en moest
deze ontwikkeling niet (wij fpreken alleen onderttellender- , niet betlisfender wijze) alzoo evenredig voorte
gain ? Had bij haar de bewerktuiging niet gelijktijdig
1,1aats , en kon die van het eene dus van die van het andere
Ineisje verfehillen ? Had 'er niet in haar gelled een gelijke
o-mloop van het zelfde moederlijke bloed plaats ? En nu
beiden het licht aanichouwd hebbende , zouden wij dan
diet kunnen vooronderftellen, dat 'er bij haar, ais door
do glijkvormigheid van li.iar organismus door pH].
:ce prikkels aangedaan wordende , eene gelijke adie
0:2-tars hebben, en op dezelve eene gelijke rettaie volgen
meat? En moesten, met betrekking tot' barer) zieke•
iiiken toelland , dezelfde ongeregeldheden in beider
huishouding niet plaats grijpen, daar bet eene kind
ziekte voo;lbleagegd? t;;orz q l;eu op geene andere
ikar
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wijze dan het andere , uit hoofde van de gelijkvormigheid van zamenftel en bewerktuiging , kon aangedaan
worden; te weer, daar beiden aan zoodanige oorzaken
gelijkelijk blootgefleld, waren ; offchoon die ziekelijke
toeftand zelf zich bij het eene iets vroeger of fterker
openbaarde. — Maar,, werpt men veelligt tegen, dan
13,:hoorden ook alle Tweelingen even zeer aan elkande.
ren gelijk te zijn, daar beiden toch op een en denzeifden tijd ontvangen worden. Dan wij vragen , of ook
niet meest alle Tweelingen , wat het ligchamelijke aangaat , zeer gelijkende aan en overeenkomende met elkrnkieren zijn? Is het aantal van Tweelingen niet te klein ,
of fterven zij , of een hunner,, niet dikwerf te vroegtijdig, om te kunnen beflisfen , of zoodanige overeenkomst niet zou plaats gehad hebben , zoodat zij moeijelijk te onderfcheiden waren? — Welligt hebben wij, bij
de verdere mededeeling van den Heer BODEL wegens deze Tweeling -meisjes , ook daaromtrent eenige nadere
opheldering te verwachten.
Op deze waarneming volgt eene befchrijving van
den Heer VAN MARUM van de Amaryllis Gigantea, eene
in Europa onbekende plant, welke voor het eerst in den
jare 18o5 bij Haarlem gebloeid heeft. Deze bloem had
de Heer ROZENKRANTZ van een Fransch OffiCier, LA
BROUSSE genaamd, i6 jaren geleden, gekocht , die dezelve van de Kaap medegehragt en van eenen Kaffer aldaar ontvangen had. Dezelve gaf voor bet eerst in October 1805 eenige bloemen ; de bloemkroon werd zeer
fchoon , en trok door hare grootte zoo wel , als door
het groot aantal bloemen , de aandacht en verwondering
van elken befchouwer. De diameter van die kroon was
29 duimen Haarlemmer of Engelfche maat , en in de kroon
telde men 61 opene of nog geflotene bloemen. Zij had
ongeveer 13 duimen hoogte , en itond op eene fteng van
22 duimen.
Dit Deel worth befloten met het vervoig van de naamlijst van het Naturalien-Kabinet van gezegde Maatfchappij, gelijk ook aan het begin van dit Deel het historiesch
benign wegens de Maatfchappij, van de jaren 1808-18o5,
benevens de naarnlijst van Diredeuren en jiteden gevorx.
den wordt.
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j. SASSEN Specimen Juridicum inaugurate, exhibens
cittaeciam ad diverfi generis quaeftiones juridicas obfervata. (Dit is:) Regtsgeleerde Proeve, bevattende eeni.
e aanmerkinge: over verfchillende R..egtsgeleerele under1.,f,erpen.
Iieer SASSEN, zijne regtsgeleerde !later! aan Leij,
I./ dens floogeichool willende befluiten, bieef lang in
het onzekere, tot welk een onderwerp hij zich , in het
nitwerken van eerie proeve van weibefteden tijd, bepa,
you;
eens bepaalde hij zich tc:t het een, dan
Oer tot het andel. . Zuo verkreeg hij losfe aanteekenin,
gen over verichillende onderwerpen; en , daar hem ein.
delijl geen tijd overfehoot o.m een bijzonder onderwerp
te werken , helloot hij , deze verichillende aanteekevingen in i■ rde te fchiicken; en hieruit ontitonden deze
ganmerkingeli , welke wij, over het geheel, met genoegen geiezen hebben , en , naar wij hooren , ook met toe
door den Schrijver in het openbaar verdedigd,zijn.
onderkverpen velke bier behandeld worden, zijn zes
in geral. Sommigen daarvan behooren tot de tiellige
Romeinfche , anderen tot de Wijsgeerige Regtsgeleerct.:.
Piet eerite onderwerp, dat men bier behandeld vindt
is het onderzoek, in hoe verre de Codex , in geval van
verfchil , boven de PandeCtenbehoort gelteld te worden,
e Schrijvcr geeft, in de behandeling van dit vraagituk,
cerst de verfchillencie gevoelens der nicest geachteSchrijver a. op , en beantwoordt hetzelve eindelijk in diet. voe,
ge, dat de Codex boven de Pandecien den voorrang verclient, zoodra x.vericelijk zoodanig een verfchil aanwezig is, hetweik door geene gezonde nitlegicunde kan
copgeheven worden; tints het flechts in zoodanig een geval boven alien twijfel verheven zii, dat de analogfe van
bet onde en nieuwe Regt onderfcheiden zij. D;t gevoe,
kn. wordt vervolgens met oordeel verdedigd, en met geaste yoorbeelden opgebeiderd.. Aileen zouden wij zeg,
gen q dat de 'rhrij .7er zijne Lezers ointrent een punt
Iiiet had behooren onbevredigd te laten.. Wij bedoelen de
fraag waaraan men zich dan houden moet , wanreer dit
duidctlijk verfchil van analogic niet annwezii is, en do
be-
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bedoelde vastftelling van den Codex zich echter met de
Pandeeten niet laat vereenigen.
Het tweede boofdituk handelt over de verfchillende
wijze, waarop, volgens Romeinfche Regten, in de he.
reditatis petitio en de rei vindicatio, de vruchten van de
erfenis of bijzondere zaak , welke men moet afgeven ,
uitgekeerd behooren te worden, en de verfchillende wijze , waarop de uitkeerder in elk dezer a6tien zijne onkosten aftrekt. Men y in& ook bier in een kort bettek
bijeen , hetgeen de beste Uitleggers over dit onderwerp
gefchrevcn hebben,
Het derde onderzock bepaalt zich tot het verband tut.
fehen Staat- en Zedekunde , en eindigt in een betoog,
vooral op gronden van de Critifche Wijsbegeerte fteunende dat ook in de Staatkunde Regtvaardigheid de
eerffe en hoogfte wet is , en dat verder , zoo wel wat
het materieele als wat het formeele der wetten betreft
tusfehen Zedekunde en Staatkunde eene groote
held is. Wij zijn het met den Schrijver, wat de }moldzaak betreft, volkomen eens, dat Staatkunde aan Regtvaardigheid ondergefchikt behoort te zijn; maar wij gelooven daarom niet, dat de Schrijver de Staatkunde juist
rbepaalt , wanneer hij zegt , dat zij niets anders is dan
de kunst , welke voor het in acht ncmen der Regtvaardigheid in den Burgeritaat zorgt. Op zulk cene wijze
verwart men, zonder noodzakeliikheid , de grenzen van
onderfcheidene wetenfchappen. Regtvaardig te halide/en,
is niet het zelfde als Staatkundig te handelen; fchoon de
Staatkunde nimmer onregtvaardig behoort te zijn.
Het vierde hoofdtluk handelt over de Condiaio Triticaria , waarover, gelijk bekend is, onder de Regtsgeleerden veel is getwist, en ontwikkelt de natuur dezer
vooral op het voetfpoor van den grooten scuur.TING.

De vijfde vraag, welke door den Schrijver behandeld
is deze : of 'er werkelijk, naar Romeinfche Ragten, een Depolitum irregulare zij, en zoo ja, wat dan die
Regten daaromtrent hebben vastgetteld. Het eerite worth
toeflemmend beantwoord; terwiji de Schrijver omtrent
het andere gedeeite der vraag de gevoelens van AVERADIMS en BYNKERSHOEK 'volgt en met oordeel ontwikkelt.
Het laattle hoofdfluk , eindelijk, handelt over het doel
der Straffen , en volgt insgelijks de beginfelen der Critifche Wijsbegeerte-; zoodat, volgens den Schrijver, op
V5
het
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bet voetfpoor van KANT , de misdaden alleen daarons
moeten en kunnen geftraft worden, omdat de regtvaar.
digheid wil dat het onregtvaardige geitraft worde; welke {telling eerst door den Schrijver betoogd worth ,
terwijI hij vervolgens tie verfchillende gevoelens van andersdenkenden tracht te wederleggen; fchoon Recenfent
twijfelt , of deze wederleggingen inderdaad genoegzaarn
zijn, om alle die andere gronden zoo maar in eens voor
het grondbeginfel van KANT te verwerpen.
Doch , hoe het hiermede ook zij, de Schrijver heeft
ittlerdaad, door deze proeven , aanfpraak op de algeweene goedkeuring, en wij wenfchen zoowel Leijdens
Hoogefchool, als het Vaderland, met dergelijke Kwee
kelingen geluk.
Reize n,-.7ar de Middellandfehe Zee , in de "'a aren 1777,
1778 en 1779, door CORNELIUS DL JONG, torn ter
dienende aau 's Lands Fregat van Oorlog,
Met
Plaaten. Te Haarlem , bij F. Bohn
Iii Er.
8vo. 286 Blz.

en fmaak zijner Landgenooten te kunnen treifen, en
daarvan , door het vertier zijns arbeids, blijk te
D
zien , is ongetwijfeld zeer aanmoecligend voor eenen
Sebtijver. Dit zeker via, in geene geringe maate, den
Heere DE JONG ten deele. Sterk gezogt waren zijne

Brieven over de Ka ap do Code Hoop , Ierland en Noorweq-en, van welke wij, met welverdiende goedkeuring,

ten tijde der uitgave gefproken hebben. Onderhoudend,
naruurlijk en leerzaam mogten wij ze noemen, en zulks
met de flukken bewijzen.
's Mans lot als Zee-capitein is van elders, en bovenal
uit zijne Verantwoording, bekend. Nog leeft hij in bal.
lineSchap te Kleef, uitwijzens bet Voorberigt, en verre
vcrwijderd van de gelegenheid tot Zeereizen ; dan
nog , gelijk hij verklaart , met dezelfde zucht als
altoos tot Zeereizen bezield, nog, even als voorheen,
als eett.,visch na zijne vloeijende hoofdftof verlangende,
'y in& hij het in zijne wandelingen, zo wel als op zijne
Lamer, bijzoncter aangenaam , gebeurtenisfen van voorige en gelukkige jaaren zich wederom voor den geest te
brengen , en de gedaane Reizen nogtnaals in gedagten
te ben, alles herhaalen zich op dezelfde plaatzen
te
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te bevinden , dezelve rond te wandelen , zijne vrienden
en bekenden aldaar te bezoeken — en waar het geheu.
gen dan te kort komt , helpen hem zijne aantekenin.
gen.
De aandrang van vrienden en bekenden, die wisten,
dat hij nog een aantal aantekeningen , op voorige Reizett
gemaakt , onder zich hadt, deedt hem zijne papierert
doorihuffelen , en zoeken, of 'er nog lets, ter uitgave
gerchikt, te vinden was.
Naar loflijke Zeemans gewoonte, hadt DE joNG, van
den aanvang zijns Scheepsleevens, een Dagboek gehouden. Ilij vatte het vroegfte op, en bearbeidde dit voor
de Drukpersfe ; van bier de oude jaartekening 1777,
1778, 1779. Wij twijfelen geen oogenblik , of hij heeft
die wel gcmaakte Aantekeningen goeddeels behouden ,
befchaafd en vermeerderd ; doch zo niet, of dezelve
zijn genoegzaam in dien that gebleeven, dat ze aangemerkt kunnen worden als op dien tijd door hem gefchreeven , toen hij als Kadet ter Zee, of Adelborst ,
zijn Scheepsleeven aanvang.
Eigenaartig behelst de I Brief een verflag van het hem
vreemde Scheepsleeven, hier tot zeer kleine bijzonder.
heden, die hem wen zeker bij uitftek troffen, vermeld.
Plymouth verfchaft hem ftoffe tot een volgenden Brief,
waar men eenige bijzonderheden dier Zeettad aantreft. —
Zo vaaren wij met hem, in den III Brief, van Plymouth
na Gibraltar. Onder de bijzonderheden, van daar gemeld , is eene voor den jongen Zeereiziger zeer eigenaartige. Wij neemen ze over. „ Op een der namiddagen , met een mijner kameraaden aan land zijnde gegaan ,
kreegen wij 't in 't hoofd om een herberg in te treeden
en thee te drinken. Het geval wilde, dat onze eerfte
Schrijver,, met den Opper-chirurgijn , het huis voorbij
gingen, en dus iec/er, evenwel al tlaande, een kommetje
dronken; terwijI wij heiden twee kommeties gedronkea
hadden Toen onze rekening vraagende, zeide de waard
drie guldens. Wij hadden dus de man voor een Hol/andfdien Daalder thee gedronken. De waard zeide
floor thee en zuiker 18 fluivers , voor de melk flechts 49,
fluivers te moeten hebben. Dus kwam zijne rekening
uit. De rede biervan was , dat men 'er geen melkdraa.
gend vee heeft , dan geiten en ezelinnen , en dat nog
fpaarzaam, zo dat de waard zeer veel moeite gehad had,
9m ens de melk, die wij zeker op zijn Hollandsch , zonder
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der de mint~e bezuiniging, gedronken hadden, te bezorgen. Wij betaalden en beloofden meteen nooit weder
thee te Gibra#ar te gaan drinken, alwaar wij voor hetzelfde geld een anker wijn zoaden gehad hebben."
Uit Lisfabon is de IV Briefgefchreeven, eu levert ook
die Stad fchrijtRoffe voor den ~olgenden op. Geen gunflig
herigt van de Portugeezen treft men hier aan. ,, Of b e t , "
is onder andere zijne aamnerking, ,, aan het warm luchtgeRel is toe te fchrijven, zal ik niet beflisfen ; doch
hierin komen alle Reizigers overeen ~ dat geet~ yolk rneer
tot den wellust geneigd is dan bet Portugeefcbe. Noch
tegenwoordige, noch toekomende flraffen, kunnen 'er
hen van terughouden, en h e l e n vagevuur en duivel
wijken, in weerwil van de dweepagtigtte bijgetoovigheid, voor den glimlaeh en de lonk eener fehoone v r o u w ,
wanneer het op her voldoen der lusten aankomt. Ten
bewi~ze zal ik maar alleen de nationaale darts de Fo)Ta
aanhaalen, welke op de Rraaten ~ in de velden en op her
tooneel, met de onbefchaamdRe gebaarden en beweegingen, en eene zodanige voorbeeldelooze onvoeglijkheid gedanst wordt, dat de wellustige t~andang.o der Spanjaarden 'er niet bij in vergelijking komt~ en lk mij wel wagten zal dezelve te befchrijven."
Scheepsziekten en [torm gaan de aankomst te Toulon
v o o r , en doen hun in het Lazaret te dier Stede verblijven,
waar ook D~ joNo door rotkoorts wordt aangetast; dit
geeft ftoffe tot den V , VI en VII Brief; dan het treurige
daarvan wordt afgewisfeld door de vervrolijkende befehrijving van Toulon, in den volgenden. Marfeillekrijgt
in den IX Brieve eene beurt. ,, Her vermaak~" dus
drukt zich DE joNo uit, ,, lacht hier aan aUe ziiden
toe ; allerwegen biedt bet den bekoorelijken arm aan, en
de welvaard, de weeide, het zagt luchtgeltel, de menigte van gelegenheden maakt voorzeker deeze ttad eerie
der losbandigtte van Europa." De bevolking rekent mea
op ruim honderd duizend zielen, en het getal der get..
hen, welke men femmes du monde, of vrouwen van veto
maak, noemt, wordt op tien duizend gelteld.
Op de Zeereis door den tlrchipel worden in den X
Brieve veete voorbijgevaarene Eilanden vermeld, en Zea
waar zij vertoefden, meer bijzonder befchreeven ; dit
valt Milo en Natolien in de twee volgende te beurt.
Kon/tantinopole wordt meet ter loops vermeld, in den
XIII Brieve,
Uit

1..r/z1.1;
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Uit Smyrna in September is de XIV Brief gedagtekend,
Voor Sestos het anker laatende vallen , om water in te
smemen, hadden zij bet vreemd gezigt van een groot
getal Ooijevaars, die bij koppels van vijftig of zestig en
meer kwamen aanvliegen, en op het rijiatisch ftrand nedervielen , alwaar wij het getal, toen zij zich alien vet%
gaderd hadden, op meer dan duizend begrootten. Den
volgenden morgen, omtrent ten negen uuren, fteegen zij
alien te gelijk in de lucht op, en ftelden de koers zuidoostwaards heen , in welke itrekking Egypte voor ons
lag. lk fchrijf u deeze bijzonderheid , daar bet misfchien aanleiding zou kunnen geeven tot de oplosfing
der vraag, die ik meermaalen bij ons heb hooren voorflellen : war blijven tech de Ooijevaars in den winter?"
De XV en XVI Brieven leezende, onthoudt men zich,
met veel genoegen , in het oude Smyrna, en doorreist de
ommefireeken op eene vermaaklijke wijze. Verfcheidenheid van fehrijfitoffe behelst de XVII Brief , daar zij
onderfcheidene Eilanden aandoen. Te Coron trok de
veelvuldigheid der Kwakkelen 's Reizigers aandagt.
.Deeze vogels worden 'er bij menigte ingezouten; „ dit
bewijst," merkt hij op „ de groote veelvuldigheid dier
vogelen alhier, en tevens met welk een eenvoudig middel een overvloed van Kwakkelen aan het Israelitisch
Leger, in de woestijne van Paran, waartoe alleen een
flerke wind behoefde, kon worden toegezonden. Ik
zeg dit niet om het wonderdaadige van het geval te verkleinen, maar alleen om het ongeloof aan die gelchiedenis tegen te fpreeken, het welk bij veelen dikwijls alleen daaruit fpruit, om dat zij, andere landen niet kennende, hun eigen land en derzelver voortbrengzelen in
vergelijking ftellen met dat , waarvan zij leezen." —
Het Europisch, en dat gedeelte van 3lziatisch Turkyen,
door den Reiziger bezogt , dat onder het gelukkigst
/uchtgeftel ligt , worth hier befchreeven , doormengd
met verfcheide aanmerkingen over de Turken.
De Zeereis wordt , in den XVIII Brieve , voortgezet , en Illesfina befchreeven; ook melding gemaakt van
voorbijgezeilde en niet aangedaane Eilanden. Uit veele
waarneemingen blijkt , dat de Heer DE TONG de
voorwerpen der Natuurlijke Historie gadefloeg. Van
Smyrna hadt hij een Cameleon medegenomen ; twee
nmanden hadt hij dit diertje aan boord gehad , en

koestetde de hoop van het leevend te zullen overbren-
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brengen; dan het ontaierf hem. De waarneemingetts
welke hij op dit diertje gedaan hadt, met hetgeen vroee
gere Natuurkundigen des fchreeven , maaken den inhoud
%it van den XIX Brief.
Een ftrenge Qnerantaine deedt hem te Livorno eenigen
tijd verblijven. In vrijheid vertoefde hij 'er nog lang
genoeg , niet alleen om Livorno te bezien en het voore
=mite daarvan op te tekenen , maar een reisje na Pifa
maakt eene aangenaame afwisfeling, waarnaa men de verdere bijzonderheden van Livorno aantreft. Dit alles it
in de drie volgende Brieven vervat. Onze Reiziget
woonde 'er de Carnavals-vermaaklijkheden bij. Hij geeft
'er deeze befchrijving van : „ Dit feest , het welk daags
drie Koningen zijn aanvang neetnt en tot de Vasten voorte
duurt , ontleent kijnen naam hoogst waarfchijnlijk van
Carnaval, zinfpcelende op de menigte vieeschfpijzen
welke als dan verflonden worden , als wilde men vooraf
zich fchadeloos ftellen voor de bier op volgende Vasten,
waarin dit verfterkend voedzel verboden is. Het wordt
aergens zoo , als in Italie en dus ook hier, door alle
flanden gevierd ; 'er heerscht eene algemeene vreugde,
en deezeu avond waren 'er bijzonder veele maskers op
de been. Onder anderen , om 'er nit eene menigte flechts
eenigen op te noemen , was 'er een bootje op een wagen
door vier paarden getrokken, in welks midden een gee
dekte tafel itondt met keurig gebak , waar zes of acht gee
maskerden rondsom zaten te eeten; koetzier, voorrijder
en, lakeijen, alles was vermomd, en de fles werd lustig
rand gegeeven. Op eene andere plants zag men eene
welgekleede geboeide vrouw , geleid door vier Turken
en twee Mooren , de eerften 'met pijI en boog gewapend, Naar als in triumph omvoerende. Sommigen van
het gemeen hadden bun hair afgefneden , en bet lichaarn
zwart geverfd om Negers te verbeelden ; anderen waren
al p duivels toegetakeld , en nog anderen hadden flguuren
voor welke bezwaarlijk een naam te vinden is. — De
dames, die in koetzen rond reeden . waren alle gernaskerd en door een aantal flambouwen verlicht , zodat het
voor ons eene regt vreemde en nangenaame wandeling
opleverde. Vervolgens gingen wij na de Opera, alwaar de onverfchillige Man en de wispeltuurige Frouv vertoond werd eene historic, tusfchen de vertooners zelye voorgevallen, en door een hunner vervaardigd. Het
werd niet kwalijk uitgevoerd ; dock het groot aantal
gee
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Aemaskerden, welke geltddig Lij paaren onze loge indrongen om zich te vertoonen , en dan weder na eene
andere vertrokken , hinderde onze aandacht. Cinder de.
zelve bath men de befpotlijkfte figuuren ; en de algeMeene vreugd der menfchen , gevoegd bij het vreemdc ,
maakte, dat ik mij niet herinneren kan, ooit een avond
vermaaklijker en met meer lagchen te hebben doorgebragt dan deezen. Waarlijk thans kwam mij niet
meer verwonderlijk voor, dat zekere Turkfche Gezanten , voor de eerfte maal de vreugdebedrijven van de
Carnaval ziende , zich verbeeldden en diets maakten dat
de Christenen bij afwisfeling in vlaagen van dwaasheid
vervielen , waarvan zij niet dan door 't ftrooijen van
ascii op hunne hoofden genezen werden."
Behalven de voorvallen op reis , treft men , in de
XXIV en XXV Brieven, berigt aan van Alicante en Malaga , welke laatstgemelde Stad 'er niet gelukkig afkomt , noch wat de plaats , noch wat de Inwoonders
betreft. De XXVI Brief brengt den jongen Zeeman
t'huis van zijne eerfte Rcize, die, gelijk hij in 't Plot
betuigt , zo hij hoopt, fchielijk van eene tweede zal gevolgd warden, aangefien de Raad der Admiraliteit hens
reeds tot het doen der examens hadt opontboden , die,
eer men tot Luitenant ter Zee kan bevorderd worden,
flaan of te lcggen.
Een en anderrnaal vermeldt DE TONG , dat hij zijnen
Vriend niets nieuws meldt van vaak befchreevene Plaatzen. Dit is waarheid ; maar hij fchrijft , gelijk wij
reeds bij den aanvang opmerkten , op een zo volkbehaagenden tram , dat wij niet twijfelen of hij zal aanmoedigings genoeg vinden om met zijne andere Rcizen even als
met deeze te handelen , van de losfe aantekeningcn Grievers
te maaken, de oorfpronglijke na te zien en te verbcteren.

G.

VAN HASSELT ' S CelderschMaandwerk voor IP,
Ilde en Ilkle Stith. Te Arnhem, bij J. H. Aloeleman,
Junior. In gr. 8vo. Te zamen 280 N.

onvermoeide VAN HASSELT Levert ons in ditilfaandIlwerk eene nieuwe vrucht van zijnen ijver in het verzamelen en bekendmaaken van alle overblijffelen der
(elderfche Oudheden a welke hi] weet op te fpooren.
Zijr
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2i5n oogtherk fchijnt te zijn, maandelijks een dergelijk
Stukjen te geeven als de drie , die thans voor ons liggen. Dit moeten wij nit den titel befluiteri, fehoon hij
bet niet uitdrukkelijk zegge. En wie zijn de Stichters (*) van dit Maandwerk? De Hr. VAN HASSELT zal
bet ons zeggen. Dus heft hij aan: „ Verilorvene Vora
lien en Vorftinnen , hooge en mindere Kollegien ,
,5
lieden van den Tabberd , van den Degen , het
1 , Altaar, den KanCel , Manners met lippen der Wetena
fchap begaafd, van allerley beroep, handtering, denk.
wijze en lotgevallen en tijden maaken zich in deze
Stukjens, als werkende Leden van een Genootfchap
99 bekend , 't welk nooit ontmoete of niet omitandig genoeg of tot dos verre kwalijk verhaaide gebeurtenisa
5/ fen en zaaken van ons Vaderland openhaaren zal ......
Ik heb den taak van eenen Ananuengs deezer Maata
fchappijeop mij genomen,enz." Dat bromt , Leezer ! Zoude wel ergens in de waereld een Tijdfchrift
worden uitgegeven , waaraan zo aanzienlijke Perfoonaaa
djen werken? Doch dit werken zal de verflorPene Vorflen en Vorjlinnen niet zeer vermoeien. Het zijn enkel
nittrekfels uit nude Rekeningen , Privilegien, Schepens,
boeken , Hofs-Refolutien , Landdags-Recesfen en andere Papieren, welke de Hr. VAN HASStur uit alle hoeken en winkels heeft opgezameld en thans in het licht
geeft. Dus . komt al de arbeid voor rekening van den
dimantrengs : de hooge Perfoonen, weaken als werkende
Toewat?
Leden worden opgegeven, zijn alleen,
kijkers ? — Neen , dit zelfs niet : al zedert eeuwen hebbert
zij met deeze waereld niets meer temaaken. Dus blootc.
Naamen van dit Genootjehap. — Inderdaad het is jammer , dat iemand van zo groote kundigheden, zo otiverinoeide arbeidzaamheid, aan welken de liefhebbers del`
Gefchiedenisfen, Zeden en Gewoonten van de vroegere
Tijden des Vaderlands zo veel verplichtinge hebben,
in zijnen LER en fchrijfwijze eenen zo valichen fmaak
bebbe aangenomen.
Doch laat ons van den inhoud
deezer Stukjens iets zeggen. Acker ieder Stukjen yinden
(*) Een der Woorden , waardoor in MEYEles Waordenfchdt
let Onduitfche ilutleur wordt overgezet. De Leezer zal van
Zelve de redenen zien , waarom de Rec. het bier vukieze
boven ..5'chrfjvcw.
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tie% wij op het omflag eene lijst der vborkomende Oil'
derwerpen. Die van het eerite zullen , wij opgeeven.
Dit beheist Nieuwjaars Gefchenken [der Gelderfc he Vora
lien en Vorftinnert van tz91.-1417.] Van den Vleys.eters
te Driel, 5. [Perfoonen die in 1519 op Vastendagen
vleesch hadden gegeten, zwaar geboet; den zelfs in het
aangezicht gebrandmerkt.] Yroeglie Lutheranen , bl, 6.
[onder FiertOg KAREL, Deeze kantte zich , gelijk mett
weee, met geweidigen ijver tegen de hervorming, waarvan hier ook blijken genoeg voorkomen. Van eenen
ner brieven , bl. 11 , zegt evenwel VAN HASSELT td
recht, dat men in denzelven althans den onbeznisdert
KAREL niet vindt.] Rondgegaane Brief, cm ondkrhoud de}
r'roegJie Gereformeerde Predikanten , die tot dienst der Ker.
ken van Gelderland uit Duytsland oatboden waren, bl. 20.
[De brief is van 29 Oct. 1578 , fpreekt zekerlijk uit
naam van idne of meer Gemeenten , maar is alleen onder..
teekend PONTANUS , .Dienaar am Wort Gottes] BAR.'
SARA BOOTS wider bekend gernaakt , bl. 24. [Zie WAG:.
Vaderl. Mist. VIII, 17o, 172. Zij werd den tften Febre
,3537 nit de Stad en het Schependom van Arnhem gewczen.] Turffthip van Breda, hi. 24. [Officieele Berichten,
waarin evenwel niets, dat tegenwoordig nieuw is.] Gepromoveerden te Geneve in Gelderland erkend, b1.,3 [Eett
Latijnsch Diploma der Staaten van Gelderland , tot dat
einde , op verzoek van den Geneeffchen Afgevaardigdent
JACOB ANJORRANT afgegeven 18 Fehr. 1594.] Begraaf
nis van PHILIPS VAN NASSAU en ERNST VAN SOLMS
bl. 35. [Te Arnhem 22 061.1595. De bijgevoegde Brief
van WILLEM LODEWIJK bewijst indien de dagtekening
wel getteld is, dat beider dood ten minften eenige dagert
vroeger is voorgevallen clan de Bijvoegfels tot de VaiHistorie leeren.] 't Overlijden van den Canceler LEONINUS
bi. 37. [De reden, waarom die van de Confillorie weigerden bill de begraafn-is eerie Lijkprcdikatie te doen
wordt hier niet gemeld; misfchien is zij te vindeii in 's
Mans gemaatigde denkwijze over den Godsdienst. Vide
SyllogeEpistolarum ab ANTON. MATTHAEO eclitarum flagce
Corn.' 1740,-p. 326.] JOH. FONTANUS 61: 39a [Eenige
bijzonderheden raakende deezen Kerkleeraar .] Slag bil
Nieuwpoort, bl. 44. [Ofkieel bericht , maar niets nienwsel
Blok van Nijmegen , bl. 48. [Dit Opfchrift verftaat Rec.,
niet recht. Misfchien heeft het woord blok bij VAN HAS
;BELT eenige hem onbekendebeteekenis.] Syhode van DNA
lg. 514
X
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bl. 5!. [Reekening, der Gelderfche Politieke Afgevaarcligden tot die Synode.] Ont.Rowing van den Heere van
STOUTENBIIRG, bl. 6o. Ook weinig nieuws van aanbeLang.] B. VAN GENT, Vredebandelaar te illunfler,, bl. 79.
[Brief over de ongelegenheden , welke 'er nit zoude*
ontflaan , indien men hem eenen opvolger toefchikte.1
Krvidtoren te Bredevoort gel:pro:Igen, bl. 86. [A°. 1646.
12 Julij , 4 door den blikfem. 'lot in de 4o met-lichen
kwamen daarbij om het leeven, en onder deezen de Drost
WILHELM VAN HAERSOLTE met zijne huisvrouwe en acht
kinderen. Uit het Confifloric-Boek van Bredevoort.]
Het tweede Stukjen bchclst ophelderingen en bijzonderlieden orntrent verfcheiden Heerlijkhcden , Dorpen , Heerenhuizen , enz. in Gelderland. Op bl. xci zegt de
Schrijver : ,, De Tegenswoordige Staat van Gelderland
5/ blijft een nuttig Werk ; maar.... voor een doorgaand
„ verfiag van de oudheid van huizen en dorpen was dat
„ werk niet beflemd. En wie zou toen de.huipmiddelen
„ voor zo lets aangewezen hebben ?" Ons bericbt zoude te wijd uitloopen , indien wij ook bier de bijzondere
onderwerpen Haar vervolg wilder' opgeeven en over ieder
Jets zeggen. Een enkel flaaltjen zullcit wij bijbrengen
hit verfcbeidene , welke de rechtmaatigheid van des
Schrijvers zo even aangehaalde woorden en tevens deszelfs befcheidenheid aantoonen. In de kaart van het
Graaffchap Zutphen, behoorende tot den Tegenw. Staat
van Gelderland, vindt men, in het Scholtampt van Lochern,
bet huis Wildenburg , maar in de befchrijving geen woord
van hetzelve. De Hr. VAN IIASSzLT geeft hi. 141 env.
verfcheiden belangrijke papieren , dit huis betrelfendc. Uit
dezelve blijkt ,, dat JOHAN, Hecr tot Wisch , in bet jaar 1474
het ter leen ontving van de Bourgondifche partije : dat
hij in het jaar 151a zich verzoende met Hertog KAREL,
onder voorwaarden , te vinden in eene verklaaring , op bl.
143. Zijne nakomelingen vielen dien Vorst weder of ,
welke vervolgens het huis tot den grond deed afwerpeu
en de bonwfloffen elders gebruikte , hi 151 env. Very,.
ook SPAEN Inl. tot de Hist. van Gelderland I bl. 381. alwaar men kan zien hoezeer de Hertog verbitterd was
tegen den Kleinzoon van Heer joHAN. Naderhand (*)
nioet het huis weder zijn opgebouwd en verfterkt, 20
als

(*) Na den dood van KAREL was JOACHIM , Heer van Wiseli s
reeds weder vp den LAuddag verfcheneg . SPAEN a. ip,
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als blijkt uit verfcheiden flukken , bl. 162 env voorkomende.
De voornaamae bijzonderheden , in bet derde Stukjen
voorkomende, betreffen de Stad Amersfoort , zo in vroegeren tijd als onder de Staatfche Regeering , bl. 191- 205.
1)ankbaarheid van Hertog kAREL en deszelfs Moeie aatt
zijne en zijner Zuster Minnemoeders , bl. 2o6- aro. Eerae.
beginfels der Bibliotheek van 't Hof ran Gelderland, bl. q17.
Tolvrijheid aan Andterdam verleend door PHILIPS H $
bl. 218-229. lets over de kwetzing van WILLEM 1 ill 158a
te Antwerpen, en bericht van deszelfs dood in 1584 door
den Cantzler LEONINHS , met andere flukken, bl. 229 env.
Oprichting der Doorluchtige Schoole te Harderwijk , en
derzelver verandering in eene Huoge School, bl. 256
env.
Van bet eene of het andere zouden wij nog wel eenig
uittrekfel geeven , indien de bepaaldheid over
ruimte het niet verbood , en uit het reeds aangehaalde
zal de Leezer genoegzaam kunnen oordeelen over de inrichting van dit Geldersch Illaandwerk.
Theodor, of de Vondeling. Door

AUGUST LAFMTAINE.

Met

Platen. Te Haarlem, bij F. Bohn. 1366. In gr. 8vo.
Deel 324 bl., Ille Deel 338 bl.

7ederom een dier voortbrengfels van den vruchtbaren geot
eens mans , wiens vindingrijk vernuft, naar het ithiint ,
nodit wordt uttgeput , en die, mcer dan cenig ander, aamhoudend den leeslust gaande houdt, en door het vertnakeliUte
het nuttige aan den man helpt bij zijne verdichtfelen. Al aaaflonds brengt hij ons hier in een huis&-ezin van menfchen, die
hunne eigene gebreken en zwakheden hebben , maar zeer
harten. Reeds op de vierde
rnenschlievende, zeer
zijde kr:ant de pas gebcren Vondeling voor den dag, en vet.oorzaakt ee., huwelijk tusfchen de zuster en den vriend van
het huis , wien men voor vader en moeder van het kind
houdt, en die, toen dit gerucht wns ge/ogenttraft , ieer ongaarne zich zouden gefcheiden hebben. Gelieven, die vrij
natuurlijk de een zich door den ander veracht hielden , en
zich fchenen te vereenigen enkel uit menfchenliefde en eclelmoedigheid; terwiji de broeder, de beer van het huis, zich
vrij wat aan bun verpligt rekende voor hunne opoffering, eti
zonderiing verrast werd toen het dan eindelijk duideltjk
werd, dat het huwelijk met elkanderen zints fang reeds bei.
Dit gedeelte xles over het- gehoel
der di.rhaarfte tvensch
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belangrijken verhaals is zoo uitmuntend bewerkt, en legt ons het
menfchelijk hart, zoo eenvoudig en near volkomene waarheid,
bloot, dat wij dit gelezen en herlezen hebben telkens met een
Diem genoegen, en het voor het beste gedeelte van geheel
dit Werk rekenen, vooral wanneer wij den verderen gang des
hartstogts en de hefchrijving des huisfelijicen /evens van deze
gehuwden, door geheel deze Boekdeelen , daar bij voegen,
waarin ons Been enkele trek vooekwarn, dien wij niet 0211fionds voelden, dat door de geiteldheid van het menfchelijk
hart en den gewonen loop der menfchelijke zaken bevestigd
wordt.
Men kan vooruit wel gisfen (wij lezen ton eene Roman)
dat de Vondeling van goeden /lulu wezen zal, en elude/0k
groot en gelukkig wordt; lang intusfchen houdt de 'Sell-jiver
tie nieuwsgierigheid gaande, en de ontknooping komt nog onverwacht en waarlijk treffend. Het buisgezin worth al fpoedig vermeerderd door npg eenen zoon , die met onzen Vondeling opgroeit. Bet verhaal der wijze van opvoeding is, zoo
Ms in leder gefchrift van LAFONTAINE, dat ons ter hand kwam,
van dien card , dat bet telkens en leering en waarfchuwing geefi ;
en 't is het huisfelijke , en liefde en hartelijkheid, waarnan
men het dankweten moet, dat alles bier nog goed en voortrcifelijk uitkomt. De karakters van Mevrouw de Barones,
in den onnrek , welker dochter al vroeg des jongelings beminde
wordt, van haven Iran en an ieder opzigt verachte:ijken rem:meester , die met de perfoon " en bet hart zijner beminnelijke
dochter den onwearcligfien handel drijft, van den edelen onbeitenden , die zich in den ounrek nederzet, van den Vonde, in an woord van ieder bier voorkomend peribou.
fchijnen naar bet /even geteekend en hebben bet leerzramst,
doe!; terwij1 de gefchiedenis van des Vcndelings ouders voor
die van het menfchelijk hart zeer keurige bijdragen oplevert,
en, tot de familie der Barones behoorende , deze bad moeten
waarfchuwen. Zijne ouders zijn eindelijk fchoonzoon en dockter van den oabekenden, de broeder der Barones. Reeds was
de echte zoon van het eerstgenooncie gezin met des rentmeesters dochter gehuwd; de Vondeling krijgt nu de Freule zijee
nicht , en haar broeder de Baron, wiens ondeugden en verbetering belangrijk verhaald worden , eene van zijne zusters.
Deze huwelijken zijn tot algemeen genoegen, en geven de
beste vooruitzigten, daar ook de Barones (eene zonderlinge
vrouw , die weldoen en heerfchen ‘,viide) overtuigd is, drt
men alleen door liefde weidoen en heerfchen kan. Goede Ccd f
gee} alle Fandlien zulice vrevgde, en de aarde zal
een haul zijn, is de wensch , waarmede de Roman befluit,
en die voorzeker ieder Lezer gaarne herhalen zal.
In ftede van een uitvoeriger volgen van de bijzonderheden
410$ virhaals, dat den Lezer van het Werk mialchien niet aange.
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gennam wezen zoif, en dat wij onnoo ig houden, omdat het
Werk reeds geheel volledig is , geveh wij liever nog eene
proeve , ten bewijze dat ook de Vertaling in goede handen
gevallen is. Wij kiezen het eerfte bezoek van SCHALL (zoo
noeinde zich de onbekende) in het h,uis, daar de Vondeling,
zijn hem onbekende kleinzoon , werd opgevoed.
„ Misfchien is nimmer iemand met ougunftiger oogen
gezien geworden , dan juist die IIeer SCHALL; hij merkte'dit
echter Diet, of floorcle 'er zich uiet aan. De wereld fchecn
hem *niet flan te gran. Hij maakte wegen door zijn boschje ,
leide bier eene rustplaats aan, daar weder een, kocht van zij.
nen nabuur eenen dorren, rotsachtigen berg achter het boschje , liet dien met boomen beplanten , leide wegen naar ce
hoogte 220 plaatfle 'er een fraai hutje op, liep vervolgens bet
geheele land rood, en mat, inzonderheid in dat gedeelte van het
bosch , dat na p LINDNER behoorde, bekloin de boomen , zag
door een verrckijker, ging fluitende naar zijn berg, mat daar
weder en teekende in de lucht , zoo , dat hem de Lovenfleiners
voor eenen tooveraar hielden. LINDNER, wien alles Nverd verhaaid, zeide : „ Wat of die grijsrok toch in miju boscbje
heeft te meten ? Wat mag hij daar zoelten ? Ik geloof niets
goeds."
„ SCHALL, wien nog niemand van het huisgezin in de nabijheid had gezien , mat bijna dagelijks; en eer LINDNER 'er out
dacht, trad 'er een man in eenen grijzen tok met de hottding
van eenen koning bij hem in de kamer. Zijn gezigt was zeer
edel, zijn blik vrij, zijne kleur zacht bleek, en zijn haar wit;
voor het overige fcheen hij nog in de fterkte van den mannelijkcn ouderdom te zijn. Hij maakte eene buiging, en wendde
zich , nadat hij alien rondom zich had aangezitn tot SABINE.
Gij zijt de Huismoeder van eene lieve familie, IVIevrouw!"
zeide hij met eene opregte vrolijkheid, en zag weder op de
twee vaders en toen op de jongelingen. LINDNER nam de muts
if, en hield die wachtendein di hand. „ Mijn nasal is SCHALL."
(LINDNER zette de muts weder op , en fronsde hct y ourhoofci.) „ Wat mij bij u brengt, is een verzoek, welks vervulling u misfchien even zoo veel genoegen zal geven als mij.
Door aankoop heb ik mij hier nedergezet, om voor mijne lastfie dagen de rust van het landleven, of eigenlijk flechts wel
het genoegen des tuinbouws , te genieten. Lover2flein met zijne
rivieren , zijne beken , zijne boschjes en zijne heuvels is een
paradds. Slechts een ding ontbreekt nog , om ook het ongeduldigfle hart hier vast te houden; een ruim uitzigt , een uitzigt in de verte. „Dit ontbreekt werkelijk," zeide THEODOOR
„ op den Yagersberg, zoo gij dien ke p t, is 'er wel een, maar
Ilechts zeer be p erkt." — Zeker te beperkt ," hernam SCHALLI
„ ik ben reeds op den berg geweest, en mij dunkt,
dat wij eikander juist door dit fchoone plaatsje kennen."
THE3,
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Tnn:inoon. flemde dit toe, en voegde 'er bij: „ Bij gebrek ea/
een ruim uitzigt is het voor het als het hart
yonder uitzigt van deze aarde, nit dezen tijd in eene andere
WereId," vie! SCHALL hem in. ,, Geene groene . heuvels, zij
utogen den met kruisCen of met boomen beplant zijn,mogen de
grenzen van het nienftlielijk uitzigt uitmaken,maar blaatewe
b'ergen in de vette, eene onmetelijlte ruimte. filet oog, dunkt
tnij , is zoo goed voor de onmetelijkheid gefchapen , als de
gEest." Deze nedrukkelijke teal , welker bedoeling hij door
eenn teederen , els het ware fchertfenden toon wist te verzechten , maakte da y men niet wist wet men aan den man had.
SENK en SABINE verftonden mar half wet' hij had gezegd ;
LINDNER echter luisterde en tastte near zijne
1k vergat wet ilc zeggen wilde," begon de !leer SCHALL weder, „ 1k heb bier zulk een uitzigt gevonden in uw boschjet
een ruins, uitgetlrekt uitzigt in bet dal, fangs den flroom, en
daarover been, tot Can de Bolieemfehe gebergten." „ I-1m!
hm !" zeide LINDNER: „ dat is vat! 1k heb mijn !even fang
„Men behoeft flechts een pear dozijn boorim gezien."
meu laten weghakken, en het beerliikfle uitzigt ligt voor
ems open." (LINDNER fcbudde het hoofd.) „ En nu verzoek
ik u, mij en deze twee .jongelingon dit uitzigt te fchenken."
„ LINDNER fronsde het voorhoold'uogmeer; want het boseti.
je was hem van veel waarde, omdat zijn vader het els zijn
oogappel had bernind. „ Mijnbeer SCHALL, " zeide hij
deze boomen waren mijneu vader zoo lief. Ik zou
'er bijna een geweten van maken , om 'er een van te laten
weghakken." SCIIALL zag LINDNER can; en dear hij in ziin
geleat de ongeveinsde eerlijkheld las , zoo zeide hij: „Nenuwgezetheid van , geweten is meer weardig, den elle uitzigten,
Ik bid u, vergeet mijnen wensch." LINDNER , die deze
weigering door lets weder moest goedmaken, verzocht den
Peer SCHALL om plants te nemen. Men begot] van oorlog to
fpreken. „ Wel nu jet" zeide LINDNER: 9, ik lees de nieuws,
pepieren; maar van zulk eene heldendaad, als de terugtogt der
tiendu;zend Grieken onder XENOPHON, vinde ik niets." SEMI{
liet zich dezen togt lets tinder befchrijven. SABINE verklaerde
rich regen alien oorlog, omdat hear de dood van vete jonge
Ifecien te ijsfelijk was. „ Het graf, zeide zij, is lets verfthrik,
keli,iks, en nog peer voor de jeugd den voor den ouderdom."
J./1mm hernem moedig: „ Dat is wear, maer bet is ons Vaderland. Wij tlellen ons den dood wear al te verfchrikkelijk
voor. De ouden dezen dat niet ,2ij zeiden: hij heeft geleefd ,
in pleats van: hij is domd. Ik bluff 'er bij, her gran is ons
elgenlijk Vaderland."
„?N et ong, Vaderland, Mijnbeer LINDNER , zeide SC/IALL ;
flechts do hel!ige berg, van welkcn wij de.zee kunnen ont,
deliken, can welke ons Vaderland ligt,' 0, wanneer wij, zoo
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sls die tiendnizend Grieken , het 'even vol gevaren, vol nood
ellende hebben doorgewandeld, en nu eindelijk onzen grafheuvel bereiken wt eke met refit de heilige berg kan heeten , zoo als
die in xeNcerftne; den benoorden wij met tranen van vreugde,
even els die tienduizend , to roepen : de Zee ! de Zee! am
Vaderlandr
. 5 LINDNER fprong op, en riep: „ Ueve Heer SCHALL, gij
zult de bo , onen hebben , en het uitzigt 'er bij! Gij zijt een
braaf man ! Met weer ? tint is eerie plants in XENOPHON, wearbij :emend de edern in de borst blijft fifteen! Men wenscht
midden danronder to hebben gettean, al ware de marsch ook
eenige duizei'd uren verder geneest." Hij kon niet ophowden , van XENOPHON en cvrtus to fpreken."
De grondige kennis van den Heer LAFONTAINE met de Griekfche en Latijniche letteren geeft den vriend derzelve, bij de
lezing zijner Schriften, dikwijls eene treffende herinnering, ea
telkens een aangenaam oogenblik. In dit opzigt ook verdienen zij boven den grooten hoop der hedendaagfche Romans
eene onderfcheidende melding.

Lierzang door PIETER. VREEDE. Ten voordeele van 't ongelukki:
In gr. 8vo. 9 BI.
Leijden. Te bekomen — alom.
ook nog dezen Lierzang van
WVij ontvingen
een man, die wet bekend is, Itiok els dichter; dan de

PIETER VREED4
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uitgave alleen, en niet het zangiluk, heeft betrekking op de
tamp, die Leijden trof. Het is een lofdicht , of Bever eerie
weikomstget. oete Ran onzen Koning LOUIS NAPOLEON, KONIN(
VAN HOLLAND, BIJ ZIJisiE KONIST OP DEN TROON. Men ontvangt
bier negeti coupletfen , voor si fluiver, waarvan dus icdere
regel joist etinen penning kost; echter heeft men den eerflen
rite! en de fraaije opdragt nan Wethouderen der Stad Leijden
op den koop ook toe. De inhoud is: eene opwekking anti
iederen dichter; het Vaderinnd wordt nu gclukkig ; form,
orkeen , zorg en fchrik , wijken bij die komst van Koning LODEwija; door een' zijner wenken worden de dieptle fcheuren gebeeld. Wij deelen in den room van den Keizer der Franfchen;
Engelend is nu al moedeloos, onze Zeehandel herleeft, en
men juicht reeds : de Zee is vvij! Dic is het vooruitzigt,
den Koning wordt een onfterfelijke naam , en atm tiollte',7
Glorie ontlerfelijke eer toegezegd. Het flot vermettit het tegenwoordig gejuich van den Batavier, en het ineentlean der
vrije handen van ons ".skroost Onl LODEWIJKS croon ; terwijt
Hollands Leenw, (de Land-Leeuw door PIETER VE.FEHE genoerriti,) c1rar hem de kroon op ziju kruin words vastgefirikt,
vol hoop de manen krult. Op dit laatfle beeld hebben wij
ee,ne eatunedng ; bet i q , wet is want, cone poEtitehe fiftie,
(4
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of dichterlijke vinding, maar in ons oog toch wat -onnatuur.
iijk en grof; op den kop van een' leeuw,, die vol hoop de
manen krult, kan men gemakkelijk in een dichtfiuk , m*ar
moeijelijk in de natuur lets vastarikken; bij een meisje —
de Hollandfche Maagd — kon bet aankomen. Als de Heer
PIETER VREEr,L een,3 in natura de proef nam, zou hij zelve
erkennen, dat dit Math beeld eigenaardiger, natuurlijker, gekozen werd.
Deze berzang is reeds, zegt de opciragt , in de eerfle
oogenblikken van 's Konings intrede in ons Vaderland vervaardigd. Maar waarom dan dit flak zoo lang verdonkerd? de
clicker fchaamde zich immers zijne gevoelens niet ? Maar nu,
zegt hij , is het een gelehikt tijd/iip voor de uitgaaf ; nn zijn
211e harten opgetogen ran bewondering, en gloeijen van dankhaarheid. Nu is deze bulde die van iedere welgellekie tie'.
IVIaar was dit dan te voren zoo niet? was VREEDE dan bij uitnemendheid of wel alleen de man, die zoo veel vooruit kon
zien? en verwachtte de Hollandfche Natie, over het algemeen ,
van den Koning, bij zulk een treffend ongeval , als dal van
Lejjden , minder menfehenliefde , minder edelmoedigheid ?
dedaad dit kan PIETER VREEDE niet bewijzen , en het ware
eene zeer onvoldoende verontfehuldiging voor zijn ternen en
zijne nalacigheid. Ook is dit denkelijk zijne meening niet;
'het was web alleen verbazing en vrengd,waaraan men bet nebterIiik blijven der Natie, (indien dezelve dan achterlijk bleef,
q. adhue e. d.) der Dichters althans, moet toefchrijven, volgens het eerfle couplet, dat wij, tot een aaal van het rijm,
bier wel willen affchrijven :
Fat aan de Lier, o dichtrenfeharen!
Fat aan de welgefienule Lier.
Dat Bato's kroost , met zang en fnaren,
Zijn eerflen Koning hulde en fier!
Cif zwijgt ! Zoo doed verbazing zwijgen,
Eer 't voile hart kan adem knjgen,
Op 't onversvagtst den nood ontvoerd.
Zoo kan de vreugd de lippen binden,
Eer ieder woord zijn plants kan vinden,
Daar menig zoet gevoel't verbijsterd harte roert.
Zonderling intusfchen, daar VREEDE reeds in de eerfle oogenblikken van 's Konings intrede in ons Vaderland zijnen zang vet.vaardigde, dat bij 'er nu toch min of meer over groan, dat
iedereen zoo veel host niet had, en niemand hem vooruit
urns ! lice tang te voren =est men dan met zijne Lierzangen
ge7eed zijn ? Neen, VREEDE verbeelde zich niet, dat hij de
eenige man in ons land is, die bij verbazing en vreugd zijne
maar hij vere4)ntenanee boudt , en zich in postuur fiellen kan ;
gat
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gat hier, dat niet ieder vaderlandsch man diChten. en niet ieder
vaderlandsch dichter aanflonds' Zoo als hij dichten kon.
Dan genoeg hiervan ; het zij ons eeniglijk nog gegund, nu ook
bij deze ongedwongene gelegenheid ons dankbaar gevoel betuigen voor zijne Majefteits milddadige en fpoedige hulp aan het
ongelukkig Leijden; terwiji wij onze vreugde niet kunnen verbergen , dat bij dit treurig ongeval de oude vaderlandfche
deugd zoo heerlijk wederora gebleken is. Getuigen die Tonnen (chats , zoo bereidwillig en oogenblikkelijk bijeengebragt ! Ja wanneer wij alles bijeenfommen , overvalt
ons wel een zeer treurig gevoel , bij de herinnering non woegere dagen , wanneer misfellien eene enkele koopflad meer
had aangebragt, dear nu de hood- en fpaarpenning van me-nige weduwe en het fpeelgeld van het kind raede heeft bijgedragen tot de, in vergelijking van Hollands vroeger vermogen en de grootte van het ongeluk , nog maar geringe loin.
Maar bij de herinnering van de vele en groote verliezen, de
tallooze opofferingen , de vermagering, en de kwijning van Wing
iederen handel , waaronder wij nu reeds jaren gebukt gingen,
zijn deze Tonnen fchats, zoo vrijwillig en fpoedig, gegeven,
Let fprekend bewijs , dat de echte vaderlandfche man zelfs nog
zijne lantRe fnede broods met den ongelukkigen landgenoot vrijwillig en game deelt. indedaad deze opoffering heveelt on.
ze Node, meer don eenig diehtfluk dat PIETER VREEDE ma.
ken ken, den Koning eon, dear het zijne Majefteit (zoo dit
Anders nog noodig ware) overtulgen zal ,dat Ilij over een Volk
regeert, hetwelk nog karakter , een waarlijk hoed en edeimoedig, het oucle Hoitandfehe karakter beef,: , en hetwelk
alzoo Hoogstdeszelfs :kiting en zorgende Heide volkomea
waardig is.

Twee Rederoeringen, gehondr; door den Schoolopziener G. BENTHEM REDDINGIUS , tot fluiting der Algerneene Versaderingen
van het Gezellchap Sehoollnderwijzers to WinIciioo:, in de
vmaad Mei der jaren 1805 en 1806, en op verzoek van dat
Gezelfchap gedrukt. Te Groningen, bij J. Oomkens. 1806.
in 12.710. 42 Bl.
V an belangrijken en doelmaatigen inhoud zijn de twee RedeV voeringen, in dit boekje voorhanden; een woord op zija
pas gefproken mogen zij wel heeten. De post van Schoolonderwijzer,, hoewel niet een der meest aanzienlijken , is, egter,
een der gewigtigilen en van de heilzaamtle firekking in de menfchelijke zamenleeving. Veelen , ever, onder deeze kiasfe
van menfchen hebben geen duidelijk inzigt omtrent de natuur
en ilrekking van bun beroep , en van het nut, Welk daardoor
kart
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Mari gefligt worden. De kinderen , aan hun toevertrouwd,
het leezen, fchrijven , rekenen, en , indien zij daartoe lust en
zanleg bezitten , in eenige andere kundigheden te onderwijzen , befchouwen zij als de algeheele task , hun opgelegd; met de
zedelijke vetbetering zich te beinoeien , en de kinderen totdeugd
en goede zeden op te leiden, is jets, 't welk veelen zich verbeelden, niet zoo zeer in hun vak te vallen. Daarenboven is
het eene vrij algemeene aanmerking, dat, zoo geene verweend•
heid, immers de zuchc om te willen gepreezen en toegejuichc
worden , onder de Schoolonderwijzers een geenzins zeldzamn
zwak is. Het eerfte misverfland te keer te gaan, en den anderen waan te beftrijden, is 'r geen de achrenswaardige Kerk.
leeraar en Schoolopziener REDDINGIUS zich ter taake heeft
gefteld. Over de vorming van het hart der kinderen, over de
noodzaakelijkheid dat zulks op de Schoolen gefchiede en
over de middelen, welke daartoe moeten gebezigd worden
loopt de eerfte Redevoering. De tweede voert tot opfchrift:
Dat de toe7uiching van het Algemeen den Onderwijzer der
„ Jeugd wei zeer nuttig kan zijn, maar geenzins noodzakeiijk
„ voor hem is , om vol moed te volharden in het goede."
Beide deeze onderwerpen zijn op een zees bevattelijken trent
behandeld, en de aangevoerde bedenkingen near de algemeenc
vatbaarheid berekend. Dear de Toehoorders met de mondehinge voordragt des Spreekers zich niet vergenoegden , maar
hun verlangen aankondigden na gelegenheid om het gehoorde
nu en dan te kunnen herleezen , twijfeien wij niet , of de
Eerw. REDDINGIUS zal zijne loflijke poogingen met een gelukkigen uitflag zien bekroond worden.
Stichtelijke Gezangen en Verzen; door DENDRIK WESTER. POI:de DrUk ; op nieuw befchaafd en veranderd. re Groningen , bif
J. Oomkens. 18o6. In I21110. 91 131.

fliehteiijke Ge.
den bijval , welken des Heeren
Vanzangen.
en Verzen bij het zingende of leezende publielt
WESTERS

hebben gevonelen, kan deeze Vijfde Druk ten bewiize dienen,
welke de verbeterende hand deskunstminnenden en god yruelitigen Dichters niet onduidelijk aankondigt. Want hoewel herhaalde oplaagen van een Gefchrift niet altijd ten bewijze ear:
deszelfs inwendige waarde dienen, wanneer evenwel de algeizneene finank op een Werk van dm een ftichtelijken inhoud
ialt , zoo als bier het gevel is, meg daaruit wei een gunaig
vermoeden omtrent hetzelve worden opgevat. Dat alles hies
niet even fraai, dichterlijk en naauwkeurig is , benadeelt de
algemeen nuttige ftrekking der Verzamelinge niet.
Omni parte beatum. Meestal zijn deeze Gezangen van eel:
Itichtelijken inhoud, dienende om den geest ter verheerlijkinge
1113 GOD en JESUS , en tot erkentenis van de wijsheid en
grout-
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irootheid des fliformeerders, in de werken zijner fcheppinge
en in zijn aanbiddelijk befiuur,, op te wekken. Uit het Vets,
getiteld Christelijk Hofvermaak , willen wij eenige koupletteix
overneeMen.
„
Bekoorlijk hof- en landgezigt
„ Verwekt een flille vreugd,
„ Tot kweeking van de deugd,
„ Wen 's Heeren Geest het hart verlicht;
„ Dan leers men in Gods werken
„ Zijn eigenfchappen merken.
„ De ziel zuigt honig uit een bloem,
„ Wier fpraakelooze Item
„ De grootheid roemt van Hem,
„ Wien toekomt alle eer en roem;
„ Zij graast in vrugtbre velden,
,, Die 's Ileercn deugden melden.
„ Elk vogcltie, dat om haar zweeft,
„ Elk fpruitje in d'hof geplant,
„ Elk Ipiertje gras op 't land ,
ja al wat God gefchapen heeft,
„ Is dan voor haar ais trapper
„ Om Hcmelwaards te flappen.
„ De glans en gloed der Dagvornin,
„ De ruime Hemelboog,
„ Trekt haar aandachtig oog:
„ Zij ziet 'er 't merk der Godheid in.
„ De zoele wind uit 't zuiden,
„ De dauw nit plant en kruiden,
„ Dc tuinvrucht, die verkwikt eu voedE,
„ Een zilvre wateraroom,
„ Een fchaduwrijke boom,
,, \Vela dan een aandachtvol gemoed,
,, Om d'Ooriprong alter dingen
„ Een loflied toe te zingen.
Een flil en fclialdeloos vermaal.
$s Verbetert dan het hart;
9, Het lenigt onze fmart;
s, Zoodat wij onzen post en tank,
,, En ook de Godsdienstpligten,
Volvaardiger verrigten."
owago••■•■•

Pierde en laatfle Spelboekje; voor Meergevorderde Leerliggen:
door H. WESTER. 7e Groningen, bij J. Oomkens. 1806. la
12M0. 63 Bl.

verpligting heeft het onderwijs op de laagere Selma
Groote
len aan den Heere
Van het eenvoudige tot het
WESTER.,

weer
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Meer zamengellelde als bij trappen Se kinderen op te leiden , is
ongetwijfeld de rechte manier, om dezelve kunstmaatig, dat
is, duidelijk en verilaanbaar te leeren ieezen. Het leeren fpellen en uitfpreeken van zamengevoegde medeklinkers , twee of
weer in getal, zoo aan het begin als aan het einde der woorden, is het doel van clic Spelboekje , waarmede de Heer WESTER aan de opgevatte task een einde maakt. Om der Jeugd
bij het dorre en drooge fpellen tevens iet nuttigs te leeren te
geeven, wierdt hij te racide, telkens een pear woorden nit de
Spellesjes te neemen, en dezelve In een kort, rollend en bevallig versje of fpreukje te vlechten. Zie hier een Iroorbeeld#
zoo als het boekje openvalt.
Long,
Vang
Bang
Wang
Wrong.
Gang
Zong.
Drang
Tang
Ding
Dwong.
Lang
Tong.
Kring
Hang
Eens, als ik een liedje zong,
Stond daarin: bedwing uw tong!
Vader zei: die les is goed!
Zorg maar, dat gij ook zoo doer.
Brieven aan Emilia over de Fabelkunde , door c. A. DUINIOUS°,
TIER. Amlierdam,bij W.HolLrop.18o6. In 12M0. 11 Deelljes,
Te zamen 383 bl.

n

et uitwendige is geheel zoo als dat hehoort , bij
boekje voor het Toilet. In Frankrijk vond dit werkje
bijval, en willen onze Dames het mede eens lezen, wij mogen het lijden, dat zij op deze wijze met de Goden en Godinnen der Oudheid een weinig geamufeerd worden. De Ver.
taler is wel niet kwalijk geflaagd. maar bij de vertaling 'noes!
toch het werkje verliezen , en geheel zijn arbeid was misfchien onnoodig ; onze Dames , die lust en tijd fiebben
om zich in de Godenleer te oefenen , verftaan voorzeker ook wel Fransch. Voorts, alles is hier luchtig en vro.
lijk, dooIweven met vloeijende versjes; het zijn brieven aan
eene minnares, vol lieve zuikerzoete woorcljes , vernuftig en
geestig, zeer galant; en bij iedere gelegenheid krijgt
en iedere fchoone Lezeres , een regt aardig complimentje‘
Dan volledig ontvangt men bier de Fabelleer niet; en betgeen
wij vooral verlangen zouden, ontbreekt, waarvoor zich toch
ook wel een bevallig kleed vinden liet: ontwikkeling, name.
lijk, van de denkbeelden der Ouden en den oorfprong van
leder verdichtfe/.
,, De Franfchen zijn gewoon, alles, dat groot is, op een
it bijzondere en vrolijke wijze te behaudelen; en dit is ai.
tt ICS, ti, 2; wen lair van UggC11 kan. " TRISTRAM SHA:NIM,

ALGnMEENr

VADERLANDSCHE
LETTER-OEFENINGEN.
Ultkgkundig flandboek des J.Vietswen Testaments voor actDoor GERARDUS BENTLIEM REDDINGIUS
ueleerden.
,‘Predikant te Schildwolde. Te Groningen, bij \V .
dema. 1807. In gr. 8vo• Bladz 536.
e eerwaardige G. E. REDDINGIUS , door andere Were
ken met lot' bekend , geeft in eerie Opdracht of Cell
Voorbericnt aan zijne ongeletterde Lezers het ooginer%
op, waarmede hij dit Bock fchreef,, en waarnaar
met reden, wenscht 'het te zien beoordeelen. Dat
merk was, zijn Werk, zo veet mogelijk, in te richten
Haar de behoeften en belangen der gemeide Leezereo.
5 , Tot dat einde ," zegt hij, „ lchreef ik mij zelvm?
,1 voor, vooreerst om weinige regelen en vele voorbeel„ den te geven.,.. Ten tweede, om weer bedacht te,
9) zijn op eerie gedurige afwisieling, dan wel op het int
acht nemen van de ftriktfle logifche orde. Ten derde
om alle zoogenaamde gcleerdheid te, vermijden , als alle
95
), atmlialingen van den grondtekst.... en vat nicer vait
)1 dien card is. En eindelijk, om in alien opzigte zeer
kort te zijn , enz." Hij zag wel de hierin liggende zwaa,
righeden , vooral de noodzaaklijkheid van „ alle hereder aangevoerde verklaringen" te vermij.,
denerin(ren
'
den, en duorgaans ttellig te fpreeken, ook dan wel Bens
wanneer hij zelve niet volkorricn zeker was. Ernitig
hij daarom zijne Lezers „ om geen te groot vertrouwenk
op zijn Werk te itelien unar zijne verklaringen aan:
99
9" den inhoud van andere Bocken te toetzen." Maar k:
dit voor veelen wel doeulijk? vooral voor zulkeo , wet:ken de prijs des Werks te hoog zoude geweest zijn, in(lien men het breeder had doen uitloopen ? En ware her
dan niet beter geweest, dat de Schrijver twijfilachtige
zich alleen beleggingen had . achterwege gelaten ,
diend van voorbeelden, waaromtrent hij uker was?
Doch laat ons voortgaan.

D
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Het Werk is op de volgende wijze ingericht. Vooraf
gain van 131. I tot 15 illsemeene R,gelen of Voorbereid(elen , handelende over de Perfiionen der 11. Schrijvcren ,
der zelven onderfcheiden Smaak , Gemoeds,zegel (*), Kumde, Oegmerken, Zedelijke Godsdienflige Gegeldheid
anflandigheden en Belangen der geenen, aan welken zit
fcq.-ree ,;en , den Hart der Male , en z. 'aide gewisielijk
Bijzonderheden, noodzaaklijk gekend to wQrden tot het
tivel verliaan der Schriftuure. flit gedeeltd eindigt met
5 ^I , welke, met de laatfte helft van § 20, wij zulien
affehrijven , als behelzende de algemeene verdeeling deg
\\Teas en het doel des Schrijvers: „ Voor ongeleerdert
fchrijvende , zal ik geene uitgebreide befpiegelende re•
1)
deneringen maker, maar in bet opgcgevene algemeene
,5
berusten, daaruit eenige der roornaamjle
95
ge regelen nader uittrekken , die op grootere en klei97
,5 here plaatfen des N. T. toepasfen, due uit die regelen ophelderen , en zoo alles , naar mijn begrip, vat
I!
voor Ongeleerden verflaanbaar,, en -sevens tot regt
,, veriland. van het Nieuwe Testament rolgreki noodurke,/ lijk is , op eene praktiknle wijze voorttellen. § 21.
flat zal, mijns bedunkens, gefchieden, als wij in
,7
eenige Afdeelingen , (r) eerst grootere en kleinere
59
plaatfm verklaren uit de denkwijze en omflandighe19
,' den der menfchen, tot welken gefproken , of aan wetken gefchreven word; (2) dan nit de omffandigheden;
97
welke zich de Schrijvers bevonden; 3
, ) daarop nit
de zeden en gebruiken van dien tijd; (4) hierna nit
bet oogmerk van de geheele retie;(5) vervolgens nit
9,
den onderfcheidenen card der ftukken , perioden en
31
,5 bcrigten; (6) verder uit den zamenhang met het voorgaande of volgende; (7) nog verder nit het joodfche
„ Taaleigen; '(8) daarna nit het verfchillend gebruik
„ der fpreekwifzen; (9) dan uit de verfchillende beteefp) kenis der woorden; (io) en eiudelijk, otn dat Onge„ leer(*) Van Apostel PETR.US zegt de Schrijver § 7, bl. 5, dat
hij driftia- was, en in bejaarden ouderdom....zwartgalli. Ben
Vriend bragt hem de ongepastheid der Pattie nitdrulticing under het oog, en hij heeft 'er niet tegen dat men daarvoor leeze zwaannoedig. Voorb. bl. VII. Dit is zekerlijk beter. Maar
ziet dan de Ilde Brief van PETRUS 'er zo vecl zwaarnNediiTer
fit dan de Ilde van rAoLos aan TIMOTHEUS ?
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1 , Ieerden de grondtaal niet verftaan uit de geilcidheid
1 , der Nedercluitfche gewone Overzetting." (*)
Ingevolge van deeze verdeelinge beftaat het overige
van het Werk uit Tien onderfcheiden Afdeelingen, ieder
over een van de opgegeven onderwerpen handelende.
Men begrijpt ligtlijk , dat wij deeze alle niet in orde
kunnen doorloopen , zonder dit bericht veel langer te
maaken , dan de ruimte , waaraan wij bepaald zija , ver.
oorloft. Wij zullen daarom flechts een algemeen vertlage
doen van de wijze , waarop de Eerw. Schrijver deeze
Afdeelingen behandelt , en dan eenige voorbeelden bij.
brengen van bijzondere plaatzen.
Het geheele Werk is verdeeld in ro paragraphen , (de
, welke de algemeene Regels en Voorbereidfels uitmaa.
ken , daaronder begrepen) welke van het begin tot het
einde doorloopen. Aan het begin van elke Afdeelinge
vindt men eetle of meer paragraphen, behelzende Aanmerkingen of Regels van Ilitleggincre , welke vervolgens
worden opgehelderd door Voorbeelden, uit de Boeken der
Schriftuure genomen , in de orde, waarin die Boeken door•
gaans voorkomen. Na die Voorbeelden volgen wederom,
andere Regels met foortgelijke Ophelderingen. Tot meerdere duidelijkheid willed wij een ftaaltjen neernen nit de
Tweede Afdeelin* , loopende over de „ Verklaring van
plantfen des N. T. nit de ilpostolifche bediening, en
1 , nitwendige omflandigheden der H. Schrlyveren.' Zij
begint bl. 48 aldus : „ § 28. De bijzondere en zeer
,, ,gewigrige bediening der Aposteien , de voorreg.
ten , welke daaraan verbonden waren , en de moei.
, in welke zij daardoor ge,9 jelijke omftandighedeni
,
maakten
ook dikwijls veel invloed
bragt
werden,
1,
,1 op hetgeen door hun gefchreven werd. Vele plaatzen
hunner boeken tnelden ons hunne gedurige bezigheden
19
,' en verrigtingeri, of hebben betrekking,op hunne wederwaardigheden , en op de gevaren, aan welke zij
91
van tijd tot tijd waren blootgeiteld. § 29. Die weder.
55
waardigheden en gevaren waren hun al meermaleri
91
31

door den Zaligmaker voorfpeld , welke hun ook be^

,, MI-

(*) In deeze opgaave heeft Rec. de eijirerletters inge.
vuid om de titels der vervolgens voorkomende Afdeelinge
kenbaar te maaken.
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fturingen en troostredenen mededeelde, die daarop be.
„ trekking hebben." Hierop volgen dan , uit de vier
Euangelien , etlijke voorbeelden van des Zaligmaalters,
waarfchouwingen vermaaningen en bemoedigingen aan
zijne Leerlingen , en bl. 50 gaat de Schrijver in deezer
voege voort : „ § so. Gedurende den tijd, dat de Apos„ telen de Brieven fchreven, ondervonden dat die
„ verzekeringen en voorzeggingen van den 1-Iciland be„ waarheid werden , waarom zij daarvan ook dikwijls
„ gewag maken. Als zij nu van hunne rampen en 'we„ derwaardigheden , of ook van hunne ambtsverrigtingen en bezigheden melding maken,, dan moeten wij
1! b
ons
hunne beftemming en ornilandighetien
5/
„ voorftellen , en daaruit zuike plaatfen yerklaren.” Nu
volgt wederom een aantal van voorbeeldei, flit de Ha ynieEngel: der Apostelen en de Brieven van PiViy_us , van W.
50 tot 64. — Aan het einde van fommige Afdeelingcn
vindt men wel eens eene paragraph , welke geene voorbeelden volgen, maar die behelst dan ecnige opheldering
van bet voorgaande , of eenig daaruit afgeleid corollariunt.
B. v. de derde.. Afdeeling , tot opkhrift hebbende :
„ Verklaring van plaatfill des N. T. nit de zeden ge,, brniken van dien tijd,” eindigt hi. 73 in .deezer voege
met § 33. „ Uit bet bijgebragte blijkt duicielijk , hoe
13 onontbeerlijk de regte kennis van bet Onde Testament
91 tot bet refit verfland van Let Nieuwe is. In het eer91 Ile toch worden die godsdienflige en burgerlijke inrig,/ tingen , die onder de Joden en andere Oosterfehe Vol,9 ken plaats grepen, en op welke in het battle gezin0, fpeeld wordt , of van welke daarin flechrs met een
15 enkel woord melding gemaakt wordt , vollediger en
„ breedvoeriger opgegeven.” — Het is zo: maar had
'er ook wel niet mogen bijgevoegd worden, dat zedert
de overheerfching der Romeinen , van den tijd van POM.,
PEWS af, ook verfcheiden nieuwigheden in zwang geraa,kten , en gebeurtenisfen voorvielen , waarop IT.
Schrijvers wel eens zinfpeelen in plaatzen , die zich nit
de gedenkfchriften des 0. T. filet zo goed laaten verklaieren ? Zoude de gelijkonis, voorkomende Luc. XIX:
12 env. , voornaamelijk vs. is, 14 en F5, niet eerder van
dien anderen kart moeten opgehelderd worden? In het
vervolg worden door onzen Schrijver zelven , fchoon
net een under oogmerk verfcheidene plaatzen aange-

/maid, waarin duidelijk gedoeld wordt op de Griekfche
rata
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ren- en worftelfpeIen ; b. v. bl. 116. I cox. IX: 95, sib.
bl. 2oo. PFIIL. III: 1 4 . (*)
De cangehaelde Voorbeelden uit de Schriftuure worden doorgaans opgehclderd door tusfchengevoegde
merkirgen. Meestal zijn deeze aanmerkingen zeer kart
en in de Schriftuurplaatzen zelve tusfchen haakjens
gevlochien. Hier en dear ontmoet men nogtans eenige
meer nitvoetige , b. v. bl. 69 ,, 77, 79 en elders.
De twee grootfte Afdeelingen zijn de \Iliac , bl. 254—
s9S , en de IXde , bl. 598-493. De eerfte had, MiSleitiCi/ ,
gevoegelijk in twee kunnen gefplitst worden , welker
Ile van bi. 254-288 hear tegenwoordig. opiebrifr bed
kunnen behouden, en de andere den naam draagen VreParing van plaatfen uit de verfchillende beteckenis der
Wrkwoorden , wanneer de tegenwoordige ade (dan
;ode) had kunnen heeten , Verklaring van plaatfen nit de
verfchillende beteekenis der Naamwoorden , waarover zij
weezeulijk handelt.
IVij vertrouwen den Leezer met dit ens bericht eene
enoegzaame inlichting in den aart en den aanleg deezts
•Werks re hebben gegeven. Hierbij konden wij het leeten bernsten: maar can de eene zijde flellen wij eenea
te hoogen prijs op den arbeid des geleerden Schrijvers
om 'er niet iets meer van te zeggen , en aan de andere
betuigt de Hr. REDDINGIUS (in zijde Opdracht of Voorbericht) voorneemens te zijn „ om in het vervolg nog
„ een afzonderlijk ftukje uit te geven, ter opheldering
„ en verdedigiug van fommige verklaringen , die ik ,"
zegt hij, „ omhelsd heb.... Doch daarmede wadi.
„ te ik , tot dat de openlijke beoordeelingen van dit
„ Handboele zullen zijn in het licht gekomen." In
dige twijIfeling over de waardij zijns VVerks , verwacht hij
„ in die beoordeelingen vele aanmerkingen en bedenkin„ gen , indien de Beoordeelaars dezelve niet grooten„ deels verzwijgen , uit zucht, om mijn goede oogmerk
„ mede te helpeu bevorderen.” Recenfent , die het
\Verk met veel genoegen heeft gelezen, oordeelt daarte.
gen tot bevordering van des Schrijvers oogmerk niet be-

ter
(*) De Hr. REDDINGIIIS erkent dit ftilzwijg,ende, tang men
zeggen in deeze zelfde Afdeelinge, bi. 71. Het zoude ook
ontnoulijk
dat hij daarvan onkundig ware. Doch
fc[ en heeft hij alleen van bet 0. T. gewaagd, dewiji de Lee7ers, voor weiken hij fcbteef, hetzelve geraa,klijkit kotidea
raadpleegen.
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ter te kunnen medewerken , dan door eenige zijner aand
merkingen met befeheiden openhartigheid voor te draagen Geeven dezelve den He o re REDDINGIUS aanleiding
om in zijne verdediging Rec. nader te verlichten , het
zal deezen aangenaam zijn; oordeelt de REDDINGIUS
integendeel eenige deezer bedenkingen gegrond, ook dit
zoUtie bij eenen volgenden druk des Werks , tot deszelfs
volmaaking kunnen dienen.
Vooraf maeten wij betuigen den arbeid van den Eerw.
Schrijver zeer gefchikt te vinden tot bereiking van
het voorgeftelde oogtnerk, om naamelijk den ongeletterden , die geene andere dan zijne moedertaal verftaat,
eenige meerdere hulp toe te brengen tot het wel verftaan
van onze Gewijde Boeken. Lofwaardig is de pooging
des Heeren REDDINGIUS om waare Schriftuurkennis, en
daardoor Deugd en Godzaligheid ondcr de menfchen te
bevorderen , en bij wel berekend voor derzelver uitvocring. Doch tot onze aanmerkingen.
Onzes bedunkens mogt wel ergens aangemerkt worden, dat „ door den verfchillenden aart der taalen, in
onze Overzetting forntijds wel Gene dtbbelzinnigbeid
ontftaat , welke in den oorfpronklijken tekst geene plaats
kelt. B. v. INIATTII. VI: 33 kart , Haar onze vertaaling, bet woord gerechtigheid even zo goed gevocgd worden bij Koningrijk als bij God. In bet oorfpronklijke
behoort bet noodzaaklijk bij God, en kan tot laning17jk onmogeliik gebragt worden. Rec. merkt dit te eerder aan , omdat zelfs groote Mannen, b. v. CALVINUS
in ziinen Commentarius in Harm. 3 Evangelist. Opp. T.
VT. bier heal misgernst; en twijIrelachtig is hem , of
ook de Neer REDDINGIUS, b]. 74 en 395, we] op dit onderfeheid gelet hebbe. — Hoe menigmanien is EPII. 11:
8. verkeerdlijk opgevat , alsof PAULUS daar zeide,.dat
het Celeof Gods gaaf is. In eenen goeden zin is dit waar;
linar de Apostel zegt het bier niet. Wie het Grieksch
naleest , ziet terflond, dat de woorden, bet is Gods gaaf,
behooren tot het geheele voorgaande voorftel : Uit ge.
wade zijt gif zalig geworden door bet &Joe: Het is
waar, de Schrijver Wilde , voor ongeletterden arbeidende , zich liefst onthouden van taalkundige cannierkingen; en wij geeven hem daarin geen ongelijk. Poch
geheel kan men dezelve naanwelijks vermijden. Ook
'Eerw. REDDINGIUS 'er .rich nu en dan van beheeft
diend. B. v. bi. 21 9 T. 17 1.:11 1)1. 273, r. a V. ,
Wig
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want eena waare , fchoon joist niet nieuwe , verbetering van de gewoone vertaaling dat. Aan het -begin van
bl. 39, zegt hij-ook, dat het woord Cyria of Kt;pict , in
den Ilden Brief van JOANNES een eigennaam en verkeerdBit; door Vrouwe vertaald is. Hieromtrent zijty wij evenwet zo zeker niet. — De aanmerkingen over MATTH.
XVI: 18 , 19 zijn onbetwistbaar gOed; maar zoude de
Zaligmaakcr vs. 18. niet aangeduid hebben, dat, na zijne
Opftanding , door PETRUS de-grondtlagen zijner Gemeente zouden gelegd worden, zo. ondeV de Jooden , HAND.
II, als wider de Heidenen, HAND. X? -- B1..23 en I69
worth bij Luc. II: 49 gevolgd de gewoone vertaaling,
in de dingen mijns Paders , en de bijgevoegde opheldering
daarnaar ingericht zonder eenig gewag van de andere,
in het huis mijns Traders, die veer beter ffrookt met de
woorden van het oorfpronklijke , zo op•zichzelven be.
fchouwd , als in den zamenhang. Bl. 148 en 330
worth ewe uitlegging gegeven van ROM. VIII: 29, 3o.
Rec. keurt dezelve niet af; maar de volgende fchijnt
hem toch beter met den zamenhang . van des Apostels redeneeringe overeen te komen. Hij wil ze den Heere RED.
DINGIUS ter overweeginge aanbieden. Vs. 28. Wij weeten, dat den geenen die God liefhebben, alle dingen (ook
lijden en verdrukking) medewerken ten goede (tot hun eindelijk gel uk dienen), naamelijk den geenen, die naar[zijd
voorneemen geroepen zijn-(t. w.- tot het ondergaan van dat
lijden ter hunner beproevinge en louteringe ; in tegenftelling der. zulken , die zich door eigene onbedachtzaamheid raMpen op den hals haalen.) Want die hij te vooren gekend heeft (als gefchikte voorwerpen om hem door
lijden te verheeriiiken) die heeft hij ook te vooren verordineerd den beeldezij Its Zoons gehjkvormig te zijn(in hetverduuren van vcrdrukkinge en mishandelinge), opdat hij de erstgeboren zij under veele broederen (ook daarin een voorbeeld
itrekke voor zijne navolgeren.) En die hij te vooren verordineerd Left , deezen beef: hij ook geroepen (t. w. tot dat
Eiden) en die hij geroepen heeft, deezen heeft hij ook gerechtvaardigd (in deezen heeft hij een welgevallep en
fchenkt hun zijne genade,) enz. Men vergelijke hiertnede I PET. II: 20, at. en zie of cot- I: 24 hierdoor
niet eenig licht ontvange. Bl. 116 brengt de Hr.
nEnniNorus I coR.- IX: 26 geheel te huis op de renfpelen der Grieken. Voorzeker heeft hij niet gedacht
om het oorfpronklijke na te zien; daar ziet het laarlte
Y 4
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gedeelte van het vers onbetwistbaar op het vuistvechten,
pugilatus. oultretiely kan van niets anders verflaan worden,
en icipa nem, behoort daar ook toe. — II TIM. IV: 7

wordt meermaalen aangehaald , onder anderen bl. 269 ,
aiwaar het laatfte gedeelte van het vers: 1k hebbe het geioof behouden, verklaard worth door 'er bij te voegen (in
den Heer J. C.) Maar zoude niet eerder de beteekenis
zijn: 1k hebbe de bedieniug , Tiny opgedragen, getrouyltjk
lvaargenomen. Zo begrijpcn het veelen, PILE, BENSON.,
CULTETUS enz. Dat het woord 7rts-ic die beteekenis hebbe, is zeker. De Ileer IIESSEL1NK, in zijn Uitlegkundig
I7oordenboek, fchilnt ruim zo wed tot de andere zijde
Bij Rec. is nog al van gewicht, dat de
over te
geheele fpreekwijs rErmoxival zo dikwijls voorkomt juist in den zin van . getrouwlijk jets waarneemen.
Men zie de voorbeelden b ij RAPHELIUS en wETsTEIN.-.
Zoude men ook daardoor geen licht kunnen bijzetten
aan ROM. XII: 3 en TAC. H: i ? — Nog Une aanmerking ; onder de woorden, geplaatst in bet laatite gedeelte
der VIIIIIe en in de geheele IXde Afdeelinge, vindt men
meerrnaaien zeer verfchillende Griekfche woorden veftaald door een en bet zelide Nederduitfche. B. v. ivnal
bij MARL. XV: 17 en op meer plaatzen , ;cepa-All /It I con..
XII: 23. zapix&J GAL. VI: 17. deeze alien heeten in het
Nederduitsch 4andoen. Roepen is het Une woord
dat komt in de plaats der Griekfche %pg. , xpav7ci(4),
Itcaito, Ovico, 7rpoTxcaece. Mogt de Leezer hiervan wet
Aliet gewaarfchouwd zijn?
Doch wij zijn reeds ruim ver genoeg uitgeweid en
inocten nu afbreeken met hartelijken wens,ch , dat de
RELDINGIUS nog lang zijde Gemeente en verdlgo
)4edeciV4stenen tug llichten door zijuen arbeicL
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Verbandeling van bet Genootfcbap tot verdediging van den
aristelijken Godsdienst , opgericht in 's Haege. Voor bet
,aer 1804. Zijnde een net den Gouden Eereprijsbekroond
fietoog, dat, volgens de doorgaande Leere des Bijbels,
de Heere yefus in zijne gehoorzaambeid , hyden en Jiff..
ven , moet worden aangemerkt als Borg van Zondaaren;
die daardoor in hunne plaats aan Gods gerechtigheid genog gedaan , en hun het eeu;vig leven verworven heeft;
met wederlegginge van bedendaagfche daar van vericizillende gevoelens ; door D. K. HARMSEN Predikant to
Igegstgeest. fi. en 's Haege, bij J. Allart en B.
Scheurleer. In gr. 81'0. 405 Bl.

W

ederom een geheel Boekdeel van 4os bladz. , bevattende niet meer, dan erne enkelde Verhandeling.
Zij behandelt evenwel een zeer gewigtig onderwerp
dat, vooral in de laatile jaren, uit verfchillende oogpunten befchouwd is, en waarover dus , Haar het doe/
des Genootichaps , veel te zeggen viel. En, offchoort
dit met meer beknoptheid en naauwkeurigheid had kunnen gefchieden willen wij echter den Eerw. HARMSENT
den tar niet ontzeggen , van 'er zeer veet over gezegd.
te hebben, dat niet alleen bij hun, die verlangen bevestigd te worden in 't gevoelen, waarvoor de BAtuurders.
van 't Haagfche Genootfchap zich, bij 't uitfchrijvert
der Vrage, blijkbaar verklaard hebben, regt welkom zat
wezen; maar ook nog al opmerking verdient bij dezul.
ken , die eene andere leiding van gedachten omtrent dit
fluk meenen te moeten volgen , zoo uit hoofde van de
befcheidenheid , waarinede zich de Leeraar over verfchillend denkenden doorgaans uitlaat , als uit aanmcrking van deze en gene niet onwaarfchijnelijke gronden,
waarop hij zijne redeneringen bouwt.
Hij begirt met eenige aanmerkingen over de woorden „
gerechtigheid, burg en genoegdoening, welke in de opgepvene Vraag gebruikt zijn, die hij wel verdedigt en moon:aan getrouwelijk volgt, maar waaraan hij nogthans gem
groat gewigt hangt. En om dan nu het voorgenomen
betoog op een vasten grondflag te vestigen , tracht
vooraf te bepalen , war toch wed in 't algemeen voor
doorgaande Leer des Bijbels mag en moet gehoudert
worden. Eene Leer , die niet flechts in 't voorbiigaaus
Y5
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gaan, maar opzetlijk, en in haar gcheel, in duidelijke en
bepaaide uitdrukkingen, zoo wet in be t 0. ais N . ver_
bond_, allerduidelijkst evenwel door Jabs en de Apostelen, voorgefleld, menigmalcn herhaaid, en voor aller2:ewigtigst verklaard worth, zonder dat de Schriivers daaromtrent elkanderen immer tegenfpreken ; dit is dan ontwijfelbare Bijbefleer. Zoodanige Leer is die gene, die
in de Prijsvrage bedoeld is. Men vindt dezelve zoo
wed bij Moles en de Propheten , als in de Leer van Gfe,
fus en de Apostelen, duidelijk voorgedragen. De eroegdoening des Middelaars is al vroeg aan Abrahams
nageflacht, door zinlijk onderveijs , waarvoor de menfchen tocn alleen vaibnar waren , bekend gcmaakt.
De Zocnollers , namelijk„ onderwezen het joodiche y olk ,
dat de zondoar niet anders met God kan verzoend worden, niet-an4rs vergeving der zonde bekomen , en tot
de. Godlijke gemeenlchap kan toegelaten worden , dan
door betooning van Gods gerechtighcid; zij waren zeer
gefehikt , om het Joodkhe y olk op te leiden tot tie a:nigenaame hoop op eerie waare en geheele verzoening van
zonde, langs den afgeteekenden wog van plaatshckleedende genoegdoening aan Gods gercchtigheid. Ja het
is (naar bet oordeci van den Schrijver) volkomen zeker , dat de oude Zoenolfers als teekenen en voorbeelden van 's Middelaars toekornaige Genoegdoening moeten aangemerktmorden. Dit worth zeer breedvoerig op
de gewoone wijze beredeneerd. [Men weet, wat
langs over dit,mocielijk onderwcrp, in de Verhandelingen , door TRYLER ' S Godgelcerd Genootichap uitgeeeven,
is gefebreven , waardoor deze zaak ecu geheel ander
amizien ontvangt.] In bet N. T. vindt de Fleer HARMSEN nog veel duidelijkor deze doorgaande Leer. Eerst
beroept hij zich op de gelehiedenis van 's Heilands lijden en iterven, die hij oordeelt geheel onverflaanbaar
te zijn , ten zij men de Leer der Genoegdoening aanneDaarop volgt de Leer zelve, zoo als zij eerst door
ohannes
den Doper, daarna door Jefus zelven, en alJ
iermeest door de Apostelen is voorgedragcn. Hier worden wile zulke plaatzen, waarin op den ouden offerdienst
gezien words, op den voorgrond geplaatst , en daarmede vervolgends anderen vergeleken. Nieuwe bewijzen
hebben wij bier niet aangetroffen. Men vindt bier evenwel het voornaamfte, in cene geleidelijke orde, bijeen.
&ter,,ec hter,, had de Schrijver , onus oordcels ,gedaan,
in-
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indien hij met de duidelijkfte plaatzen had begonnen
om daaruit dan vervolgends to balordeelen , of en in
hoeverre wij ons hier , op beeldrijke vooritellingen en
zinfpelingen op oude Godsdienstplegtigheden , mogen
beroepen.
In alles had de kortheid meer kunnen
beliartigd zijn.
In het tweede Hoofdfluk dat eene widerlegging be.
heist van hedendaaglehe verfchillende gevoelens, komen
vele herhalingen , van 't geen reeds in bet betoog der
ingevlochten was, voor. Ook is alles, wat
bier, tot beftrijding van coders denkenden, wordt bijgebragt, niet even gewigtig. De Schrijver heeft zich be•
diend van de hulpmiddelen , die hij had. Men ziet
wel , dat dile , fchriften, waarvan hij , dit moeielijk
derwerp grondig willende bewerken zich met vrucht
had kunnen bedienen , hem niet bekend geweest zijn.
'Er is evenwel blijkbaar can deze Verhandeling veel arbeid baked. Aan fcbranderbeid ontbreekt het hem ook
niet; en men befpeurt, in de geheele fchrijfwijze, eene
warmte, die bet webneenend doel van dit gefchrijf, ter
bevestiging van eene der voornaamite grondleeringen van
bet Christendom , buiten dile bedenking itch.
Het Euangelie naar Paulus; of Leerredenen over Rom.
I: i6. Door w. JANSSONIOS. Te Groningen , hij A. Groenewolt. 1806. In gr. 81)0.
it is reeds de derde Lecrrede van den Eerw. JANSSONIUS over dezelfde ftof. In de eerfle was het geinoedsbellaan van Paulus omtrent bet Euangelie van Christus hefehouwd; in de hreede een begin gemaakt met de
overweging der gronden , die de Apostel , ter billijking
van dit zijn gemoedsbeliaan , bijbrengt. Deze zijn vier
.in getal. (I) Het Euangelie behelst eene zeer groote
zaligi;L:'id in zich. (2) Het is een kracht Gods tot zali g
held. (3) De weg of bet middel, door welk wij deela;io
die zaligheid erlangen , is ookbij nitflek tot dat einde gefehikt en namelijk het geloor. (4) Het aanbod
van die zaligheid is algemeen en onbepaald ; het ilrekt
zich nit tot allfrlei rangen en hander van menfchen. Over
de eerie is in de tweede Leerrede gehandeld. Nu volgt
de twee-de: waaromtrent de Prediker (t) eerst toont, vat
door deze Goddelijke kracht van bet Euangelie to verita,
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Itaan , en traarin derzelver eigen aart gelegen zij. Zij
bettaat hierin , dat hetzelve in Gods hand , als een alterkrachtigst middel , worth gebruikt, om alle zulke zalige
werkzaamheden in het hart des zondaars voort te brengen, die zich , in zijn geheele volgend leven, in eene
vuurige liefde jegens God, zich zelven en zijne medemenfcben naar buiten vertoonen , zoodat hij weder in dien
gelukkigen (land wordt geplaatst , in welken hij tot eere
van God, en als eerie dankbare beantwoording van 's 1-leilands verlosfende liefde , [doze zinfnede is voor ons
duister] Ilan leven. Zulk eene Goddelijke kracht tot zaligheid bezit het Euangelie, befchouwd, zoo ten aanzien van zijn eigen aart , als wel voornamelijk ten opzichte van de invloeden des Geestes, die met de prediking van hetzelve gepaard gaan. Ten aanzien van zijn
eigen aart en natuur ; terwij1 het ons een duidelijk bericht geeft , zoo , wat 'er van Gods zijde gedaan is,
21s wat 'er van onze zijde vereischt worth, om deel
aan die zaligheid te eriangen , de allerflerkfte fpoortlagen en drangredenen levert , om op die zaligheid acht
te geven , en dezelve met een ootmoedig hart aan re
mitten , en ook alle tegenbedenkingen , beletfelen en.
binderpalen uit den weg ruimt , die den zondaar van
dien hoogstnoodigen plicht zouden kunnen te rug houden. Inzonderbeid echter oefent hetzelve alsdan een
Goddelijk alvermogen op de zielen der menfehen , wanneer
de invloeden des Geestes met de verkondiging van betzelVe gepaard gaan, die het Euangelie in de harten der
menfeben levendig maakt, hen ten Iterkften overreedt,
vin de Item van bernoeciiging=en hope te hooren , en alzoo te wege brengt , dat bet verftand verlicht, de wit
en hartstochten geheiligd , bet ligchaam van de,vuillteid
der zonde gereinigd worth. — (2) Daarna wordt nit
de gefchiedenis van den voortgang van 't Euangelie:
order Joden en Heidenen , en nit de dagelijkfche on•
dervinding betoogd , dat het Euangelie in waarheid zulk
een Goddelijk alvermogen op de harten der menfchen oefent. (3) Vervolgends aangetoond , dat Paulus deswegens rede had orn zich der verkonciiging van zulk een
Euangelie niet.te fchamen. (4) En eindelijk het verhandelde nader aan het gemoed der Toehoorderen gebragt ,
en met ernftige vermaaningen en onderrichtingen befloten.

Zoo loopt deze Leerrede geleidelijk af. Onder den
tekst
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telest zijn eenige Aanteekeningen geplaatst, die tot ver®
klaring of bevestiging van deze en gene gezegden dienen ( b. v. over de werkingen van Gods Geest ) en,
even als de Leerrede , den gernoedelijk-rechtzinnigen niet
kwalijk zullen bevallen. In bet laatite toepasfelijk gedeelte klitnt de toon tot hoogen ernst, en heeft de Prediker zich, in de vronme warmte der uitdrukking, verfcheidene gezegden laten outvallen, die den toets van
het gezond verftand flier wel kunnen doorttaan.
bI. 115 leest men Qnder anderen „ Jefus Christus
legt, als 't ware , zijn eigen ligchaam voor uwe voeten
neder op den weg der zonde , om u tegen to houden op
het pad der verkeerdheid ; zondt gij nu nog tegenftreveil, en den Zoon van God onder uwe voeten vertreden?
Zijn bloed Itroomt tusfehen u en de plaats der pijnging ; zotidt gij nu alio, ['incite aanwenden, om door die
flroomen des levens been tc waden naar de onuitbluschbare vlammen van eerie verzegelde hel?" En zoo- loops
dit verder af. \Vaar heeft een Paulus, of cenig ande,r
Stichter van bet Christendom, alzoo gepredikt?
rIANAKEION aan E. S. Dichter van den Lierzate7: Lei>

dens Ramp scene Godst7raf. En N. N. Schr;iver van
het Werkjen: Zijn alle de Ghristen-R,ecstelijken Huichclaars? Te ilmeerdam , bij II. van Kesteren. 18c7.
gr. Sio. 15 hl.
e vIe,ine rtzearnugg°du!.
S
To RES:r t fel
den ! S. v. L*. geeft ons bier een Did-n[111k , betwell: dan tegen E. S. op zulk eerie wijze is ingerigt , dat
men het doel niet miskennen kan , en den Schrijver der
Brieven , en die het met hem Bens zijn, geplaatst zietin
bet alierverachtelijkst licht. Dit is 't niet alleen , rnaar
deze Dichter veroorlooft zich tevens eenen zeer onedelrnoedigen aanval op een , iinmers een aantal Christenen
zeer gewigtig , leerbegrip , dat tot de zaak in gerchil
in 't geheel niet behoort, veroorlooft zich hieromtrent
zoodanige uitdrukkingen , en over bet geheel zulk eenen
toon, dat wij met droefheid en de hoogfle verontwaardiging zijn flukie nit de hand hebben gelegd ; en dat
wij met fmart de eerwa y rdie'e namen van eenige Leerarea uit onderfcheidetv,: f-Thristeligenootfchappen met eeniger(
I4a idIretcd) icibardite vDAiNch‘t
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gen lof in de Amiteekeningen gefpeld vonden; terwiji
wij ons verzekerd houden, dat geen van hun hoezeer
de bijzondere gevoelens van fommigen hunner ook mogten uiteen loopen, zich daardoor eenigzins vereerd zai
rekenen.
lets van een' onpartijdigen Protefiantfchen Leek aan den
Dichter van den Lierzang, getiteld: Leidens Ramp gc,:?ne Godsgraf. 4P11.1 bij J. G. Rot'off. 18o7.
In gr. 8vq. 29 Bl.

eze onpartijdige denkt almede over den Dichter van

den Lierzang ongunftiger dan wij ; hij gelooft dat
D
deze zich verongelijkt zou rekenen, Zoo men hem your
g en'. Christen hield of iemand , die aan eenige Godde:ijke openbaring geloofde; en hij wenscht hem alle ware
verlichting en meer berchaafdheid en befcheidenheid toe.
Met dien wensch kunnen wij ons ook wel vereenigen,
hoezeer wij geheel den Lierzang toefchrijven aan misvatting en opwelling van jeugdige drift ; wij kunnen toch
niet begrijpen , dat deszelfs eigenlijke bedoeling geweest is,
iederen Geestelijken verachtelijk te maker. , en het filmden van alien fielligen Godsdienst ; wij vertrouwen , dat
de Dichter , met ons, bet beftuur eener wijze en goede
Voorzienigheid in koelen bloede geenszins zal loochenen. Indien dit onverhoopt het geval niet zij , vreezen
wij zeer,, dat ook dit lets van eenen onpartijdigen Preteflantfchen Leek hem niet overtuigen zal. Indedaad , alles , wat men had behooren te doen, was Lierzang te` en
Lierzang; „ Leidens ramp geen Coeval," of zoo iets , gezongen in den echten Christelijken geest; iets dergelijks
zien wij werkelijk aangekondigd in een Nieuwspapier •
dan het-flukje zelve kwam ons nog Diet ter hand. Wij
hopen, dat het zal voidoen aan den titel, en dat men
daarmede het proces over den Lierzang gefloten zal rekenen. Het wijsgeerig en godsdienftig Publiek moge
dan beflisfen; en misfchien neemt de Dichter, door eerie
ronde verklaring zijner meening , of eene veranderde en
betere uitgave , zijn eerst gefchrijf eerlang wel
uoedig terug.
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Zijn aile de Christen -Geestelijken Huicbelaars? of nadere
uitnodigi;sg tot een lliontigelprek , ann den (lamer van
den Lierzang, getiteld: Leiden's Ramp geene Godsfirai,C
Door DIRK CORNELIS VAN VOORST Predikant te:
Zolierdam. Te dimflerdam , bij W. Brave. in gr.
8120. 16 Bd.
e Amfferdamfehe Kerkleeraar, op den titel genoemd,
is alzoo do Uitnoodiger tot het 10 ,Iondgelprek en do
Schrijver der Brieven can E. S. , Dichter van den Lierzang;
Leiden's Ramp geene Godsfiraf. Rijn Wel Eerw. fchijiv:
op dit moudgcfprek zeer ernttig gezet; trouwens , het
getal der Predikanten bij zijne Gemeente is nog grot=to;'
dan voorbeen , en de Eerw. VAN VOORST slag wed .eeit
van die trienIchen , die (wat woelig van acrd) b.;
weer dan gewonen ledigen tijd gaarne zoo war weer.
wcrk zoeken. De Heer E. S. heeft zich nog niet
noemd; de Heer VAN vooRsT fchijnt zelve to twijfelen
of hij wel compareren zal , en hoopt dat in dat geval een
leder,, en vooral jonge lieden , die anders boos met hen
mogten loopen , hem zullen aanmerken „ als eenen held,
die admen man ties: armen Zen eglawen — Duch 20 dra
de ee;:fie de besle (in zifn oog een bloedje) z?'gt wel
eenktinsjen met a wagen— wegdruipt, ids of hij reeds vrcor
broek had gebad. " Dit is, gclooven wij , zoo wat fitt
voorname van deze nadere Uitnoodiging. Dezelve wordt
intusfchen begeleid door een vrij nitvoerig ,
waarin den Maker van het lictycs:wv, waarvan wij bier
boven berigt haven aan het Plot een hartig woord wordt
toegevoegd , maar hetwelk voor het overige geheel
al ons betreft. Wij deden oniangs verflat2,- van de Lee:rede van den Eerw. VAN VOORST over LUC. XIII: 1-5,
en kort daarop van Let nameloos Stukje , waarvan
Eerw. zich nu als Schrijver noemt; hij booth die beide Recenlien van dezeilde hand , en dit is ook volkomen
joist; maar al het overige , hetwelk zijn Wel Eerw.
bijvoegt , is enkel vergisfing en misverfland. Die Recenfent is, meent hij, misfchien wel de Heer E. S. zelve, of althans iemand , die met hem in dezelfde bears
werkt. Tot nog toe kennen wij den Heer E. S. volftrekt niet , en (than tot hem hoegenaamd in geene betrekking. Ilij meent, wij hebben zijn Eerw. als Stellgr
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der Brieven gekend. Dit is wederom geheel en al inn;i
wij hebben daar volf'crekt niets van geweten, \T6& ons
bet gefchriftje in handen kwatri , dat nu voor ons ligt;
wij deden ook Beene de minfte moeite om den Schrijver
uit te vorfchen. Flet bewijs , dat zijn Wel Eerw. bijbrengt , gait ook verbazend mank; „ wij fpraken van
eenen Godgekerden Kampvechter ," (wij wisten niet dat
wij eenen Anafterciamichen Kerkleeraar voorhadden ,
Anders hadden wij ons misfchien , refpecishalve , van
die benaming onthouden ;) maar is clan de'Eervv. VAN
VOORST bekend , eu dat wel bij uitfluiting , als zulk een
voorvechter — De beoordeeling der Vitnoodiging
ilaat alzoo met die van 's mans Leerrede in hoegenaamd
Been verband, en zijn Eerw. vergist zich zeer, daar hij
ineent, dat wij daarom zijne Leerrede vooraf zoo gehavend hebben , om den Uitnoodiger tot het Mondgefprek
in een belagchelijk licht te fteilen , en alzoo den Beet
E. S. 'er met eere af te helpen. Nog eens , wij kenden den Uitnoodiger niet. Ook hebben wij die Leerrede diet gehavend , ( zij ziet 'er in ons oog zeer
vngehavend att;) wij lieten dezelve in hare waarde en
onwaarde, en gaven enkel maar op, wat zij zoo al inbield ; is dit uittrekfel nu gehavend, dan moet het ftuk
zelve door den Steller reeds gehavend geweestzijn. Ohs
verflag van die Leerrede houdt de Eerw. VAN VOORST
voor een uitwerkfel van wreak; wi j rukten , meent hij,
tlles uit het verband; wij lieten af, wear het op aan hint,
enz. Zijn Eerw. doet ons intusfchen den besten dienst 9
floor het aanbieden van die Leerrede voor eenen verminderden prijs, opdat men daarmede de Recenlie in de Let.
teroefeningen vergelijke ; zoocianig eene vergelijking toch
is voor ons de beste rdediging , en wij vertrouwen dat
ion onpartijdige onze opgave naauwkeurig en wit volledig
vinden.
Aan wraak (waarover toch dPchtea
.
•
evil niet; mtegendeel het fmartte ons, dat het Ituk Seen
meter figuur maakte ; maar daarvan: ligt de fchuld niet
bij ons. Over dat figuur oordeelt de Schrijver zelve am
toch al te ongunftig; in meer dan an opzigt komt zijn
Ituk boven het bekende werkje van FRANS BALTENSZ,
Haar onze opgave. , nog al eenigzins voordeelig nit.
Met de ernftige uitnoodiging tot an mondgefprek dreyen wij een weinig den fpot ; en indedaad wij vinden
nog geheel de behandeling dier zaak , naar het plan
van den Eerw. VAN VOORST 2 belagchelijk.— Een los en
wek'
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Weinig beteekenend dic htftukje , yen eenen ongenoemden
maakt den ijver gaande , en 'er volgt aanftonds een nitvoerig tegenfchrift en plegtige uitdaging tot een openiiik
godgeleerd wijsgeerig twistgeding; en dat wij nu weter
dat het een Leeraar is van de grootfte en aanzienlijkfte
Hervormde Gemeente in ons Vaderland , die deze oproeping doet , maakt het in ons oog niet minder belag.,
Immers wanneer men des Dichtcrs woorden
zoo uitlegt, als men die uitleggen kan, en de Eerw.
VAN VOORST die heeft uitgelegd , dan valt hij cane leer
Zan, die aan alle Christenen gemeen is, en die can maat
eenigzins geoefend lidmaat , zoo goed als VAN VOORST
tegen iederen aanval zeer gemakkelijk kan verdedigen. —
J eugd en onbezonnenheid , geene genoegzarne kennis
van de Chrltelijke leer ,— ziet dear dan Idles, waarmede
de Heer Dicliter zich kan verontfchuldigen. Maar wij
zijn nog zeer genegen te denken , dat de 'leer E. S.
deze of gene uitdrukking van een' of anderen Leeraar,
die hij mislchien nog nicer uit de twecde of derde hand
had ontvangen , geheel verkeerd heeft opgevat , ea hies,
door in drift kwam ; dan hij moest wijzer en voorzigtiger zijn, en daarom zeggen wij nu nog Bens, dat wij
het den Schrijver dier Brieven in het geheel niet kwa.
lijk nemen , dat hij hem den bol een weinig heeft gewasa
fchen. Hoe iemand bij het lezen onzer beOordeeling , en
van dat Dichtftukje en van de Brieven, dit ons gevoe®
len heeft kunnen miskennen , verklaren wij niet te boa,
grijpen ; en daarom bcvreemdt het ons zeer , dat zijn
Eerw. ons oproept , om bij bet mondgefprek den Heer
E. S. te helpen , met de vriendelijke belofte van ons
in an oogenblik tuslehen zijne vingeren te vermalen , even
als een nadavlindertje. Evenwel, om het zeldzame van
het geval , zouden wij wel getuigen zijn willen vati
bet gevecht, en clan oak, na den alloop van de hoolda
zaak, ons een weinig door den Heer VAN VOORST laten fchoolmeesteren , om alzoo , enkel voor de grap
eene proef te nemen van de TheOlogifche krachtell
in zijn Wel Eerw. vingeren; dan beide de volgende redenen doen ons zijn Wel Eerw. Hever harteiijk bedan.,
ken : Heeft de Wel Eerw. VAN VOORST den Schrijver van het 1traks genoemd nocomoy mede genoodigd en
het woord vergund, en nit dat ftukje zien wij genoegzaam , dat wij geen gefprek van Bien man over eenig
godsdienftig leerfluk zouden kunnen aanhooren, zomties
LETTt 1807. NOe &,
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ons zeer te bedroeven en te ergcren. Onze frnaak en ons
gevoel ten dezen aanzien verfchillen veel , naar
fchijnt, van die van den Eerw. VAN VOORST. 2°. En,
naar den Lierzang te rekenen , zal zich de Dichter E. S.
vrij wat harde woorden veroorloven ; en de Eerw. VAN
VOORST fchijnt ons, uit dit zijn, opuiel, een man te zijn
wiens 14ze van fpreken en fchrijven, vooral bij eenig
verfchil, van dien aard is, dat iemand, die maar eenig?ADS gewoon is aan de taal en gewoonten in eenen befchaafden kring van welopgevoede menfchen , zich in
zoodani g eene vergadering , waarin zijn Wel Eerw. den
upon geeft en voorzit , ellendig vervelen moet.
Overigens berigt de Heer VAN VOORST bij deze gelegenheid , dat onze Letteroefeningen, volgens den RECEN.
SENT OOK DER RECENSENTEN, thans beneden alle cenfizur zijn ; dat de Recenfie van zijne meergemelde Leerrede een overloop is van vuilaardigen laster; dat wij out 'er
van of te kotnen , in de Recenfie zijner Brieven ons met
dat loge fpotten hebben opgehouden, 't Welk de doodelijkfle
cerlegenheid verraadt ; en dat de Uitgever van dit Maand'
werk zijn brood hebben rnoet , door 'er eene bende van zulk
foort van eerroovers op na te holden. Ons dunkt de Heer

VAN VOORST had dit Nafchrift aan den RECENSRNT 00K
DER RECENSENTEN moeten inzenden ; onder de Antikritiek in dat Tijdfchrift had het wel gevoegd; — wij
Itandelen 'er dan oak eveneens mede, als wij tot nog tot
met alles deden, wat wij daar ten onzen aanzien nu en
dan bebben aangetroffen. Dan , uit achting voor het
eerwaardig ambt , dat de Heer VAN VOORST bekieedt ,
en uit dankbaarheid tevens voor zijne vriendelijke nondiging , bieden wij hem het onderftaancle versje van den
Dichter GLEIbI aan , in hoop dat het zijn Wel Eerw.
eenig nut zal doen; hetzelve gold zekeren ongenoemciert
Prediker.

Er, Priester Cotes, .fchilt
Seht , fein Gefichte fchwillt
Von Gift , wie eine Hyder !
Er betet ohne Scheu:
Von Uebel tins er15 fe!
Sey, Priester Gottes , fey,
,fey, bits' ich, nicht fa We!
ADO.-
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°ratio, de praecipuis, quae , nostra in
primis aetate , inclarucrunt Medicornm fystematibus.
&c. Lebvardiae apud D. v. d. Sluis. 4 to. P 8g`Z . 44-

ADOLPHI YPEY

iets hrengt Voorzeker nicer Yoe tot de beOordeeling
der waardije en der voortreffeiijkheid eener 1,\Tetenfchap , dan de ontwikkeling harer Gefchicdenis
waardoor wij onder andere ontWaar Worden, hoe zij ,
van geringe beginfelen, tot een zekeren trap van volmaaktheid is gekomen. De overweging dezer waarteid heeft , ongetwijfeld , den , Franeker Hoogleeraat
YPEY bij zijne aanflelling tot Prolesfor
prisms Pathologiae et Praxeos, aan de Priefche floogefchole , hewogen , our , tot zijne intredhagsrede, een
itof uit dat vak te verkiezen , en, bii die gelegenheid,
te fpreken over de voornaainfie Leerfielfels in de genceskundige Praktijk, die, in onze dagen, een zekeren trap
van berownibeid hebben verkregen. Met een bijzonder
genoegen lazen wij deze niet zeer uitvoerige, math- in.
belangrijke zakeii ovcrvloedige Redevoering , ais ons
beknoptelijk fchetfende de voornaamfte geneeskundige
ilelfels , die, na den dood van BoERnAvE , tot op ouzo:
dagen , zijn ten voorfchijn gekomen; waarom wij vertrouwen, dat het onze Lezers, vooral die genen, welIce het 'Ink in het oorfpronkelijIce niet kunnen lezen,
iliet onaang,maain zal ziju , van hetzeive athier een korc
verflag te vinden.
Na den dood van den onfterfelijken BOERHAVE,
den zijne leeraellingen algemeen geiierbiedigd, tot aan
fret jaar 1755, wanneer de nieuwe proeven van MALLER,
aangaande cte Gevoeligheid en de Prikkeibaarheid,
aanclacht der Geneesheeren, nicer dan voorheen , op de
eigenfchappen dcr levende Vezel vestigden , onder andere ook door de aanprijzing van den beroeinden GAO.
tiers. 0 rntrent het jaar 1770 kwam 'er voorts eon gebeei
nieuw geneeskundig (tend in het licht , van c, L.
HOFFMAN; doch, omdat hetzelve ras vergeten
wordt het alhier niet nader ontwikkeld.
Een grooteren opgang rnaakte bet Itelfel van den Edeltburgfehen Hoogleeraar w. CULLEN, hetgeen alleen was
gegrond op de befchouwing dcr ziekelijke vaste deelen,„
met verwerping van de geheele ziektektuid4 der voucali:
ZA
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ten : ondertusfchen laat de Redenaar zich daarover niet
verder uit, als alomme genoeg bekend zijnde; even weinig, -als over de flellingen van STOLL , die wat later
voor den dag kwam , en veel kwaads deed , door de
ontlastende Geneeswijze, door brakes en purgeeren , te
algemeen te maker'. Uitvocriger fpreekt de Schrijv,n
over den grooten Klysteermeester xdru p F, die bijna ally
ziekten door het zetten van Lavamenten wilde genezen.
Onder andere merkt hij zeer oordeelkundig aan , dat
EiMP F wel eens die veritoppingsziekten der eerfte
wegen , die hij genezen wilde, deed geboren worden
door, met zijn onmatig klysteerzetten , het maakfel der
onderbuiks-ingewanden te veel te verflappen.
Vervolgens verfchijnt ten toonecle de Scheikundige Genecskunde die gegrond wierd op de ontdekkingen van de:i
Onflerfelijken
' LAVOISIER aangaande de Zuurffof, de Weterflof enz. , en volgens welke alle , of ten minfle de
meeste, ziekten zouden moeten onflaan uit overvloed of
gebrek aan Zuurftof enz. De onvergetelijke Newton
der Franichen had geen deel aan het misbruik , 't welk
van zijne ontdekkingen wierd gemaakt , dewijl hij nook
verder ging, don zijne keurlijke proeven hem zeer duidelijk aanwezen: maar dit was de fchuld van anderen.
Want naauwelijks waren dezelve algemeen bekend geworden „ of GIRTANNER en anderen bouwden daarop
allerhande luchtkasteelen. Hoe wankel de leere dezer
p ieuwe Meesters zij, toont onzc Redenaar, onder andere ,
voldoende , uit de hemelsbreed veriChillende wijze waarop zij bun gebouw optrekken. De meesten willen , bij
voorbeeld , dat geweldige Koortfen , de Tering , enz.
uit een te grooten overvloed van Zuurftof ontllaan.
Daarentegen zegt de Berlijner DoCtor REICH, die zich
onlangs zoo beroemd maakte door zijne bijzonderc Geneeswijze in de Koortfen , dat bier overal gebrek aan dot
beginfel plants hebbe, en dat zulks moet herfleld worden door het nuttigen van Zeezoutzuur; fchoon , tot
bier toe, niemand voldoende heeft kunnen bewijzen , dat
'er Zuurftof in dit Zuur beftaat, of ten minfte daaruit
losgemaakt kan worden. MITCl/EL float wederom een
geheel anderen weg in, en zoekt , even willekeurig , de
oorzaken der meeste ziekten in de Stikflof. Om nu
niet te fpreken (zegt YPEY ) over de nog dwazere (tellingen van BLALNE2 BEDDOLS GALLIN/ SC HARSOCX CUL.

°RATIO.

345

inntsfehen ontkcnt de Redenaar geenszins de groote
eiteniten , Welke door de nicuwere Scheikunde aan de
Geneeskunde zijn bewezen. „ En wel vooral (zegt
p. 22.) is men aan de fcheikundige Geneesheeren de lof verl'ehuldigd , dat zij den waren aard der Metaalkalken hebben ontwikkeld , en bewezen, dat zij zatnenttelfels zijn
Zuurftof en uit Metaalflof; alsmetie, dat de krachten dicr verbindingen voornamelijk afhangen van de hoeveelheid en van de manier der vereeniging van de zoo
werkzame Zuurftof met de Metaalbeginfels. Dan daarnit volgt geenszins , dat de fchadelijke of geneeskundige
kracht van zoodanige bereidfels alleen afhange van de
werkza.arnheid der Zuurftof op het menfchelijk ligchaam ,
en van derzelver overitorting. Zoo dit bet geval ware ,
zouden de krachten der met Zuurftof vereenigde Metalen alleen in trappen moeten verfchillen , hetwclk volkomen ftrijdig is met de ondervinding. Vecl veiliger zal
bet zijn, te ftellen, dat de kracht der Zuurftof in zoo
verre de Metalen werkzaam maakt, naar mate zij dezelve door de dierlijke vochten oplosbaar doet worden , en
die dus in that itelt om tot het binnenite van ons maalelel door te dringen ," enz.
Na met een woord gefproken te hebben over het Diertijk Magnetistnus , en over het Galvanismus , zegt de
Redenaar, dat hij verbaasd that op het verfchijnen van
een nieuwen held op het tooneel , die alle zijne voorgangers uitlagcht, en verzekert , dat hij , in plaats van
bun onnutten omilag , de geheele Geneeskunst kan
uitoefenen , door eene gefchikte toepasfing van dric of
vier regels op de verfchillende gevallen. „ En wie is
die groote Apollo ? — Niemand anders , dan JOHN BROWN,
een Schot van Buncle , een man van een fcherpen
en itouten geest, doorervaren in de Griekfche en Latijnfche tale, een naarftig lezer en bewonderaar van ciCERO en van BACO VERULAMIUS , en dus een man, zeer
wet berekend voor het onderwijs , en voor het ftichten
eener nieuwe Sete."
Hierop volgt eene korte verklaring van het kenfchetfe.ntle waardoor de leere van BROWN zich eigenlijk van
alle andere leeritelfels onderfcheidt ; Welke wij, als minder berekend voor het meerendeel onzer Lezeren , hier
ttilzwijgende zullen overftappen. Alleenlijk moeten wij
aanmerken, dat onze Redenaar niet, gelijk vele Hoogleeraars van zekere jaren, onwrikbaar bij het voorheen
Z3
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geleerde vast ftaat , en niets goedkeurt , dan dat gene*
t welk door zijne Leermeesters voor onverbeterlijk
wierd gehouden; maar dat hij daarentegen ook niet ligtzinnig met het nieuwe wegloopt, maar een verilandigen
middelweg weet te houden, gelijk voldoende nit zijne
beoordeeling van het Browniaansch itelfel kan blijken„
Deze leere (zegt hij onder andere p. 35) beveelt
zich voorzeker aan door hare eenvoudigheid , maar
uit die zelfde oorzaak , wordt zij ook gedrukt door geweldige zwarigheden. De verdeeling der ziekten in
Sthenifche en in Asthenifthe is voorzeker fraai en niet
onnut. Ook kan men, over bet algemeen, de eerstgenoemde gemakkelijk van de laatstgenoemde onderfcheiden. Maar wanneer men, in de Praktijk, moet bepalen , of eene Ziekte tot de dinette of tizt de indireete
Asthenirche behoort , dan geraken wij dikwijls aan den
grond. De Browniaanfche Schole heeft zich verder met
nut verzet tegen het misbruik der Aderlatingen en der
purgatien : maar dikwijls verwaarloost zij ook die hulpmiddelen te veel , en fchaadt geweldig, door een ongepast misbruik van Braakmiddelen, van den Koortsbast,
van geestrijke middelen , en van Opiaten enz."
Na nog kortelijk, hoewel niet zeer gunftig, over de
ieeritelfels van DARWIN en van SCHELLING gefproken
te hebben, wendt zich de Redenaar tot zijne aanitaande
Toehoorders , en maant dezelve aan , om wel alle gepeeskundige itelfels te onderzoeken, maar om ook teffens niet te los met een of ander derzeive weg te
om dus niet bedrogen te worden , en ligtelijk eene
cliaduWe voor een beeld te omhelzen ; waarna hij met,
1)0 zulke gelegenheden pasfende, Aanfpraken eindigt.
Onder de Iloogleeraren , die, nadat zij, door de Om.
Wenteling van 1795, hunne Posten verloren hadden, naaeOand wederom zijn aangefteid, is onze Redenaar de
cenige, bij deze gelegenbeid , eene openbare Itedevoering heeft uitgefproken. Zoo wij, van ter zijden ,geItoord bebben, had Z. Ed. zulks zelve begeerd.
'was zijn geval een weinig van dat der overigen onderfcheiden, dewijl hij thans niet wederom in zifn vorig ,
Triaar in een ander y ak wierd aangeiteld. Want voorheen had Z. Ed. geen Ziektekunde en Praktijk, maar
Ontleed- ep Seheikunde onderwezen, nadat bij vcoraf
oak, gedurende twee jaren, het floogleeraarfehan in do
Ontleedkunde , met dat der Wiskunde en der Krijgsbouw-
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-bouwkuncle vereenigd , had bekleed. Waarlijk eene zonderlinge vereenigneg van Posten ! waarvan men denkelijk , in tie jaarboeken onzer Hoogefcholen , geen tweetie
voorbeeld zal aantrefFen,

Engeland, Wales , ierland en Schotland , door c. A. c.
COEDE behelzende berigten aangaande deze Landen,
verzameld op eene Reize , gedaan in 1802 en 1803. 16E-t
Plaaten. Uit het Hoogduitsch. Ilde Deel. Te Haarlem, bij F. Bohn. In gr. 8vo. 416 Bladz.
et welverdienden lof mogten wij van dit Werk
fpreeken , het Eerfte Deel aankondigende en beoordeelende , en vinden geene reden om dien in te trekken bij bet voor ons liggend Tweede Deel.
Het is 'er verre af, dat de Reizigers in alle opzigten even goede waarneemers zijn , of ten aanziene van de
veelvuldige voorwerpen , welke hun ontmoeten , met
den zelfden lust en naauwkeurigheid zich tot fchrijven
zetten: dit blijkt den eenigzins oplettenden Leezer, ook
zonder dat de Schrijver des melding maake ; en zal dit
eenigzins tot verfchooning kunnen ttrekken van het min
uitvoerige ten aanziene van een en ander onderwerp. Dit
konden wij niet nalaaten te neder re fchrijven, naa de
leezing van bet XI Hoofdff. waarmede dit Deel aanvangt , gaande over den Godsdienst der Engelfchen. flit
fink, waarover zo veel te zeggen valt, is in 36 bIadzijden begreepen. Dan de Schrijver erkent , in bet gebied
der Godgeleerdheid vreemd te zifn: en waarlijk , 't geen
hij des Ichrijft , is vrij oppervlakkig. Gunftig oordeelt
hij niet over de Heerfchende Kerk in Engeland; de Pres.by teriaanen komen 'er eenigzins gunftiger af; de Methodiiten allerflegtst; minlijker worden de Kwaakers behandeld. Alleroppervlakkigst is 't geen hij van de Wederdoopers zegt. — De Vertaaler heeft zeker Baptisten door
Wederdoopers vertolkt , of de Schrijver (want wij hebben
het oorfpronglijke niet) hun dien verkeerden naam gegeeven. De zodanigen , die den Doop der Bejaarden voorItaan en uitoefenen , heeten in Engeland Baptisten. In
iene bladzijde verhaalt hij eene ontmoeting in eene hunncr Vergaderingen die OFIS geen hoog denkbeeld van de
Le.eraaren onder die Gezindheid kan geeven : dan wij
kunZ4
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kunnen niet nalaaten te hcrinneren, dat Dr. I, FOSTER ,
met wicn weinigen gelijk ftaan , onder decze Gezindheict
Leeraar was: zecr zou het, zedert diens uitmuntenden
Mans tijd , kunnen verilimmerd weezen ; dan wij mogen , op het getuigenis van een bevoegd oordeeiaar , in
Engeland woonende, verzekeren, dat 'er onder dit Genootfchap tegenwoordig altbans een Leeraar gevonden
wordt , die in kunde en welfpreekenheid weinig zijns ge;
Eileen heeft. Wij oordeelden dit te moeten vermelden ,
opdat men, uit zo Une ontmoeting , geene geheele Gezindheid bcoordeele.
Het XII Hoofdft. loopt over de Milddaadigheid der
Engelfchen , in vergelijking met andere Natien. Dit is
vrij uitgewerkter dan het voorgaande Hoofdlt. , en leert
ens die deugd in veele Inrigtingen, tot kleinigheden toe ,
kennen,
Eerie mime flof biedt het XIII lioofdfl. aan, loopendoe
over het uitwendig voorkomen der Engelfchen, inzonderheid daar de Schrijver hun in vergelijldng brengt met
cle Franichen. Hoe wijciftrekkend en tevens hoc verfchillend is niet de Mode -heerfchappij! Men zal die afdeeling met veel genoegen leezen , en wij zouden veele
frnaaklijlee brokjes daaruit kunnen opdisfchen; men vergenoege zich met het volgende. „ Het is bekend , dat
de Engelft7yen zich , reeds voor meer dan eene halve
eeuw, aan bet oppergezag der Franfeben, in het auk der
mode , hebben omtrokken ; en federt de omwenteling.
!ijdt bet geen twijfei meer, of zij de laatflen hunne vow-nlaalige heerfchappij over de elegante wereld ontnomen
en zich zelve toegeeigend hebben. Ook zal geen vreemtiding , die de hoofcifteden van Frankrijk en Engeland
gezien heeft, een oogenblik kunnen aarzelen, om Londen, in dit geval , niet zeer verre den voorrang te geeven boven Parijs. De Franftbe Vrouwen fchijnen nogthans de Engelfc7,,e de heerfehappij te betwisten , en zij
kunnen in der daad , omtrent alles wat den fmaak hetreft , op den voorrang aanfpraak maker]. Met welk
eene uitneemende bevalligheid zijn niet de Pariiii.be \Trott..
wen gekleed! Hoe fraai weeten zij alle de omtrekken van
4eder bijzondere fchoonheid zich ten nutte te maaken !
e Engellebe Dames zijn gewoonlijk , wat de kleecting
tietreft, het tegengeflelde der Franfche Vrouwen.
deze, als Griekfche Nymphen , alleen luchtig bedekt
ihoteheen zwecfden, en nek en hall en boezem ontbloot
droe.

ENGELAND , WALES ENZ.

349
droegen, hadden zich de Engelfche Vrouwen tot over de
ooren toe in de kleederen geitopt , en , om bet kontrast
regt yolkornan te maaken , een Spaanfchen mantel orrige.
Ilaagen." Veel komt hier voor , het Chara6ter der
Engelfchen betreffende. Hetgeen men van der Engelfchen
Koelheid , Nationaalen Trots , en Haattegen de Vreemdedelingen gezegd heeft , wordt getoetst. Het loopt voor
de Engelfchen niet ongelukkig af, over 't algemeen , met
erkentenis van uitzonderingen. Breed is de Schrijver
over den Engelfchen
Engelfchen Adel , en gunitig bovenal voor de
Vrouwen.
de Stadsverrnaaklijkheden wordt de
Rout befchreeven ; doch op eene wijze , die, hoe zeer
de Engelfchen dit vermaak zoeken , meer dan eenig bijkans met veelvaldige ongemakken vergezeld gaat. Onverbeeldlijk groot is de Engelfche weelde , hier ontvouwd.
Bijzonder leert hij ons de Engelfchen kennen op drie on•
derfcheide openbaare plaatzen, in de Italiaanfche Opera,
en op de wandelwegen van Kenfington en Ranelagh.
liefhebberijen der Engelfchen , tot de weelde betreklijk,
zijn alle op eene g7oore fchaal geteekend.
De aanvang des XIV Hoofelft. „ Veele bijzondete
trekken in het leeven der Engelfchen fchijnen bet oordeet
te bevestigen van bun , die deze Natie eene onmaatige
geldzucht en een laag veragtlijk ftreeven na winst te last
leggen," zou men veelligt voor eenen ongunftigen Tekst
neemen , die vervolgens verklaard wordt ; immers de
Schrijver vaart voort : „ De vraag , welke waardij de
mcnsch bezit, ziet, naar het Engelsch fpraakgebruik ,
niet op zijne verdieniten , maar op zijn vermogen. Alles
fchijnt in Engeland zijnen vast bepaalden prijs en waarde
te hebben , en geene fpreekwijzen worden gemeenzaamer
gehoord dan deze : Ik zou zoo veel daar voor niet gee.
yen ; of, ik zou niet zoo veel daar voor neemen. Karak.
ter, Rand of beroep zijn zeldzaam de dingen , waarnaar
een Engelschman het eerst vraagt, wanneer hij na eenen
onbckenden verneemen maar hij doet zich gewoonlijk vooraf onderrigten omtrent deszelfs tijdlijke omftan.
digheden. Zelfs de menigvuldige weddingfchappen der
Engelfchen fchijnen hierin haaren grond te hebben:, want
vat is wedden anders dan een handel met het waarfchijnlijke? Nien kan ook niet ontkennen, dat in Engeland dikwerf de edelfte gaven van den geest, dat kunst en weetenfchap naar de maatftaf eens koopmans betiordeeld worden. Bezit men eene verzameling van fchilderijen, zoo
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kan men dikwijls den waaren naam des kunftenaars niet
te weeten komen ; doch wel zeer naauwkeurig den prijs ,
welke voor de ftukken is betaald geworden; en misfchien
fpeelt de verdienstlijke , doch arme Geleerde in geen land
een ellendiger rol clan in Engeland. Veel van hetgeen in
andere landen voor onkiesch en oneder gehouden wordt,
heeft in Engeland, wear men het als een geoorloofden
bandel befchouwt, zijne verachtlijke zijdeverlooren." —
Dan , fchoon de Heer GOEDE voortvaart met dit nader
door de ftukken te toonen, loopt dit Hoofdft. veel gun•
itiger voor de Engelfchen of , dan die aanhef zou doen.
vermoeden , als hij den Middelitand befchouwt en dien
der Handwerkslieden.
Het Londenfche Gemeen fchijnt door onzen Schrij,
ver :neer bijzonder waargenomen. Hij hangs des eene
allerongunftigfte fchilderi j op, met afbeeldingen naar
het leeven , die , door derzelver vreemdheid , zich zeer
onderhoudend laaten leezen , in het XV Hoofdft.
Het volgende Hoofdit. fchetst, niet zonder inmengzel ten voordeele der Duitfchers , de geringe zugt der
Engelfrhen om de Geleerdheid en Letterkunde te bevorderen ; leert ons den tegenwoordigen ftaat des Engelfaen - Boekhandels , van geene gunftige zijde , kennen : dan , onclanks het verval der Schrijveren , erkent
hij Geleerden in Engeland. Zo ook vermeldt hij , dat
onder de Hoogleeraars te Oxford en Cambridge zich
eenige groote Geleerden als Schrijvers hebben doen.
kennen , doch dat het grootfle gedeelte der overigen
geenzins den naam heeft van zeer veel deel te neemen
aan 't geen 'er in de geleerde wereld voorvalt. „ De
letterkundige oogst op de Engelfche Academien is ,"
gelijk GOEDE vermeldt , „ inderdaad zoo buitenge"'leen gering , dat zulks een onverklaarbaar verfchijnzel blijft , wanneer men het groot aantal in aanmerking neemt van hen , die hier, na hunne voleindigde
ftudien , vrijen lediggang leeven. Behalven de
openbaare Hoogleeraars, worden 'er door de ftichtingen aan beide Univerfiteiten acht honderd en veertig
_Mows onderhouden, wien een gemakkelijker en zorgeloozer beltaan verzekerd is als (dan) veele niet onberoemde Leeraars aan onze Academien. — Deze Engelfrhe Academisten genieten eene groote vrijheid ; zij Iiggen door geene openbaare bediening aan den band ,
maar hebben geen ander beroep, dan hen door de
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liefde tot de weetenfchappen worth opgelegd ; daar zij
bovendien in den bloei huns leevens zijn, en de letterIkundige loopbaan onder de gelukkigfte voortekenen intreeden. Men kan ook niet ontkennen, dat uit hun midden verfcheide achtenswaardige Geleerden zijn voortge'town. — Zoo veel is egter gewis , dat men tegenwoordig ze/dzaam iets verneemt van de verdienften dezer
acht honderd en veertig werklooze Geleerden , mm eenige
vorderingen in de weetenfchappen te maaken. Vraagt
men naar hunne gewoone bezigheden , zoo zal men
verneemen , dat zij voornaamlijk den ouden en der oudheid hunne Itudien wijden; doch bij hunne oudheidkundige onderzoekingen zal het zeker dikwerf gebeuren,
Vat zij Eiloof voor eenen Lauwerkrans , en menige
gedienftige Nymph voor eene van de gewijde Zusteren aanzien ! "
De Dichters en Romanfchrijvers krijgen over 't algemeen geene gunftige beurte. Niet min dan dertig Engelfche Dames houden zich thans met het fchrijven van
Romans onle.dig. — Der Engelfchen Wijsbegeerte wordt
laag gefteld, als zich alleen tot het Proefondervindelijke bepaalende. In de Natuur- en Scheikunde, in de
Natuurlijke Historie, wordt hun alle lof niet ontzegd.
Het Mule= van Sir ASHTON LEVER wordt in 't breede befchreeven. In dit breedvoerig Hoofdft. beklaagt
zich de Schrijver over den weinigen ingang, dien het
leezen van Duitfche kVerken in Engeland vindt.
Ilet XVII Hoofdft. is ingerigt, om de Ettgelfchen ten
aanziene der Schoone Kunlien , als Schilder-, Dichtett , te doen kennen. Geenzins is de lof
trier breed of algemeen ; dan in werktuiglijke kunften
lleeken de Engelfche,n boven alien nit , en worden de
naleezenswaardige oorzaaken daarvan opgegeeven. „Het
oVerwigt van Engeland in dit opzigt is," naar onzes
Schrijvers voordragt, „ in 't geheel niet te berekenen.
Bet is het nitwerkzel van het vuurig ftreeven eener nationaale gezindheid , welke geduurende meer dan een
en een halve eeuw op het zelfde doel gerigt was. Geiukte het al den eeneit of anderen Vorst op het vaste
land , om deze gezindlleid op te wekken , zoo wordt
'er toch een zeer geruinle tijd vereischt, alvoorens dezeive het groot gelieel zoo zeer doordringen kan als in
Engeland het geval is; en wie kan berekenen, welke
gruOte vorde z. ingen men in dit land, geduurende dien
tij d
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tijd , zal gemaakt hebben , daar men nu reeds in bet be'
zit van zoo veele voordeelen is? De gedachte , welke
een zeer achtingwaardig Schrijver (de Heer TIMER) ter
Mops geopperd heeft , wordt daarom zeer waatichijnliik ; dat namelijk , in volgendc tijden , de mechattilche
induflrie zich welligt bij voorkeur tot &gawk! bepaalen
zal, en het geheel groote Eitand de gedaante zal amtneemen van de eenige verbaazend, groote handel- en
fabriekflad van den geheelen aardbodem , die ten eenigen
dage niet dan van tuinen en weiden zal omringd zijn,
en waar de andere nation, die van den landbouw heftaan,
de vruchten van haaren grond zullen omzetten tegen.
waaren , die, of door de vindingrijkheid der indultrit
aldaar zelve worden voortgebragt, of door den halidel
met andere werelddeelen naar deze verbaazend groote
ftapelplaats worden heengevoerd."— Hoe veel, mogen
wij hies op aanmerken, gebeurt 'er niet, 't Welk deeze
Step atkundige voorfpelling in rook kan doen verdwiinen!
fchoon de geilaagentle Vijand van Engeland aan 't zelve in dat vak den voorrang niet konne ontzeggen.
Was de Heer GOEDE in bet Eerfte Hoofdft. deezes
Deets, gelijk wij aantnerkten, zeer oppervlakkig en kort,
gals in het gebied der Godgeleerdbeid vreeind; het laatfte of
XVIII Hoofdit. toont dat hij beter t'huis is ten aanziene van het Tooneel, zo wat het Treurfpel ais Blijfpel
betreft. In beide opzigten ontbreekt bet niet aan fcherpe verwijten , en aanwijzingen van • groove misflagen
waarop tlegts cenige weinige Gene gunflige onderfcheiding erlangen. Hij brengt het Engelfehe Tooneel met bet
Duitfche en Franfche in vergelijking. De onderfcheide
Schouwburgen in dit Rijk worden vergeteeken; ook geeft
de Schrijver narigt wegens de Engelfcbe Opera's, de Italiaanfche Opera, en van 't geen verder tot het Tooneel
betrekking heeft. Schoon zommigen dit misfchien wat
gerekt zullen vinden , vertrouwen wij dat anderen bier
voldoening zullen fmaaken; gelijk het Werk over 't geheel dit genoegen fchenkt.
De beloofde Afbeelding van PITT en bet Gezigt van de
St. Paulus Kerk te Londen , tot het voorgaande Deel
behoorende, vergezellen dit Deel, 't welk voorts
gefierd is met eerie vertooning , van L9nden , van den
];erns te zien.
Pro!-
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Proeven van Nederduitfche Dichtkunde uit de XVIIde Eerry
met eene Voorrede uitgegeven door MATTHVS SIEGP,N.
BEEK, Hoogleeraar in de Nederduit rche Letter kunde te
Leyden. Te Leyden , hi] L. Herdingh. 18c-,'6. In r,
$vo. Bi. 263 , de Voorrede LXXII.
behoeven zeker niet uitvoerig te zijn in onze
WIbebordeeling, van dit Bockdeel; de Voorrede vau
den Hoogleeraar zoude het meeste zijn , dat onze toetze
vereifchen kan ; zijn Naam en de vermelding van de
XVILle Eeuw,, op den titel, voldingt op Bens, dat 'er
aan geene flegte keuze van ftukken te denken valt , en het
bier geplaatfle Dichtwerk verre boven onzen rosin
beven is. De verzameling levert ons uitgeleczenc lee-,
dichten , of plaatzen, uit HOOFT , CATS, CAMP DUI,'•
SEN VONDEL , HUYGENS , DE DECKER, G. BRANDS

Behalven het algemeenere
doel, om, door dusdanigen bundel, den dichterlijken
fmaak, die in ons Vaderland verbastert , terug te roepen tot het leezen en de toetze der Monde Hollandfche
Kunstgewrochten , te zeer miskend bij het Nagellacht;
behalven dit doel, zeggen wij, had de fleer SIEGENBEEK ten oogmerk, zich dus een Lesboek aan te fehaffen voor zijn Letterkundig onderwijs aan de Leidfche
Hoogefchool. Uit dies hoofde acht het de Prof. niet
noodig, zich te verontfchuldigcn wegens het achteriaaten van ophelderende aanteekeningen: hoe zeer wij vertrouwen , dat bier en daar een enkele wenk of toclichting bij mocielijke en meest verouderde gezegden , of bij
fchoone trclaen niet onwelkom zoude pwecsc
zijn voor het Vaderlandsch publiek : en zeker , daar
voorraad tot Academisch onderwijs zo rijkelijk 'bier voo;.handen is , geen inevlulijk nadeel had milks kunnen toebrengen aan het bijzonder en prijsfelijk oogmerk des tjitgeevers. INIaar deeze vergoedt eenigzins dit geniis in
ziine keurige Voorrede.
Daar fclietst ons de wellpreckende pen des Hoogleeraars een kort tafereel der grondlegging van Nederlands Godsdienllige en Burgerlijke
Vrijheid, na tachtigjaarigen krijg , tegen het midden der
Zeventiende Eeuwe , bevochten op het magtig Spanjen: hij vervolgt op te merken , dat in gezegde tijdvak van onzen Nationaaleu roan zelfs te midden der
on.
eri ANTONIDES VAN DER GOES.

354

sitotrsztntx

onlusten, de Vermaarde Hoogefchool van Leiden getticht
wierd; en dat, geduurende den loop van weinige zeer
luisterrijke jaaren , de belehaavende Konften , Weeten*happen en Geleerdheid , op ans, als het ware, ontlooken en in voilen bloei geraakten iii dit Gemeenebest.
Bijzonder ontwikkelt de kundige Schrijver de redenen van
den overvloed aan uitmuntende Vaderlandfche Dichters,
en van den hoogen trap van volmaaking , dies bun konst;vermogen te bereiken wist , in die gezegde Eeuw onzer
vermaardheid. Want , behalven eenen gunftigen aanlcg
der Natuure , altoos mild in haare hedeelingen , beezemde de geestdrift der tijden , waarin al het Volk zijue
trachten infpande tot een verheven doel. , eenen cinderlingen naarijver in, en gemeenen dorst iiaar roem, die
zich ontwaaren liet, of uitbreidde, in het ftil en Burgerlijk levee. Zodanige Vaderlandsgczindheid duldde
het geenzins , dat onze luidklinkende heldendaaden
bezongen bleeven , of het Gemeenebest in het Vak van
befchaafde kundigheden zou moeten onderdoen voor zijne nabuuren, die deszelfs opkomst en bloei met verwondering ganflaarden : tevens ontbrak het den Dichterett
aan getal of gunst van Mecenasfen ()rider hunne tijd- en
landgenooten niet , en de luister van onze wijdvermaarde
Geleerderllag grond tot den meestwaardigen lof van hunne verdienften, gelijk ook die Mannen zelven de beste
IVleesters en Geleiders waren Voor het ontluikend vernuft. Eindelijk , daar nog her licht van de Hervorming
door de nieuwigheid van zijnen glans verrnkking baarde , en een warm gevoel van Godsdienftige en BurgerVrijheid de harten doortintelde, bezielde zulks onze Zangers met een vuur en verhevenheid van woorden
en gedachten , welice nicmand miskennen mag in hunnen
volfeboonen arbeid, en waardoor deeze boven bet werk
van laatere dagen inzondetheid uitffeekt.
Van bier de fnelle en buitengemeene vorderingen der
J)ichtkonst in de XVIIde Eeuwe , die nog weer in bet
oog vallen , wanneer men de rijmelaarijen en flegten
fmaak in bet voorgaande tijdvak daar tegen Reit. Of
evenwel „ de Nederianders" bij het eindigen der XVIde
Eeuwe, gelijk de 1-leer SIEGENBEEK zegt, (bi. XXXI)
„ in alle andere opzigten aan de doorluchtigfte vollte„ ren gelijk, in letterkundigen roem nog verve ten acli,1 teren waren ,” is iets , waaraan wij , zonder een -wader betoog, ons verooreloven te twijfelen, indien- men
flegta
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'Legs 'Wien ultzondert , op onze Nabuuren , of het.
Noordelijker Europa, zijn oog vestigt , en bedenkt, dat
een SHAKESPEARE en anderen bijkans gelijktijdig met onzen HOOFT , CATS en VONDEL gebloeid hebben. Dan,
hoe het hiermede zijn moge , onze Hoogleeraar , tot
welken wij wederkeeren , onthaalt ons vender in zijne Voorrede op eene keurige toetze en fmaakvolle beOordeeling
van de dichterlijke verdienften der reeds genoemde Mannen , uit wier ,voortreffelijke Werken hij zijne Proeven
genomen heeft. Zodanig een algemeen verflag was zeker
te meer noodig bij eene uitgave , die zonder aanteekeningen , of afzonderlijk voorberigt voor de 'thicken van
elk der verfchillende Dichters , in druk verfchijnt , en
tot een Academisch Leerboek befternd ls. Wij vertrouwen nogtans , dat de naamen en werken van HOC/FT
CATS, CAIMPHUYSEN VONDEL , HUYGENS , DE DEC,
ICER , G. BRANDT , en A. VAN DER GOES, ten over vloe-

de , en in hunne waarde , bij onze dichtlievende Leezers
bekend zijn , om ons ontflagen te reekenen van den He re
SIEGENBEEK in deezen voet voor voet te volgen, of eene
opgave te doen der flukken in den Bundel , diem hij
ons levert. Laat het genoeg zijn te zeggen , dat wij
bier wederom eerie doortlaande proeve voor ons hebben
van 's Mans ervaarenheid in liet vak , waarin hij als Onderwijzer aan de Leidfche Hoogefchoole geplaatst is.
Noodelooze herhaalingen , intusfchen, van hetgeen door
hem en anderen, over HOOFT , CAMPHUYSEN, VONDEL, Cl/
HUYGENS , in bekende werken geplaatst is , heeft hij
door gepaste overwijzing zorgvuldig vermijd. Zijne
bedreevenheid daarentegen in de Meesterftukken der
XVllde Eenwe legt hij ten vollen aan den dag , en niet
minder juist is de waardeering van de groote verdienften
en kleenere onvolmaaktheden in de werken van meergedachte onze Dichters , die te regt hun ter eere uitloopt.
Kwalijk lets zouden wij aan deeze waarlijk fchoone beoordeeling wenfchen bijgevoegd; of het moest zijn, dat
wij eenige aanwijzing verlangd hadden wegens de Navolging van BUCHANAN ' S Pfalmen door onzen berocmden
CAMPHUYSEN, waarvan de Eerw. R. KOOPMANS onlangs'
wel eenen wenk gaf (*) , maar die toch eene nadere
toetze vordert, om dat voortreffelijk werk des jeugdigen
(-) Zie het
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en te vroeg verftorven Dichters naar eisch te fcbatten

en na te gaan in zijnen oorfprong. Worts lust bet
ons niet, met den geachten Uitgeever over zijne keuze
der Proeven in dit Boekdeel te redentwisten. Wel
overtuigd dat Apollo zelve ten deezen kwalijk aan alien
voldoen konde , hangen wij liever ons goedkeurend ze.
gel aan hetgeen ons aangeboden wordt. Altoos immers
verlangt bet oog van eenen Ronstminnaar bij zulke Meesterftukken meer dan voorhanden is ; of ontwaart eenige gemelijkheid , dat men proeven , als die uit VONDEL ' S GUSbrecht en Palamedes of Hekeldichten, die wel het meest
bekend zijn , herdrukt , en deszelfs Roomfche Gedichten
achterlaat, offchoon van geene mindere fchoonheid. Zo
zouden wij nu bijkans vraagen : waarorn niet liever
de eerstgeze o.de blootelijk aangehaald , en liever de zodanige, die bijkans in vergeetelnis zijn, geplaatst, als
dat ter flaatzij van yongkvrouw D. N. (Pohl j , D. II.
bl. 521) en foortgelijken ? Waarom ook niet, uit HooFT
en anderen, deeze of geene ons bij uittlek behaagende
Verzen bovendien overgenomen? gelijk, bij voorbeeki
nit DE DECKER dit zinrijke Puntdicht ? (B. I. n. 4a7.)
„ Het ongezielde goad vermeestert ziel en reden,
,, Het maakt , hoe zwaar van wigt , ons /iv van hoofd en zedeU:
„ 't Verflomt, hoe dorn en flom, de redenrijkile taal.
„ Het onbederflijk goad bederft het altemaal."
Evenwel wij willen dit niet gezegd en befchonwd heba
ben, alsof wij eenigzins de keuze des Hoogl. te berispen zocbten. Neen! Wij wenfchen de Dichtkunst geluk
met deeze zijne herinnering aan onze groote Aleesters.
Mogt dit Boekdeel , deeze Proeven , den leeslust aanwakm
keren van hunne uitfteekende Werken ! Met zulk een
doel veroorelofden wij ons ook alleen de laatst ter neergeltelde bedenkingen, die anders naar vitterije zweemen
zouden. Nu getuigen zij , dat het niet aan voorraad
mangelde am deezen Bundel aanzienlijk te, doen zwellen. Wij wenfchen, ten flotte , den Hoogleeraar, van
deeze zijne Uitgave , en zijne Lesfen over dit Hand.
boek, het fireelend genoegen toe, dat daardoor de
lust en . fmaak voor onze Oud-Vaderlandfche Dichtkuna
de als nit eenen verderfelijken fluhner opgewekt worde. Want op onzen VONDEL en zijne. tijdgenooten
fag
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snag men met voile regt toepasfen , wat ook ten aan=
aim van HOMERUS geldt en gefchreeven wierd:
E quo, cea forte perenni
J"atum Pieriis ora rigantur aquis.

De Ring van Cyges wedergevonden, of Perzameling van Nederlandfche Karakters. Ilde Deel. Met Platen. Niet vertaald.
re Ilaarlem, bij F. Bohn. In gr. 8vo. 330 Bl.
en leerzaam beide mogen wij dit Werk
O nderhoudend
men , 't welk onzen onbekenden Landgenoot van de zijde
wet, als des vernufts, eere doet. Wij

2100-

van het hart zoo
lieten hem aan bet ziekbedde zijner zuster;• thus berigt hij
ons hare herilelling, en hoe hij in dien tusfchentijd het vorig
Peel ter uitgave had gereed gemaakt; waarna hem de lust bekroop, om, door middel van zijnen Ring, ware bet mogelijk, de werking van zijn gefchrift op het hart zijner Lezeren
perfoon eens to gaan opfporeu. Dat luistervinken wel cells onaangename waarheid hooren , word bier in eon otngekeerdem
zin bevestigd ; en hoewel het ons een weinig fluitte, eenea
Nchrijver op die wijze zijnen eigen lof to hooren trompetten,
ofichoon hij zijn inftrument eenen anderen aan den monct
houdt, door dezen fprekende in te voeren , zoo moeten
hem evenwel het regt doen van ten mintle geene overdrevens
eigenliefde to hebben doen blijlten, hoezeer hij de kieschheid,
mar ons gevoel, toch min of meer beleedigde.
Het guntlig gevoelen over zijnen arbeid veraerkte hem Hier
weinig in zijne begeerte ter voortzettinge van zijde onbeinerlitc
wnrnemingen , zoo to Utrecht, Rotterdam, het Overmansfc/ie enz. Hij doer zulks in eene vericheidenheici van XX
li-Lwillitukken, of liever menschltundige Tafereelen , die allerk
hunueeib•r enaardige verdieniten hebben, en over 't algemeea
Itenneliikden ilempel van leerzilain onderhoud dragon.
flit Decl eindigt met des Schrijvers ontinoeting von eenem
Vriend , en met beider vertrek naar Parijs , xraarhij wel do
Ring in een verzegeid papier, onder in cone koffer , wortit
r;, , tiergelegd, doch die koffer zelve, tot onze blijdfchap, naat
lei fchijnt, tot 's Schrijvers pakkaadje behoort.
Het lust ens, onze Lezers, met eenige bekorring,te onthalett
op een der grappigfle Tooneelen in dit Work, getiteld: lid
grillgheid van lict Fortuin. Vooraf, echter, mogen wij
navolgende fraaije plaats bun Diet onthouden , waarin de
Se/II-river, nog vervuld van blijdfchap over het goed ontbriel
en biijitbanr nut van zijnen arbeid, uitweidt over het genoeFen , 't Welk een Schrijver beat, die befpeurt, dat de voort,Aa
brerie
Liar. 0.3c,"1". No. 8.
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brengfelen van zijnen geest eenig nut of troost aan zijne mtdemenfchen hebben aangebragt. „ Duizende menfchen hunters, welke hij niet kent, welke hij nooit heeft hooren noemen, welke hij met zijne oogen nooit heeft aanfchouwd , leert
en onderrigt hij, uiet alleen op dit oogenblik, maar zeifs jaren achter den anderen.
„ ilij deelt zijne lesfen uit aan menCchen van verfchillenden
rang en jaren; de Overheden zelven verniaant.hij omtrent het
beoefenen van httnnen pligt, en de onderdanen, dat zij bitlijke wetten eerbiedigen; den afgeleefden grijsaard vertroost
bij het aannaderen van den dood, of geleidt de onbezorgde jongelingen door de worilelpaden der verleiciing ; hij roept,
hen uit de fchuilhoeken der losbandigheid en ontucht , en vcsbindt hen voor het Altaar met het voorwerp hunner onbaatzuchLige liefde.
„ Als met eene betooverende kracht bezield, doet hij den ongevoeligen gierigaard zijne fchatkist voor den behoeftigen ontIluiten, of dwingt den onbezonnen verkwister zijne onmatige
uitgave paal en perk te llellen; den dronkaard wringt bij den
beker uit zijne bevende handen, of lokt den fpeler nit de hohen des verderfs , waar flechts een worp zijn geluk beilist, en
dat van eene geliefde echtgenoote en dierbare kinderen.
„ Hij vernedert den hoogmoedigen, en geeft den nederigen
cooed en krachten ; hij verzoent broeders met broeders , vaders met hunne kinderen, kinderen met hunne ouders; hij bedwingt de tong der lasteraren; hij verjaagc de nevelen, die
het verfiand verduisteren; den tragen drijft hij naar den arbeid; den ontevredenen bevredigt hij 'net zijnen flaat; hij vertroost eene verdrukte weduwe , en droogt de tranen af der
weerlooze weezen; hij verdedigt de onfchuld , en doet dnarentegen den fchuldigen beven voor het geftoelte van zijnen
Regter.
„ ja , hij voert, als hij zulks begeert , zijne lezers opwaarts
mar den Hemel, of daalt met hun af naar den diepen afgrond
der zee; hij doet hen de hoogile toppen der bergen beklimmen , of voert hen over ontnctelijke ocernen ; hii doer hen
weezen, of lagchen van vrengde; hij Mit hunne gramfchap ,
of werpt hen , van toern ontfloken , eel:en dikken drom van
woedende viianden. — Gelukkig iiij ! die aileen het hell bedock van zijne natuargenooten ; die ziine per. niet misbruikt
om het onfchuldig hart van zijnen medemensch te vergiftigen ;
Inarr die zoo fchriift, als hij, wanneer hij zijne loopbaan op
deze wereid zal hei-,ben afgeloopen , eenmaal zal wenfchen te
hebben gefchreven."
Nu tot het beloofde Tafereel.
, Nergens vindt men
sneerbliiken der grilligheid van het Fortuin , dan in groote
Nogtans , fchoon het Fortuin met gefloten
Koopfleden.
oogen zijne fchatten uitdeelt, heeft het geen vermogen, om,
it

gelijkor tijd,

ziel der raeachert te befchaven.
Tar.
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T.erwiji ik langs de voornaamfte havens voon,rtindekle
en mijn oog van tijd tot tijd ophefte om de menfchen te befchouwen, die in hunne kostbare Saletten naar de voorbiigangeren tuurden, kreeg ik lust om eens in de prachtige won1ng
van zoodanig eenenguniteling van het Fortuin onzigthaar in w
iltilpen, en te zien, op Welk eene wijze hij zich tegenwoordig in zijnen gelukkigen toelland gedraagt.
Terwijl ik bier over dacht, zag ik een' Heer in eene prachtige koets naar de Beurs rijden, welken ik mij herinnerde,
dat ik , voor weinige jaren, als eenen nietsbeduidenden Kantoorbedienden gekend had, doch die, door een gering burgermeisje te trouwen, dat eenig geld ten littwelijk bragt, en
vervolgens door eenigc herhaalde, doch zeer gevaariijke ondetnemingen , die alien gelukkig waren uitgevallen , in korte
jaren groote rijkdommen had bileenverzamelci.
Ik vroeg naar zijne woonplaats, en begaf mij, zoodra hij
wederom van de Beurs vertrokken was, derwaarts. 1k
zijne hooge ftoep op, en vulgtie twee ['men, welke ik even
te voren op de ['rant gezicn had, met mijuen Ring aan den
vinger, !mar binnen.
Wij werden in een groot Salet gebragt, waar :dies fchitterde van goud, van zilver , van mariner, van kostbare gordijnen en tapijten , en van prachtige meubels; doch welke
of in geene goede orde , of in al te groote menigte , zonder eenigen finaak , als 't ware , op malkanderen waren
gettapeld.
De Heer KLAVERBLAD ontving zijne gasten op ecne gulls
wijze, en zeide, dat hij niet hooptc, dat zij het kwalijie
genomen hadden, dat hij hen zoo bat had laten vragen;
dat zijne Vrouw ook gecn den minflen oinflag gemaakt
had, en hun eenvoudig zou reguleren op een
De Heer PATERBoeN ,die in Coloniale produeten, zoo als ik
naderhandhoorde, handel dreef, en de Ileer ZWANENVOET, die
mij toefcheen een Makelnar in Effeeten te zijn, beiden al mede gunilelingen van he!: Fortuin, betuigden, dat het hun veet
ter was, en dat zij toonen zouden, dat hij geene zieke gasten genoudigd had , dewiji zij reeds zeer grooten hunger
hadden.
Hoe gnat net, vriend ZWANF.NVOET met de pnpieren? vroeg
de Heer KLAVERBLAD, terwiji hij zijne wit bepoederde pruik rue!:
zijne linker hand van zijn hoofd ligtte, en met zijne regttr
hand zijn kaai hoofd met eenen neusdoek , herhaalde reizen,
afeeegde.
De hialteizar

ZWANENVOET ,

(met een gefronsd Yowl-mold

en zeer langzaans fprekende.)
Het ga;it

tuijn 'Mend! echter zijn de Brie percents wat
Aa2
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williger; die na den Prede ook wat flijver; doch over het
gemeen geen lust — in het geheel geen lust,
alto flap es.
De Heel.

KLAVLRBLAD.

Ik heb toch oppinie , Vriend I dat 'er een luchtje komen
zni; de Franfche papieren komen limners hooger af? gij mozst
utt nog maar wet pakken.
De Heer ZWANENVOET, (nog langzamer fprekrnde.)
1k heb mijn bekomst , waarde Vriend ! ik heb mijn bekomst; ik ken nu niet meer
De Heer KLAVERBLAN
dipperopo .1 1k heb ook nog eenige Gelderfche Scliavergnedingo; liggen , en nog eene Belie in de Oostindifche Compagnie , vat zijn zij wel waard? 'leer en Vriend!
De

Heer ZWANENVOET

Zij zijn zonder koers

hoofed Ittagzaanz fchuddendc)
geen gevraag.

De Hoer rATEnsoRN, (hevig. zuchtende.)
De tijden worden hoe longer hoe flechter, riles is dartenboven even duur, en men fchrikt om 'er zelfs het noodige
Nan te nemen: dit is ook de reden, clat ik geen rijtuig wil
houden, of eene buitenplaats kocipen: mijne gewoonte is al4
Loos, zoodra als ik een' gouden rijcier of zeven, bij voor.
beeld, uitgeve, bij mijzelven no te rekenen , dot het bijna
de interest is van zoo vecl of zoo veel honderd gulden
Kopitaal.
Reken nu eens (dit zeide hij, te;-wij1
zijn' voor/len vinges^
sig n de regterztI de van zijn' neus plaatfie) hoe vele interesfen
van duchtige Kapitalem die hongerige dieren van paarden
een jeer doorzwelgen; en hoe vele penningen 'er noodig alit:
om eene Buitenpinats wel te onderhouden , alsmcde om
koetfiers ,knechts,meiden en arbeiders den mond open te booden. (Zijn hoofd met veel wijsheid Jchuddende.) Iit denk
'er thans enders over, en ik verbeelde mij moor, als ik eens
buiten de poort ga wandelen, dat de geheele wereld mijne
Euitenplants is , zonder dat ik 'er een duit voor behoeve
to fchieten.

De Heer ZWANENVOET.

PATERBORN ! gij zijt DU ook wet al te
Ja sneer
groat cell Fenancier; gij roltent het ook wet al te uasuw uit:
wat
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nen, dar zij van hare eerfre jeugd of sari niet g.ewoon' was
geweest zoo prechtige kleederen te dragen ; hare ooren
torschten zware kostbare juweelen; haar bruine his was met
eenen driedubbelden rimer parels omhangen, en zes groote
en fehitrerende ringcn verfierden hare dikke , ruwe, berimpelde viugers.
Verexkufeert mij, mijne lieeren zeide zij , terwijl zij op
eene zonderlinge wijze neeg, dat wij zoo laat gaan eten; onze jAcoR, die een lompe Mof is, heeft een Keraf op een
Bolted rooden wijn uit zijne handen laten vallen, zoo dat zij
beiden aan morfelen vielen, en de geheele tafel wederom cp
nieuw moest gedekt worden: nogtans is de visch in de ketel , en de gasten zouden vast aan tafel kunnen gam zitten.
Daarop werden de Heeren verzocht near de zeal te gaan.
Was ik verwonderd over de kostbare meubelen die het Salet verarden , niet minder frond ik verbansd wen ik doze
Taal lured, die beftemd fcheen te zijn veer de woonplaata
van canon magtigen Ironing.
Eehter heerschte 'er wederotn dezelfde wanorde en wan.
fmaak , en dir prachtig vertrek.was wederom zoocianig opgevoid met Pendules , een zeer groot geral Stoelen , Canapes,
en verdure kostbare meubelen van dezeifde foort, dat het eel...
der fcheen een magazijn te zijn van eenen Schrijnwerker, den
eene met :Malik toegeruste Znai.
Schoon 'er flechts vier menfchen aan de tafel zaten, ',yen
den 'er twee zeer groote porfeieinen Vischichotels opeebragt,
wnarin eenige ponden haars zich onder eene donkere walk
van peterfelie verfcholen.
Men at met fmaak, doeh op znlk eerie gulzige en enwellevende wijze, en met zulic een gefrnak, als of zij , am firijd,
bet geluid wilder namaken , hetgeen do baarzen in den
vroegen morgenflond , wanneer zij zich onder het groene
kroos verfchuilen, gewcon zijn to laten hooren.
Hoe bevalt a het ,S'opaai .s/e? vroeg de bevallige Mevrouw
ELAVERBLAD, terwijl zij :mar glimmend mondje afveegde.
Deze vraag geeft to kennen , zeide de fleet KLAVERnLAD
met eenen vollen mond en al etende, dat raijne gemalin ver•
Inegt, dat wij hare gezondheid eons drinken. Hierop werden de kelken tot den rand toe vol gefclionken, en bijna in
e enen tong, tor ,e eve van Mevrouw KLAVERIII,AD nitg-edronken.
Door de zoogennamee Sopbaars wag to dragen, word 'er
plants getnaakt voor title groote Sausbaarzen , die den rang
van Kaheljtanwen harden kunnen bekleeden ; aIsmede V001'
twee groote opgevulde fchoteis met Aardappelen, tusichert
welke twee vervaarlijke fauskomme-n werden geokint.
OudertusCchen fprak men over verfehilieede oedorwerpen
ii.e Heel KLAVERISLAD fprak over een Proces , dat ln j
de
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wat hebt gij , bid ik u, aan alle uwe fcharten , als gij 'er
zelf geen gebruik van durft maken? en wat behoeft gij, daar
gij reeds een man zijt van hooge jaren , u voor eenige ondankbare erfgenamen zoo of te Cloven?
De • Ifeer

PATERBORN.

Om mijne erfgenemen dent; ilr al zeer weinig; alleen de lust
to vergaderen is voor mij eene zielsvreugde ; en het ver•
wank om Coupons te knippen, gnat alle mogelijke genoegens
dezer verdoemde wereld verre te boven.
Ik bid u, wat bear toch wijsheid? wat beat geleerdheid ?
wat baten a kunlien en wetenfchappen ? els gij honger en
dorst moet lijden , en uw broos ligchaam door nijpende zorgen verteerd wordt? — Len rijk mensch daarentegen leeft
zorgcloos voort; hij rep ent, op zijne vingers , uit, tat hij
zijne bezittingen niet inn verteren , al leefde hij meer dan
duizend jaren; en (bier zette de Heer PATERBORN een zeer ver-•
genoegd gelaat) ligt hij voor zijne geldkisten seder, dan kan
hij limners uitroeper.: zie daar! die zakken aan de regter hand
bevatten aanzienlijke eertitels , magtige vrienden , eenen.
grooten Adetdom, en eene beroemde afkomst: in die andere zakken aan de linker hand ligt eene fraaije woning,
een heerlijk Landgoed opgetloten : voor dat flapeltje good
kan ik kostbare rijtuigen koopen, en viugge paarden, die als
de wind tangs den grond zweven : voor doze blikken doos,
die zich daar onder die zakken verfchuilt, kan ik eene vrouw
verlokken, die voor eerie VENUS zelve niet behoeft te zwichten: —• voor de inkomflen,welke die andere groote blikken
doos, die daaraan grenst, opbrengt, kan men Frankrijk, Engeland , Italien en Duitschlaod bezigtigen , en men kan daarmode van daar terug komen, beladen met het kostbaarlle vanalle de Landen, die men doorkruist heeft, of, als men te
traag of te,angstvallig is om te reizen koopt men daarvoor
eene fleerlijkheid; en , even als een Oppermagtig Vorst , fte!t
men Schouten, Predikanten, Pastoors , Kosters en Vroedvrouwen aan , of men . zendt dezelve maar wederom weg,
als of men, even als een kind, met houten poppen fpeelde:
Is men wat weekhartig , (hetgeen , onder ons gezegd,
nooit mijn zwak geweest is , want men worth nooie rijk
door weekhartigheid , maar wet door het tegendeel,) dan ken
men de tranen van ongelukkigen afdroogen , ja flervende men.
fehen , die van honger en kommer bijna omkomen , via
den dood tot het leven terugroepen: ja men . zou
Terwiji hij hier nog eenige dingen wilde bijvoegen, kwarn
Mevrouw KLAVERBLAD, eene korte, dikke dame, van omtrent
ECS en dertig jaren, binnen waggelen.
Haar geleat, houding , gang en manieren gaven te kenAa:
nen
om
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de bed met zijnen oudei Patroon, en preen bij die gelegenheld zijnen Advocaat ten fterkfte; de Meer CAR6I.US LODOVI.
cus jUSTINIANUS zeide hij met eene donderende item, is
een bonnet 4rekaat , en de eenigile regtvaardige man , Bien
ik finder dat flag van yolk heb leeren kennen; hij heeft een
gecaltificeerd verfand, hii is knap in zijn fak , en een ferns
man in de fludie van de Regten; -claarenboven fpreekt hij zijn
Latiin zoo viug en gezwind ais een Socrdtes.
Mt is het eerst in mijn !even , zeide de Heer
rzrNvogr , dat fit een Advocaat om zijne regtvnardigheld boor prilzen , en als dat waarachtig zoo is , dan is
114 een wonder van zijnen tijd , en dan zoude ik heir.
op Stads kosten laten onderhouden , en aan alle vreemdelingen op de kermis vertoonen , ja zelfs hem, na zijnen dood, doen opzetten, en op de fnijkamer voor geld
laten kijken.
WeI mijn Heer ZWANENVOET zeide Alevrouw MAYER.
BRAD, nu ralleert gij, geloof fit, een beetje ; dat zou ook
wei eene comiete belooning zijn voor zijne eerlijkheid; char
zou hij waarlijk wel gefenecrd zitten, ik ten minfe zou'er
geen fcnie in hebben , ja ik zou in d.srbo flan , of ik dat
zou moeten befchoiwen voor een a fgrond , den voor een
honeur.
Dit gefprek werd afgebroken , nadien de guile Mevronw
KLAVERBLAD de beleefdheid had van haren buurman nog een
groot gedeelte van eene groote boars op zijn bord te were
pen; en hoe zeer de Heer PATERRORN, bij al %vat dierbaar
was, zwoer, dat hij in geen drie dagen in fleet was Bien
visch of te klmiven , moest hij zich echter aan het bevel van
zijne vriendin onderwerpen ; ja zij voegde 'er nog bij , (NE
114 ook nog een holletic moest openhouden voor een kostetelijken ltalfskop , then zij espies van Amfierdam had laten komen om hare gasten cells Eris te regeleren.
Zoodra de bears met derzelver gevolg was weggedragen,
kwtm 'er een kalfskop te voorfchijn, die den onverfaagdften
vreat fchrik can kon jagen: eon de andere zijde werd een
fink van eene gerookte rib , die ten minfte dertig ponder/
wood, geplantst, en in het midden een fehotei met zeven
hoenderen , terwiil eta doezija fchoteltjes met groenten en
gebalt den trein floten.
Hicrop fond de Heer itt, g vennAn op , flopze zijn fervee
met een punt door een knoopsget, ftroopte de mouwen van
zijn' rok hoot op, en, na het groote MOs, even ek
ilagter, eenige malen tegen een ander Ines geflepen re hebben , deed hij cenen geduchten aanval op het kaif, en Leed
het, al zwoegende en zwetende, in duizend
Daarna wandelde hlj , na zijn mes wederom te hebben gte
Wet, zijne mouwen ttc)g hooger opgeflroopt, en het zweet
Aa4
van
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van zijn voorhoofd afgevend te hebben, mar de gerookte
ribbe, waarvan hij al mede een groot gedeelte affheed.
Men mbest, nadat dit verrigt was, wederom eten , of men
wilde of niet, en telkens groote en tot ann den rand toe gevatde glazen uitdrinken, waarin de huirvrouw moedig voorl
ging, die zich, van did tot tijd, beroemde, dat zij flerken
drank en wijn als water kon drinken, en dat zij, voor cenige weken , bet geluk gehad had, twee aoefaren OfT6cieren,
cir bij haar ing-biliateerd ‘vnren , van den floe! te drinken.
Toen men niet nicer wilde, of 'lever, konde eten, beval
zij met eerie mannelijke Clem, tit bet Nadefert zoude op.
zebrngt wordm.
Dit verdiende mede opmerking; eensdecis wegens het zeer
groot nantal van fchoteitjes, en aan den anderen kart wegens het groot genii van Appelen en Peron , welke met
-kunst , als eene Egyptirche Piramide , waren opeengeliapelt!.
Dat is mijn fak, zeide de Heer KLAVERBLAD > op de vruchi
ten wijzencle, , die y our hem flonden; ilt ben als razend gek
nriar Pocremadamme peren en Pceren Sinjoreperen ; mijn
vrouwtje daarentegen houdt meer van '111illioenen , vooral
als zij zoo geel zijn als fafferaan, en met groote karrabon,,
Lis riikelijk voorzicn; man ik gun haar de pret. — Als ik
N.va t reeet eten (zeide Mevrouw) ben ik nog al gefleid op
BellePuren, of Sint Cermijnen , of Pippelendopren, of Princes/en No,abcleLl , excetera, excetera; ()oder die wits echter,
dat ik koude zoo wat met een Lakkeurtje kan verdrijven,
nuders , kwellen mij de winden , daar ik met premisfie, en onder ons gezegd en gebleven, altoos copieus mede te worflelen belt.
Maar apperopo! van vruchten gefproken, dos ging zij voort,
terwiil zij een fnuifje Dam , en, al fnuivende, met hoar beminnelijk neusje een geluid mankte, als of zij pianisfimo op
fchniftrompet blies: ik hob uit de Krant gezien, dat de
ruin van den dppeteker GROOTENBROEK , die met de zuster van
cnzen Surefljn getrouwd is, verkocht is , om dnarmede de FoksLad te vcrgrooten ; ik wenschte wel um honderd Dikketoas,
oat wij hem gekocht hadden , dan hadden wij de Liluminatie
Ilitoos y our niet kunnen zien , en dan hadden wij ook al bet
volk vim de Fo-kshal dagelijks your oils phiplemie.
Ora het Muziek goof ik geen oortje; ik hoot . de Weeskinderen Hover Salmen zingen, dan al dat gekras van die fpeelJul. ja ! de Weeskinderen zingen eerst verrukkelijk!
een mensch zijn hart verdant, vooral als zij zoo van de lage
MI tot de hooge Ut opkiimmen , of van de hooge Ci tot de
Inge Ut wederom afdalen, zoo als zij wel Bens doen, en zoo
als ik het in mijne jeugd plag to kennen:
mar om weder
op den tuin te komen : het is inijn mans fchuld, dielond te
llijt
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Rijf op zijn fink, hij moest aan zijnen leant ook iets gt,qtlxne:-,1
bebben, teen de Appetefer van zijnen karat hondetd
ten laxeerde."
Nadat de 1-leer KLAVERBLAD met veel deftigheid zithe berninnelijke Egade had trachten te beduiden, dat de Toin te
grout, te duur verkocht, en te vet afgelegen was, en zii dus
dagelijks afgefatigeerd zoo geweest zijn , dewijl men 'er met
geen koetfen kon komen, hervat Mevrouw het woord: „ Voor
eerst is mijn hoofdpijn veel minder, federt dat de Cappetein van
den Uitlegger mij aangerecommandeerd heeft, dat ik dagelijks
mijn hoofd met ON de Colonje zoude wasfchen; ten andere
zijn 'er nog Kiperfols in de wereld, als de zon fchijnt , en
Per re plus, 515 het regent. Daarenboven vied ik , dat,n1s me:1
rijkelijk geld bezit, men als dan op een duizerd ffoudgulden.
meer of min Diet motet zien; het is goed voor mel7fchen , die
verobligeerd zijn het op een fluivertje nit CC cijferen, nt7tnr
y our ons is zutks immers mast con peulfchilletje.
Maar apperopo ! dus viel de Heer KLAVERBLAD zijne echtget-6
noote in de reden, weet gij wel, jzscornvist-rjfe! dat de miner
van mijn' koedier, die loodgieters knecht, die hier zoo dik-,
wijis geiverkt heeft, zoo ongelukkig uir de Boot geval1en is,
eu dat hij zoo dood als een pier Daar huis is gedragen ?
Dit verhaal verwekte in het begin veel aandoening , te
tiewiji hij eene ongelukkige vrou met zes kiuderen
Toevallig, terwijl men nog over dat ongeluk fprak , Het die
ongelukkige weduwe zich aandienen ; men liet haat.
nen komen : de droefheid belette haar, in her eerst, te
fpreken; eindellik bad zij met eene bevende Item, dat de Heer
KLAVERBLAD, die zij wist dat een rijk man was , haar eenige
golden zoude leenen. , om haren man te kunnen laten hegray en ...... Meer was die beldngenswaardige weduwe, die:eett
zuigend kind aan de borst had , en die men daidelijk-zien
konde dat niet gewoon was dusdanig ecn verzoek te doen.,
niet in fiaat um uit to fpreken; (loch de /leer en Mevrouvt,.
ttLAvEnnt.no namen zulks zeer kwalijk, en vonden hare bandel-viize ten uiterfte Onberchnamd en asferant : we! , lieve
mensch! dos hefre Mevrouw JaAVERBLAD anti, tetwiit zij hare
twee handen in hare heupen zettede: dan was het lot
rijke
lieden , waaronder wij, God dank, met refit gerekend
nen worden , wel ongelukkig, zoo zij alto poveve en . calemeteufe menfehen moesten helpen, en anti iedereen naimoezen
uitdeelen; dan zon het 'er y our ons op bet Itt;-ttit wel beginnen
nit te zien; en waarmede zonden wij den eindeltjlt: zeivea ons
Moen ophouden?
Achi lieve Mevrouw! antwoordde de weduwe, terwijl'zif
hare tranen afveegde; 'er zijn zoo weinige menchen, aan wetken zoo grout een ongeluk te beurt valt, als mij gisteren
ik ben, tUllea
overgekomen; zulko ongelukkige weduwen
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nimmer kunnen lastig vallen ; ik fineek u, ont
Godswil , die ulieden zoo gezegend heeft, dat gij mij flechts
voor eenige dagen tien gulden leent; ik zal intusichen de kleederen van mija man laten verkoopen , en u het geld, zoodra
ik het zal ontvangen hebben, in dank terug geven.
Moor, vrouw! riep de Heer ICLAVERBLAD met drift en met
eene donderende item uit, 'claartoe zijn wij niet gezind; wij
hebben een maxima, en daar gaan wij niet van of , en die beftaat hier in, dat wij voor eerst nooit geld uitleenen , en ten
tweede, dat wij nooit aalmoezen geven , noch aan huis , noch
op ftraat; zoo wij wat geven willen , werpen wij zulks , als
wij eens te kerk gnat', in het zakje, en hiermede (op eene
enbartnhartige wijze naar de deur wilzende) kunt gij opftappen.
De weduwe verbleekte; een vloed van tranen rolde lands
hare wangen tot op het hoofd van haren zuigeling, die aan
Karen boezem lag: het beminnelijk kind keek zijne moeder
lagchend aan, even als of het hare droefheid zag, en haar
Wilde vertroosten.
Dit gezigt trof Mevrouw RLAVERBLAD zij riep de weduwe
terug: kom aan! zeide zij, met eene vertooning van heldhaftige milddadigheid, ik zal voor u eene kalekte doen: danrop
nam zij een bord , waarop zij een dubbeltje wierp: dit voorbeef(' werd door haren echtgenoot en den Heer ZWANENVOLT
gevolgd; doch de Heer PATERBORN weigerde volftrekt lets te
geven ; hij zeide, dat hij, van zijne eertle jeugd of aan, niemand had lastig gevallen of om eenig geld aangefproken , dat
hij door grooten arbeid en zorgen zijn geld bijeen had gebragt, dat hij dus ook van zijnen kant het zelfde Icon vorderen , en door niemand begeerde aangefproken te worden.
1k hoorde den knecht binnen 's monds eenen verfchrikkelijken vloek uitfpreken , en zag , dat hij dien ongevoeligen gierigaard met vergramde en verachtelijke blikken aanzag; daarop tastte hij in zijn zak, en gaf haar heimelmjk een
11 misfchien

fcheiIino.
Na het vertrek der weduwe ontflond 'er eene diepe

die eenige minuten duurde ; elle de aangezigten ftonden ontevreden , uitgezonderd dat van den braver knecht, die gevoel
fcheen te hebben , dat hij die verachtelijke en ongevoelige
menlchen , die alles over hadden voor uiterliike pracht, of
voor,hun gehemelte, in edelmoedigheid en in teerhartigheid
verre overtrof.
Deze flilte werd afgebrolten door de aankomst van eenen
'leer, die zich deed aanwelden.
Het zal de Juwelier zijn, jAcoB! doe de Porte brifddeur
Dlaar eens open , en laat hem binnen komen.
Hierop kwam de Juwelier GLINSTER, met den grootflen eerbled, en met herhaalde buigingen , binnen- hij zeide, dat hij
nu. den fchooutten juweelen ring bij zich had, die 'et ooit in
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Rotterdam Vas gedragen, en dat Mevrcuw de Weduwe vent
den oud-Burgemeester STAT1G denzelven volarekt begeerde te
koopen , dock daarin te dezer tijd werd verhinderd int gebrek
aan Contanten.
Neen , Heer GLINSTER 1 zeide de Heer KLAVERBLAD daar
crithreekt het ons , Gode zij gedankt en geloofd/ nog Wet
aan ; en als wij konden overeenkomen, zoude ik denzely en, voor eerie verjaring aan mijn lieve JACOMYNTJE, wel
len koopen , al was het inaar espres, dat ik meer :k an doete
clan een Burgemeesters Vrouw: dat denkbeeld kittelt mij.
Mevrouw KLAVERELAD was verrukt door dit gezegde; zij
vloog op, waggelde met drift Haar haren man toe, en kuste
denzelven herhadde reizen , dat bet door de zaal klonk. Na
een kort beraad, en na den ring eenige reizen van alle kanten
op de mouw van zijn' rok te hebben afgeveegd en bezigrigd,
kocht de Heer KLAVERBLAD denzelven voor tweeduizend en
zevenhonderd gulden, en telde het geld, terwijl hij een klein
kccumentje van een quitantietie vroeg, ten deele in Coupons,
ten deele in Contanten, zoo vrolijk toe, als of hij den ring
tot een gefcheuk had ontvangcn."

AMELIA FAERICIDS , of Delft door buskruid verwoest; Treurfpel,
door A. LOOSJES, rz. Te Haarlem, bij den Scbrijver. 1807.
In gr. Sve. 62 Bl.

ongeluk van Leiden gaf nanleiding tot dit Tooneelftuk;
H etdan,
behalve andere zwarigheden, veranderde de Dichter vooral daarom zijn plan, omdat hij het ten tooneele voeren van nog levende perfonen, al ware 't dan onder verzierde
namen, ongeraden vond. Hij !coos daarom het gelijkfoortig
geval te Delft,, A°. 1654, tot zijn onderwerp; het omkomen
van den fchilder EARRICIUS , en het nog levend gered worden
van zijn kind, deed hem de hoofdrol geven aan deszelfs echtgenoote. Voor eerie en andere afwijking van de gefchiedenis,
welke de Dichter in de Voorrede aanflipt, zal hij gereedelijk
verfchooning vinden ; en de Raadpenfionaris JOHAN DE WITT,
daar hij het ongelukkig Delft ter hulpe fnelt, geeft in dit Palk
het Vaderlandsch hart voorzeker aandoenlijke herinnering.
Overigens , hoeieer ook dit Treurfpel , over 't geheel , het
vernuft en de talenten van den Mere LOOSJES e-ere doer, lieb.
ben wij echter onze bedenkingen. Tegen her werktuiglijke
der kunst is wel niet gezondigd; dan , immers vooral bij hee
eerfle Bedrijf, is bet , in ons oog, geheel onnatuurlijk, flat,
meu bij zulk een ijsfelijk ongeval meer praat en declameert,
dan wel hzndelt ; dat men met het geven van berigt aan Hollaiids Staten zoo fammeic, eu cl4u Prcdikaut .kig o,ay s eerst
oC/1•0
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oculaire infpe6tie liet nemen, en daarvan een vrij omflachtig
raport doen; en daarenboven nog denken Ivan om elkander' min
of meer verfchooning te verzoeken over het niet maken van
pligtpleging of complimenten. De uit het puin opgedolvene
en itervende FABRICIUS is, voor een zoo zwaar gekwecst man,
ook al te woordenrijk. In e6n woord, meer gewoel, verwar.
ring in den eerflen oogenblik , daerna en al aanitonds maatregelen en uitvoering op het oogenblik, zouden ons Kier natuurtitter zijn voorgekomen ; het moest op het Tooneel bier zoo
gaan als het indedaad bij het ongeluk te Leiden ging. Wij
vouden echter meer dan eenen fchoonen trek.
„ Vat zie ik, Kindren? ach! geen blikfem treft verwoeder,
„ Dan 't zien van kindrenvooreenkinderloozemoeder...."
doet in den mond van AMELIA eene aandoenlijke werking.
Misfchien is het auk met wat te veel overhaasting bewerkt,
te fpoedig althans aan het licht gebragt: Treurfpelen willen bij
den maker wel eens overwinteren.

Voyage en Zelande, Flandre et Brabant, fait dans les moil de
jui/let et d'Aout 1806. Atria. chez G., Dufour. 1807. In
2vo. 55 pag.

j

i en foort van voorberigt zegt ons, dat dir boekje geenszins voor een uur van uitipanning , maar eenigliik tot
een wegwijzer is ingerigt ; het geeft toch nog lets meer, bier
en daar namelijk eene aanwijzing van eene of andere merkvvaardigheid , voorts melding van berbergen , waaronder ook
enkele van plaatfen door dezen Reiziger niet bezocht. Het
reisje gaat van Amfleldam , op Haarlem enz. tot de Buiten
finis; van daar door het land van Over-Flakke nanr de Zeenw.
fche Eilanden , Zierikzee , Noordbeveland , Wale heron , G oes
Tholen , en zoo over Bergen op Zoom mar Antwerpen ; geheet
de gewone route; dan door het land van Wans op Gent, Rysfel , Doornik , Leuze , Ath, Enghien, Halle , tot BrusCel;
terug met de Diligence over Mechelen weder op Antwerpen,
en zoo met den gewonen postwagen op Gouda en met de jnagfchuit op Arnfteldam. \Vil men het reisje doen , men loin het
boekje in den zak fleken , het is joist geen groot bezwaar;
maar het behoeft toch niet; men vrage maar iederen avond in
zijne herberg , en komt voorzeker, ook zonder dozen wegwijzer , te regt; en de vriendelijke Kastelein zal gaarne bet
zoo gewone merkwaardige op iedere piaats wet willen canavijzen.
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LETTER-OEFEN INGEN.
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eianmerkingen over de rerhandeling van den Eerw. Heei..
A. BRUINING enz. illedegedeela in . een Brief aim zi Jts
Eery. , door J. VAN ASSEN, Predikant bij ale Hervormden to Harlingen. Te Leeuwarden, bij J. W. Brou.
fiver. 18c7. In gr. 8Y0. 36 BI.
.brief aan den Hoogleeraer .1. A. LOTZE , en "Atwood op
het Libel, geplaatst in de Eledend. Vaderl. Bibliotheek
voor 1807. N°. 3. Door A. BRUTNING, Predikant te
Pietersbierum. Te 11.aneker , bit D. Komar. /3
81%0. 16 Bl.
r eerrede over Rom. V: T1. llitgefproken I Heart 4807,
door 1. A. LOTZE Theol. Doi . et Prof. en Akademieprediker aan de Hoogefebool to Franeker. Benevens een Arafchrift over bovengemelden Brief. re Leeuwarden, bij
J. W. Brouwer. In gr. Svo. 52 Bl.
as wet te voorzien, dat de onlangs uitgegeVenc
Vcrhandeling van den Predikant A. BRUINING
over de Leer der Verzoening met God naar den Bijbel
waarvan wij niet lang daarna eenig verflag gedaan hehben (*), op nienw twist znu doen omfturi over de verklaring van een leerituk , dat, hoe duidelijk het ander
in de Heilige Schrift fchijnt voorgedragen te zijir , nog.
thans door vele Christenen tegengelproken , en door
bun, die 't aannemen „ nog Reeds op verfchillende
ze uitgelegd wordr. De verbintenis Van . den Schrijvcr
ann bet Ikerkgenootichap der Hervormden, hi] welkeu
hij 't Leeraarambt waarneemt, en de vrij algemeeric over
tniging van 't gewigt der Leere, tegen Welke hij zic4
bpoilijk en onbewimpeld. heeft durven verzetten deel
inZonderheid van dien kant veal regenfland verviA:literh
IVii
($) Zie boven, hi. 143,
KTT, 1807. NO. 9.
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Wij written onzen Lezeren van de voornaamfte Cent iften
die ons daaromtrent zijn bekend geworden , en nog vervcIgends mogten voorkomen , een kort berich e rudedeelen.
N. I. De Harlingfche Predikant VAN ASSEN dien wij
bier als een welmeenend man, en warm voceritander van
't algemeen aangenomen begrip , omtrent het voornaam
doel van den dood van Jefus Christus , Ieeren kennen
heeft geene wederlegging der Verhandeling van zijnen
Medebroeder willen fchrijven, omdat deze, zijns oordeels, in de bekroonde Verhandeling van den Eerw.
HARMSEN (*) , reeds voorhanden is. Hij fchijnt alleen ,
door bet vervaardigen en in 't Edit geven van dezen
Brief, den toeleg gehad te hebben , om de onrechtzin=
nigheid, waartoe zijn Ambtebroecier,, zijns oordeels ,
vervallen , meer algemeen bekend te doen worden, en alzoo bet gezag der KerkelijIte Wetten daartegen in te roepen.
Zijne Aanmerkingen behelzen voornameIijk eene vergelijking van de bijzondere ftellingen van BRUINING met
den Catechisms der Poolfche Gemeenten , eerst door
JOHANNES CRELLIUS uitgegeven , en vervolgends overgezien en meer dan de helft vermeerderd door JONAS
SCHLICHTING, gedrukt te Vrijburg 1667 (f), om dearit te doen zien , dat dezelven in den geest der leerwijze
van SOCINUS ingeklced zijn, en nog verder, dan de gevoelens van then aanbang , van de Leer der Hervormden en alle overige Protettanten afwijken. Dot 'miniNING zelfs somus voorbijftreeft, meent hii hieruit te
bliPcen , omdat door hem work ontkend, dat de nen
offeren bij de Israelieten affchaduwende voorbeelden van
• voimaaktere zoenoffer van Jefus Christi's geweest zijn
en dat de zonden oorzalk geweest zijn van Jefus docd,
en omdat bet Woof in zijnen dood door hem alleen befehouwd wordt in deszelfsinvloed op het zedelijk gedrag,
dien hij aandringt met redenen, ontleend van Gods liefde. Hier en daar flechts heeft de Eerw. VAN AsszN
lets, tot.. wederlegging van de denkbeclden van zijnen
Medebroeder, op zijue wijze ingevoegd waaruit men
zich
boven , Lett. bl. 333.
(*) Zie claarvan ons
(f) Dat dit flechts eene Overzetting is van den oorfpronkelijk Latijnfchen Racowfchen Caiechistuus , bad wel molten gemeld zijn. (Rec.)
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Beene groote gedachteu van 's mans goi7geleerde
kennis hair vorinen, Op tie amiprijzing der Verliande
ling van den Heer HARMSEN komt hij telkenS- terug
even als of 'cr niets anders van belang over deze Itot
was gefchreven , en nu althans , na "tierzelver uitgave 3
de zaak voor uitgemaakt moest gehouden worden. Ondertusfchen verwart hij , in nicer dan een opzicht, de
hoofditelling , waaromtrent de meeste Protettanten
Menttemmen , met bijzaken , waaromtrent verichillend
gedacht worth, en toont in de Bijbeluitleg,ging nog
heel achterlijk te wezen. Waartoe ook dit geheele ge.4,
fchrijf? 'Tot teregthrenging van zijnen, zoo hij meant ,
grollijk dwalenden Broeder, is hetzelve althans geenzins
gefehikt. Of men moest zich zoodanig gevolg van de
opeenflapeling van alletheftigite beichuldigingen en yeti..
wijtingen voorltellen !
N. q . De Predikant BRUINING fchijnt, bij het vervaardigen van dit ltukje , van den bovengemelden Brief nog
Beene kennis geciragen , of 't anders beneden zich gere,
trend te hebben, 'er op te antwoorden. Hij verzet ziclt
alleen tegen de Recenfie zijner Verhandeling, in de He,
dew/. Vaderl. Bibliotheek, en, bij die gelegenheid, ook
tegen den Hoogleeraar LOTZE. Hij wil dezen, die als
Schrijver van Recenfien , over de werken der Hoogleera
Teri GREVE REGENBOGEN HESSELINK bekend that ,
daarom wel niet gehouden hebben voor den Schrijver
van dezeRecenfie , maar vindt cchter,, in overeenicomst
van tijd, en oognierk der Recenfie, met de befchuldiging, door den Heer LOTZE tegen hem ingebragt
noegzame reden , om eon brief aan denzelven v66r zijne
aanmerkingen tegen den genoemden Recenfent te plaatI en, Men had hem, Namelijk, onderricht, dat de floog,
leeraar , in eene onlangs voor de Gemeente te Franeker
gehouden Leerreden, had beweerd, dat de weggaande
bok , op den grooten verzoendag, eertilds , de zondcn
des yolks droeg niet alleen, maar ook, als zoodanig,
diende tot een voorbeeld van Jefus verzoenenden dood
en laij die gelegenheid zou gezegd hebben, dat deze waar,
heid ontkend, en , op dien grond, de leer der verzoening
door Jefus bloed geloochend wierd , zelfs onlangs door
een Leeraar van de Hervortride perk , doch Welke door
den Groningen Hoogleeraar BtUNTINGHE grondig was
wederlegd geworden. Daar men het nu , iii het alge-;
meen daarvoor hield 5 dat zijn perfoon, en zijne
bA
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handeling °vbr de leer der verzoening met God naar
den Bijbel, was bedoeld, en dat dit gezegde alzoo eeno
befchuldiging van onrechtzinnigheid tegen hem was ,
ion hij, behoudens de zorg yoor zijnen goeden naam en
2chting, niet ftilzwijgen. Hij wil van geene onrechtzinnigheid verdacht worden , verklaart nergens ontkend te
hebben , dat die weggaande bolt de zonden des yolks
droeg, en zegt, het hierin met den Meer LOTZE een te
zijn. Dit alleen zoo hij ontkend hebben , dat die bolt
als zoodanig, tot een voorbeeld van Jefus toekomenden
(load gediend hebbe, en kan niet zien , hoe daaruit volge , dat hij de leer der verzoening loochent, zoo als hem
door den Hoogleeraar was aangetijgd. Hij verlangt des.
wegens , dat deze zijne befchuldigingen en verdere ge.
zegden , ten dien opzichte, zal bewijzen.
In de Aanmerkingen, tegen den Recenfent in de Vaderlandfche Bibliotheek, zegt hij, dat deze, boe buitengewoon omflachtig anders die Recenfie zijn moge, den inbaud zijner Verhandeling noch juist , noch oordeelkundig heeft opgegeven , en meent te kunnen bewijzen, dat
zijn gevoelen duidelijk noch volledig is voorgefteld ,
en dat de bedenkingen, daartegen geOpperd, geen fteek
louden. En nu verklaart hij zich dan ook, over foul.
inige bijzonderheden , eenigzins nader. Hij maakt geen
zwaarigheid , 0 Til niet alleen , naar de Schrift, te zeggen , gaf zich over Poor ooze zonden, Poor ons enz.
naar ook, met velen der voornaamfle Godgeleerden van
't Hervormde Kerkgenootfchap, te zeggen , .7e/us teed
en flierf in onze pleats, hij droeg de firef der zonden TNT
ens ; en zelfs, op fchoolfchen trant , doch volgends de
Schrift, te leeren, (let ,7efus, door zijne gehoorzaamh eid
tot den dood, zifns Faders read volbragt, zijnen Fader
Tolkomenlijk heeft voldaan , en daardoor zijnen Fader verheerhjkt , Gods deugden in het helderJle daglicht heeft gefield. Hij wil dan nu fchijnen van de rechtzinnige Leer
niet zoo wijd nicer te verfchillen, en zegt, „ deze zelve
zaken zal een oplettend lezer, we! niet LETTERLIJK, ;near
echter ZAKELIJK, in onze Verhandeling suede kunnen ann.
trefen. " De Rec. had beweerd, dat BRUINING het onder. gefthikte naaste , en bet einddoel van Jefus lijden en
gehoorzaamheicl verward, en niet behoorlijk onderfcheiden heeft. Ook dit ontkent hij, in deze zijne verantwoording, zich beroepende op bl. 55, 67 en 51 zijner

Verhandeling.

Verfchil zal alleen hierin gelegen zijn ,
dat
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c:,at hij ondergefchikte waste duel het naaste, bet einddoel
aan het cinde piaatst. De wijze , waarop de [-leer BRUINING dit hi. 15-17 uitlegt, is ons niet regt helder. Zoo
wij zijne meening wel vatten, dan verfehilt hij van den
Rec. en de meeste Godgeleerden, niet alleen in de rangIchikking der verfchillende doeleinden van 's Heilands
lijden en gehoorzaatnheid, maar ook hierin, dat bij hem
einddoel is, geen zij veer ondergefchikt doel houden.
Hoe het daarmede zij , de fchrijfwijze van den Heer
UINING geeft ons geene groote gedachten van 's mans
hevoegdheid, om zich zoo flout en fier in 't ftrijdperk
te begeven , en de geheele Nederlandfche Kerk in her
harnas te jagen.
N. 3. Deze Leerreden was reeds veer de pers gereed,
en de Voorrede gefchreven, teen de Floogleeraar LOTZE,
vernam , dat eerstdaags iets tegen zijne Leerreden zou_
Mitgegeven warden. En nu werkelijk, nit naam en op
last van den Schrijver, den Brief van Do. BRUINING
aan hem gefchreven, ontvangen hebbende, verantwoordt
1.11j zich daarop , in een Nafchrift , waarvan wij eerst
lets willen zeggen. Hij verwondert zich, aangevallen te
warden, op losfe, onwaare praatjes over zijneLeerreden,
ontkent rondelijk , dat gene gezegd te hebben , 't welk
men den Heer BRUINING van zijne Leerreden had bericht ,
en beklaagt zich over de tergende , hatelijke en fchimpende
fchrijfwijze, waarmede deze hem heeft aangevallen. Met
epzicht tot de Recenfie, in de Vaderlandfche Bibliotheek,
beroept hij zich op At. DE BRUYN, die zal kunnen getuigen , dat hij nimmer een letter in dat Maandwerk
heeft gefchreven, en geeft te kennen , over de Verhandeling van den Heer BRUINING eenigzins antlers, dan
die Recenfent , te denken. Hij verklaart dezelve geene
apzettelijize bei;ordeeling waardig te keuren, en als bench]] alle kritiek te befchouwen , is het ook daarin niet
met den Rec. eons om des Leeraars Vader, aan Wien
deze zijne Verhandeling opgedragen had, te vergers, zich
over den inhoud te verkiaren, en meent eindelijk 't welrneencnd oogmerk, dat men aan den Heer BRUINING, in
her genoemde Maandwerk ,niet had willen ontzeggen , te
moan in twijfel trekken. Zulke hatelijke oordeelvellingen over oogmerken en bedoelingen doen niets ter zake , en verwiideren doorgaans twistende partijen , door
verbittering der gemoederen , verder van elkauderen.
b3
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En nu zegt de Hoogleeraar vervolgends , dat hij, gee,
plaa,tst.aan eene Acaiemie , Welke tot dus verre geene
verandering in hare gtondwetten ondergaan heeft , en
welker Theologifche Faculteit , in gevolge van deze, is
ingericht om Leeraren voor den dienst der Hervormde
Gemeenten. te bereiden , de belijdenis der Hervormden,
met ernst en befcheidenheid, openlijk wil vooritaan, dat
hij zich daartoe , verplicht relent, en dat hem niemand
deze vrijheid kan betwisten. En nu fcheen dan ook 't
belting der Academie van hem te vorderen, om eene der
gewigtigfte , door een naburig Leeraar onlangs openlijk tegengefproker , eens opzetlijk voor de
Gemeente op te helderen en te bevestigen, Zekerlijk
heeft.hij niet gefchroomd voor de gevolgen;die van zoodanigen Rap ligt waren vooruit te zien. Hij is nu in
den twist gemengd, en zal vervolgends moeten zien,
hoe hij 'er nit rake.
De Leerreden zelve , over de woorden van Paulus, En
Viet alleen (dit), maar wij roemen ook in God, door onzen
Ileere "elms Cnristus, door Wien wij nu de verzoeninge gehregen hebben, verfchijnt," zegt hij, „ zoo als ik

ze neb- opgefteld , en althans hoofdzakelijk uitgefproken; nimtner trouwens binde ik mij aan de woorden, van
mijn opftel." Zoo uitvoerig zal dezelve denkeliik; wel
niet uitgefproken zijn, als dezelve nu aan 't licht komt.
Dat 'er evenwel , in 't ultfpreken , ook .wel eens lets
weer gezegd is , dart men in 't gedrukte opflel leest,
1)1ijiet uit des Hoogleeraars eigene ,bekentenis , bl. 17,
daar hij, in eene bijgevoegde Aanteekoning, zegt: Hier
ter plaatze was her, ciat ik letterlijk het volgende zeide:
„ en nog onlangs is ze met Been ander oogmerk door
eenen Hervormden Lceraar befIreden , maar ook onlangs,
is ze bondig geitaafd door den braver, en kundigen Hoogleeraar NUNT1NGHE. " En dit gezegde was dan ook den
bedoelden Predikant van Pietersbierum getrouwelijk over.,
gebragt,
Om nog lets van den inhoud dezer Leerreden te zeg-gen: na eene korte omfchrijving- van den zin der tekstwoorden , tracht de Beer 1.oTze eerst het waare denkbeeld der verzoeninge des zondaars met God in het licht
te flellen . en daarna ontvonwt hij de redenen , wij
hebben , om ons over die fchikking van God te verhengen, dat bij ens zondaars door den dood von Christus
net zich verzoend heeft, Ter bepaling van het Libehsch
der, k.
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Zenkbeeld , van de verzoening der wereld met God ,
waarmede hij zich voornamelijk bezig houdt , beroept
hij zich op het taalgebruik van 't gemeene leven,
gends welk 't denkbeeld van verzoening de herftelling
van onderlingen vrede en vriendfchap bevat , en op de
verwisMing der bewoordingen , rechtvaardigen en p erzoenen, waaruit ontegenzeggelijk zal blijken, dat de oneigenliike uitdrukking van verzoening beduidt , bevrijd
of ontbeven te warden van de firaf, niet meer van God
als zondaars, als vijanden, maar als vrienden behandeld
te worden. Wordt dit nu gezegd gefchied te zijn door
den dood van Christus, dat wil zeggen, dat Christus
'er de oorzaak van is, en wordt elders dus verklaurd ,
dat hij onfchuldig voor fchuldigen geftorven is, dat is
voor hunne tnisdaden; hebbende hij dus, door den dood
te ondergaan , de ftraf voor hunne zonden gedragen ,
komt dan verder
opdat zij zonden vrijraken.
de vergelijking van Christus dood bij een offer, en verfcheidene gezegden daaromtrent , alien ontleend van den
ciferdienst , te berde. 't Verwondert ons eenigzins ,
dat de Hoogleeraar zich met het opgeven der gewoone,
n alle leerboeken voorhanden zijnde, bewijzen vergewegd , en althans geene melding heeft gemaakt van eene
bedenkin g , waardoor fommigen oordeelen dezen geheelen bewijstrant gemakkelijk te kunnen ontzenuwen; dat,
namelijk , Jefus en de Aposteien zich wel in dier voege
uitgedrukt hebben , rnaar dat men bij alle foortgelijke
gezegden , waarop de voorftanders van 't meest aangenomen begrip zich vooral beroepen, eene wijze fchikking
der leerwijze van Jefus en de Apostelen , naar de fpreektinnier en dwaalgevoelens van hunne tijdgenoten, dient
toe te gevcn , ten zij men hun ongerijmde denkbeeiden
wil toefchrijven. Maar welligt heeft de geleerde L0TZE
ailes , wat hij te zeggen had, niet in eene enkelde Leermien willen afdoen. Indien avenwel , vervolgends ,
nog meer over dit onderwerp moet getwist worden, dan
ware het toch beter, dit niet te doen in Leerredenen ,
die , zoo ingericht zijnde , doorgaans meer gelijken naar
fe. in,olfche twistredenen, die 't hart onaangeroerd laten.,
dan naar ilichtelijke voorftellen , ter bevordering van
waare levenswijsheid.
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P. VAN DER EREGGEN PAAIIIIP

Ue aanwijzing van de Gochdienflige denkwifze der Re-.
monfirantfche Hroederfchap , of de Beliidenis-rede over
;fez. I: 22. verdedigd , door P. VAN DER BREGGEN
PAAUW , Christen- Leeraar in den Haag. Te Leyden,
bij D. du Mortier en Zoon. 1807. In gr. 81.,o,
99 Bladz.
, 9 Hoe verfchillend kan On en hetzelfde ftuk beoordeeld worden ! Het is waar , eat dit mij,
,/
Remonitrant vooral, geenszinsbevteemdt; maar
der evenwel kunnen . geene beoordeelingen tegen elkanderen overltaan, dan die van den Letteroefenaar en
.95
van den Letterkundigen Bibliotheek-Schrijver. — De
ecrtte getuigt: dat ik
wat ter zake te zeggen is
heb bijeen gebragt; de andere zegt : dat mijn .3-,efchrijf
99.
onrcboende en overbodig is. Dc laatite fchrijft: dat
mime Leerrede lage partijzucht en verachtelijrI
ken fektengeest ontdekt; de eerite verklaart: clot
rules met befcheidenheid heb bijeen gebragt." Dit
les, hetwelk de Eerw, VAN BER BREGGEN P4AUW , in
zijne verdediging tegen de Eibliotheek van Theologifche
Letterkunde van 1806. No. 5. zegt, heeft den Recenent zijner Leerrede in dit Maandwerk, No. 1 3 des vof'igen
jaars , Diet minder dan zijn Eerw. in het oog geloopen en zou hem ligt bewogen hebbeu , om zijne
0ordulvelling tegen die ftrijdige uitfpraak te verdedigen,
indien hij to bewegen ware , om als Recenfent der Recenitnten op te tredcn. De Remonfirantlehe Leeraar zclf
zo.n volgens zijn Voorberigt, zich die. ongtoitige be7
cordeeling welligt niet Bens hebben aangetrokken ins
dien de eer zijner . Broederichap daarbij onaangerand wa,
re gebleven, aan Wier verdediging vooral hij dit breed.
voerig tegenfchrift beeft . toegewijd, De toon, waarhazeive is gefchreven , is die der ernitige veront_
waardiging , overeenkomllig aan de grootheid - cn bittercler grieve van verdacht Christenolon; bij eeneu
0:'1risten-Leeraar, en alzins voegzaam bij de handhavin
46' gefehondene eer van een Godsdienllig QcnootMlar,
7tetwelk geenen anderen bijnaam dan dien van het Cris?Mike voor zich eigenaardig acht. Kiemmende re(ienen „
\4 721geftaaide bewijzen z onwederfprekelijke voorli2eldei:
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uitvoerige redeneringen ter flavinge van eigene ftel.
lingen , in de gedachte Leerrede voorkomende , mec
duideiiike aanwijzingen van misvatting , verdraaijing,
partijIchap, onkunde en gebrekkige redenering bij del
yeroordeelaar .dier Leerrede , zijn de gronden en middelen van verdediging door den Leeraar gebezigd , waarogen onze Confrater zijne krachten tot wederantwoord
beproeve , in geval hem dit alles. min klemmend , mit;
bewezen, min onwederfprekelijk, min duidelijk dan ons
voorkome , want „ hoe verfchillend kan eon en het,' zelfde auk beoordeeld worden !”
Na eene korte verdediging der gegevene tekstverkla.
ring , waarbij den Recenfent zijne taalfouten in bet Nederdultsch en Griekscb beide worden aangewezen it ,
12.) tast de Leeraar terftond de eene groote hoofdzaak
aan, welke hierin beftaat , dat zijn Eerw, eenen grondregel zou aangenomen hebben van het Protefiantismus,
waarbij Naturalist en Deist, zich geenszins buitengeilo7
ten zouden vinden, en welke door zijnen Recenfent op
weer dan eene plants in dier voege wordt aangedrongen , als ware de ruimheid van dien grondregel bij de
Remonfiranten doelmatig , om niet belemmerd te zijn
pet de Goddelijkheid der H. Schrift, maar om hare nitfpraken , even als die van elk under Cock , aan hun eigen
pordeel te kunnen onderwerpen. Le Leeraar verdedigt
zich wegens dien grondregel, welke was , onderzoek en
onderwerp u alleen aan unie overtuiging, door redenen te
geven, waarom hij denzelven van VILLERS hebbe overgenomen , — door deszelfs zeer juiste beperking aan te
wijzen nit den zamenhang in zijne Leerrede,— door het
voorbeeld der vrage van TEYLERS Gadgeleerd Genootfchap in 7790 naar het bondigst vertoog over den zin en
de aannemelijicheici van dien zelfden grondregel, --r door
bewijs , dat de Goddelijicheid der H. Schrift nooit het
punt van , geichil geweest is tusfchen de Roomfchen en de
Protellanten , en door de fierkfte betuigingen van vasthoutin7 der Goddelijkheid van de H. „Schrift , in zcer
bepaalcren zin , zonder hetwelk bij den Leeraar aan geeu
Christendom gedacht wordt. dit gedeelte der verdediging , hetwelk zeer uitvoerig is, (van b1.72-33) worde
des Recenfents voordragt van 's Leeraars woorden on•
deugend genoemd, deszelfs eigene bepaling van bet Proi;ePantismus getoetst en als analogisch(itrijdig met de redo)
verworpen, laij zeif gefommeerd , om den Leeraar aau
tt
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te wilzen , die in de PLemol,?.firantfebe Broederfchap de
Uod,ielijkneid der Schrilt met zou erkennen, en eindelijkop dit pant afgewezen met doze woorden : „ Moese
ik hewijzen, dat de Rem 9nfiranien Christenen waren?
Recenfent ! ik was Met ergdenkend genoeg , om te
vermeeden , dat iemand ondeugend genoeg zou zijn ,
95
OM 'er aim te twijfeien. Uw gefehrijf intusfchen doet
mij blijken, dat gij 'er aan twijfelt. Ja , even als of
,, gij niet reeds genoeg meendet gezegd te hebben , out
99 tnijne ziel en die van mijne Alederemonitranten dien
te hcdrocven, door ons Cbristelijk geloof verdant.
93
te marten ; gij fchijnt het nog noodig geoordeeld te
lee.bben , om uwe verdenking, hoewel op eene
te mocten doen blijken, door, op
Ze is lage°
vol;!,ende bialzijde van uw fchrift , achter de, nit
mijne Leerrede overgenomene, woorden:
Remon95
59 firanten als Bc-Nders drs Etfangellums , twee vraagteekenen (??) te plaatfen.—Waartoe toch deze uwe vraagteekenen? — is dit c;i geestige trek never fcherts om
uwtm Lezer nicer to later/ gislen of nadenkca , den
99
gij fehrijft? Doch
eene fcherts betaainde geeneri
19
„ Leeraar, waarvoor ik a men te mogen houden. Of
was het een veroordeelemie trek van uw hart? Maar
deze zoude onchristelijk zijn. Dit wil ik niet
„ fend beoordeelen beoordeel gij zelf het oogmerk ,
waarmede gij dit ter neder iteldet. Dat God en uw
99
geweten alhier owe regters zijn! Intusfchen were
„ mijn Beoorcieelaar,, dat, gelijk ik het, wanneer ik
„ daaraan al gedacht mogt hebben, ongepast zou geoordceld hebben , in eene Bch:Penis-rode, ter aan„ wijzing van de Godsdienitige denkwijze eener Chris„ teiijke Gezindte , derzelver geloof in den grondflag
,, des Christencloms , in het breede , te betdogen, ik
„ 'het , filer ter plaatfe , beneden mij oordeel , mijn
„ Christeliik geloof aan te dringen ; en dat ik bet, boven al, beneden de waardighcid der Rernonttrantfthe
„ Broederfchap reken .1 van derzelver geloof te dien op.
„ zigte, een enkel woord ter neder te ftellen.”
De andere lloofdzaak, op welke zich de Leeraar vet.dedigt, betreft zijne verzekering van de onmogelijkheid,
otn eenejuiste opgave te doen van de gevoekns der Remon.
firanten , en zijne algemeene opgaaf echter van die waar•
heden, aan wier geloof bij hun niet mag worden getwij.
fele!. Iq dit gedeelte worth de aard van het Remo/If/rantit-
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tismus naauwkeurig ontwikkeld , en daaruit de regtmatigheid der gedane voordragt aangewezen, maar ook de
Recenfent lijnregt tegengefproken, daar hij beweerd had,
dat den Leeraren der Remenfiranten geenszins dezelfde
vrijheid der bijzondere Laden hunner Gemeenten zou
gen geheuren , en zich beroepen had op hetgeen den
Leeraar der vercenigde Gemeente van Remongranten en
Deepsgezi7zden ondcr den naam van de Christelijke te
-.D,okkum, was voorgefchreven geworden ten aanzien der
doopbediening aan kinderen en bejaarden. Na de voorbeelden aangehaald te hebben van deli Hoogleeraar j. KOMNENBURG , die in den voorleden jare aan Brie van
zijne kinderen den doop der bejaarden openlijk in de
Re;nonfirantfebeKerk te Amiterdam , tot zeer groote itichxing der Remonfirantfehe Gemeente,heeft toegediend , en
van den Leeraar w. GOEDE te Rotterdam, die zijne kinderen niet in de kindsheid heeft gedoopt of laten doopen , welke voorbeelden dezelfde vrijheid der Leerarea als die der bijzondere Leden bij de Resnongranten
in fchitterend halt ftellen, deelt de Leeraar de punten zeive der vereeniging teDokkurn mede, ten blijke van
zijns Recenfents onkunde of kwade trouw. Zij zijn
dezen : „ De verecnigdc Gemeente zal geen' anderen
naam dragen, dan die(n) van Christelijke..Hethoofd„ doel der Gemeente moat zijn aanfporing tot en bevorTe dien opzigte zal
„ daring van deugdbetrachting.
„ de Heilige Schrift de eenige Regal zijn voor het geloof en Leven van de Laden dezer Gemeente. — Om„ trent punten van befpiegeling, zoo verre dezelve geen'
nadeeligen invioed hebben op deugd en goede zeden ,
„ veorden de gevoelens der Laden volkomen vrijgelaten ,
„ dewill alle bepalingen daaronurent nadeelig zijn voor
9? de ontwikkeling van het verfland, en een ieder zelf
„ voor zijne begrippen verantwoordelijk is. Hiertoe
„ behooren col: de onderfcheiciene gevoelens omtrent
„ den Bejaarden of Kinderdoop , walks bediening niet
;, zal mogen geweigerd worden can bun, die, of zelve
'97 gedeop eviller worden , of hunne kinderen hegeeren te
-„ Inten deepen.”
De laatite hoofdzaak geldt het gevoelen van den Leeraar over kerkelijke formulieren , als niet onmisbaar voor
de rust der Genootfcharpen. Bij`de verdediging van hetzelve kornt 'er de Leeraar voor nit, in zijnen Recenjen,
eenen Deopwzincien ambtgenoot te vermoeden, „ ore,„ dat
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t, dat hij het mogelijke en , volgens hem, reeds dadelijk

• pints hebbende diep verval van vele Doopsgezinde
9, Gemeenten aanvoert met eenen.nadruk, dat hij hem
zegt hij
• &arum , al ware bet
dat hij daar9, voor ook geene andere redenen had , voor eenen
„ Doopsgezinden Leeraar zou meenen te mogen houden , fchoon hij tevens bekenne , dat hij nimmer
51 van een' Doopsgezinden Leeraar zulk eene behande• ling der Remonitrantfche Broederfchap noch zulk
97 eene verdediging van 'formulieren verwacht had ,
„ als waartoe de beoordeelaar van ,zijne Leerrede ,
„ ongetwijfeld tot groot leedwezen van zeer vele
• Doopsgezinde Leeraars en Leeken, zich in that ge,
„ toond en verledigd heeft." (bl. 92.)
Daar de afkeuring zoo wel den form als den inhoud
dezer Leerrede had betroffen , wordt in den loop dezer verdediging niet min krachtig beaurwoord al,
was daarover door den Recenfent ongunfligs gezegd
was. Zij waf‘, van nverto,Vigheid veroordeeld op grand
eener ivitweidiug , welke, aangewezen wordt geelle
welding gewetst te zijn daar zij in eene bloote aanroering had beffaan van een onderwerp , waarover
de Leeraar verklaard had Piet te willen nitweiden.
Zij was tevens veroordeeld als onvOldoende viadende men in haar weinig van hetgeen ter zake diende : nu worth de Recenfent gefommeerd , om 'er
weer van te zeggen. „ 1k verftonte mij zelfs — zijn
„ des Leeraars opmerkelijke woorden — u daartoe
„ nit naam van alle mijne Medeleeraars bij dezen
„ dringend suit te noodigen." (bl. 66.) De be,
fchuldiging, eindelijk , van Tage parti jzucht en verach,
teliiken fektengeest wordt als zonder eenig bewijs of
fchijn zelfs van bewijs ter neder gefteld, niet flechts
afgeweerd, maar,, met veel meer blijk van grond, op
den befchuldiger terug gekaatst.

Nadere Yuridieque Memorie , ter verdediging van AR?
BOER corn enz. Door Mr. DIRK HOOLA VAN
NOOTEN ildvocaat te Schoonhoven. Te Arnfterdatn ,
bij W. Brave. 1807. in gr. 8vo. 192 Bi.
e Sehoonhovenrche Advocaat IIOOLA VAN NOOTEN,
te vredc , zoo over onderfcheidene Recenfien
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fien van zijne, in 't voorleden joar uitgegevene ,
lac Illemorie, ter verriediging van. ABA' no gg c. f , als
over den Predikant J. F. BARENDS , die eenige Ammer.
linger; tegen dezelve had in 't Licht gegeven (*), heeft
rdet kunnen goedvinden , om het over en weder gefehrevene aan de beOordeeling van bet lezend Publiek
over te laten. -Wij ontvangen van hem deze Nadere
Illernorie , waarin hij zijn hoog ougenoegen over de Recent-often in de Bibliotheek van Theo?. Letterkunde, de
fledend. Vaderl. Bibliotheek , den Recenfent ook der Recenfenten , en ook in ons Maandwerk, op eenen meesterachtigen toon aan den dag legt, en inzonderheid de
rnagteloze vervolging van den vrijgefprokenen Predikant
van Giesfendam en Nedcrhardinxveld op nieuw met bitterheid voorrzet. Zoodanig gefchrift is niet gefchikt
om 'er een behoorlijk uittrekzel van te geven. Die naar
den inhoud begeerig is , moet het gelled. lezen. Of hij
daaruit meer inlichting in deze zaak zal verkrijgen
en wel , naar "t verlangen van den neer HOOLA VAN
NooTcN , zijne Clienten , door dcze Nadere Memorle ,
gunftiger zal leeren beoorcleelen , willen wij daarom
gezegd hebbeu. Zoo veel 's mans pleitgeding ons aangaat ,
verklaren wij , nicts daarin gevonden te hebben, dot
ens gebieden zoo, eenen enkelen letter van 't gefehrevene terng te semen. Anderen mogen, zoo zij bee noodig keuren , voor zich antwoorden. Niets heeft ons meer
behaagd, dan 't geen wij aan 't clot gelezen hebben :
„ ik meene, " zegt de Advocaat, „ genoeg gezegd te
hebben om inijne eerJ?e Memorie te zuiveren van alle
die objedien , welke te gen dezelve, zoo door Ds. BARENDS , als door de Recenfenten , zijn gemaakt. 1k
late het een en ander gaarne aan het oordeel van den
lezer over, en Legge met die gerustheid mijne pen ter
neder, dat ik ten klaarflen heb aangetoond, dat ik in
het kara&er van mijne Clienten niet heb gedwaald, dot
ik , ten aanzien van fommige zaken , niet verkeerd ben.
geinformeerd geweest, en dat ik geene ongegronde deVie zou den Sehrijver
fenfie op mij genomen heb."
deze rust misgunnen ? Wij hopes dan ook maar, dat
hij woord zal houden.
Zie ons verflag van beiden in de Ali . rad, 1.rtterot5.
1 306, bl. 341 , 382.
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Gefchiedenis des Christendoms , der Hierarehie en der Kette.,
rij , volgenc/s derzelver oorfprong, uitbreiding en werking
in de elf eerlle Bettwen. Door F. J. KuTscuzit , Prediker te 4§-'erden bij Hameln. Ifle Stnkie. Te
In gr. Bra. 64
gen , bij J. C. Vieweg.

D

ie, door de uitgebreidheid der meeste .voorhanden

zijnde fchriften, over de Kerkelijke Gefchiedenis,
afgefchrikt van 't lezen, alleen een kurt overzicht verlangt van de voornaamile bijzonderheden , die 'er toe be.
hooren , en wel in zoodanig oogpunt gcplaatst, waarin
de bekwaamite en oordeelkundigfte Schrijvers dezelven
hebben leeren befchouwen, dien kunnen wij dit beknopt
werkje van KUTSCHER , uit de beste werken over deze
wetenfcliap , met goed overleg, zamengetrokken , wet
aanprijzen ; en dat te meer , dewijI 't gelukkig eenen.
goeden Vertaler gevonddn heeft, die 't ook, door vele
korte aanteekeningen , nog merkelijk verbeterd en meet
bruikbaar gemaakt been.
Dit Stukje bevat flechts de Eerfte Afdeeling. Men
vindt daarin de volgende onderwerpen : — eene korte
facts van bet 'even van jefus , en van zijne Aposte.
len. — Gefchiedenis der eerfte , door de Apostelen
getlichte, Gemeenten, en derzelver doorgettane vervol.
gingen. — Gefchiedenis der zoogenoemde lietters, in
de twee eerfle , eenwen. Eenige betichten omtrent de
zoogenoemde Kerkvader§, en derzelver nog voorhanden
zijnde fchriften. — Gefchiedenis der verdere uitbrei.
ding van bet Christendom. — Deszelfs door hunne
fchriften bekende vijanden. Vervolgingen. (Jut.
flan fcheuring door de Novatianen en Donatisten. —
Twist over her Paleha. — Het van langzarnerhand in
gevocrd ondericheid onder de leden der Gemeenen.
Mystiken , Asketen en Erendtcn.
Oorfprong, der
Kerkvergaderingen. Verdere befehaving der Chris,
telijke Leer, deels door den geheel veranderden toelland
van het Genootfchap , deels door de ontflane Ketteriien ,
deels door den invloed van eenige bijzondere verma:rde
Mannen. Dit gedeelte der Gefchiedenis loopt zoo
voort tot de regering van Diokletiaan , of wel tot 't
jaar 3oo. De Vertaler zegt , bijaldien dit cerfte wel ber

valt, de twee overige , nagenoeg van gelijke grootre ,
fpoe.
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fpoedig te zullen laten volgen: waartoe wij hem gaarne
aanmoedigen. Sommigen zullen mogelijk op dit gefchrijf, als ,veel te oppervlakkig , met ininachting nederzien. Wij zijn integendeel van begrip, dat het refit gefcbikt is , om den lust tot nader onderzoek van een breedvoeriger verilag der aangeftipte merkwaardigheden op te
wekken.
De Aanteekeningen van den kundigen Vertaler betreffen voornamelijk het Aardrijkskundige , om daardoor den
minkundigen Lezer- in tlaat te Mellen , om te 'kunnen
weten , welke plaats men hedtndaags onder die mule
namen , welke hier telkens moesten gebruikt worden ,
te verttaan hebbe. Kleine onnaauwkeurigheden daaromtrent , zoo als ook in deze en gene andere Letterkundige ophelderingen, zullen den ongeoefenden Lezer
weinig fchaden.
Ceneeskundig Magazijn , door A. VAN STIPRIAAN LUIS
CIUS C. G: ONTYD en M. J. MACQUELYN. 1Vden
Deels ade Sink. Te Leyden, bij A. en J. Honkoop.
1806. In gr. 8vo. Te zatnen 3 v2 Bt.

W

ij verbeugen ons , dat het aangekondigde Week,
needs, al is het dan ook langzaain , worth voorrz-3crezet 9 char zulks het eenige bijna is, dat, monn wij
'er Diet bijvoegen , ter oneere onzer deneeskundigen, in
onze moedertale over genecskundige ondetwerpen
zettelijk handelt. Wij hopen toch niet , fchoon ons dit
reeds van ter zijde is te kennel] gegeven , dat de Uitge.
vers, door het gering vertier,, eerlang zullen genoodzaakt zijn, de uitgave te fiaken. Neen, daartoe is deszelfs ftrekking te belangrijk , daar het vele dier zoo
hoog geroemde meest zich met befpiegeling ophouden.
de, buitenlandiche Journalen overtreft, waarin wij, in
meer dan .een opzigt, dien waren pra6tifchen geest misfen , die in dit Magazijn zoo menigmaal fchittert.
Het voor ons liggend Stult words begonnen met een
Rapport der Departementale Commisfie van Geneeskundig Onderzoek in Friesland , aan bet Departetnenraal
Befluur van voorn. Departement , inhoudende het verflag van een gedaan onderzoek naar zekere verzweringen „
welke aan de uijers der Koeijen , bij een Huisman in de
omaroek der Stad Sneek, waren waargenouien , met
gene
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eerie daarop gevolgde uitbotting van Koepokken bij die
genen, welke deze Koeijen melkten; en waarvan het befluit , na genoegzarne proefnemingen, hierin beftond,
dat die verzweringen eene en dezelfde foort, van pokken
geweest, als welke men in Engeland waarneemt,
en met welker ftof men tot dus verre , in ons Vaderland en elders , gewoon is, de inentingen te doen ter
beveiliging voor de natuurlijke Kinderziekte.
Eerie waarneming van den Heer BODEL omtrent eene
genezene longtering; iets over de Ilydrops peritonaei,
(waterzucht van het buikvlies) naar het Hoogduitsch
van MULLER, en met aanteekeningen van den Geneesbeer G. TRESLING te Groningen , verrijkt ; — eene
bijdrage tot de nadere kennis van die foort van lammigheid, fligheid of onbruikbaarheid der onderite ledematen, welke door den Heer POTT befchreven is; mede-

gedeeld door den Geneesheer
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te Delft , en met drie fraaije ophelderende Platen voorzien ; waarneming omtrent het Semen Phellandrii
Aquatici , door den Geneesheer SCFIUURMAN te Steenwijk, benevens deszelfs gebruik in verfcheiden ziekten,
door den Hoogleeraar ThUMASSEN A TIIUESSINK : zijn
de hierop yolgende belangrijke flukken.
Een groot aandeel in dit Stuk heeft genoemde Hoop
leeraar. Deze bekwarne man levert ons eenige waarnemingen , getrokken uit de briefwisfeling , met zijne
voormalige toehoorders gehouden, en bier en daar met
zijne aanmerkingen hegeleid : zij handelen over de vergiftiging door de Nux vomica ; over de morbus macula-7
fus Haemorrhagicus ; en over de paralyfis musculorum faciei
rheumatica en Profopalgia, flierop volgen , van dezen zelfden Hoogleeraar, eene aanwijzing over de voorhehoeding van _, de Scarlatina of het Roodvonk , en de
waarnemingen omtrent de ziekten in het Nofocomium
Academicum te Groningen , op welke die van den Geneesheer BODEL gevonden worden. Voorts bevat dit
Sulk eenige waarnemingen over de vermenging van de
Cortex Peruv. met de magnefia , door Donor KOPP , ••••
eenige belangrijke Recenfien over verfcheidene Akademifche Verhandelingen, benevens die over de Pharmacopoea Batava , waarbij gevoegd zijn de antwoorden
door deszelfs vervaardigers op de gemaakte aanmerkingen der Franfche Scheikundigen DEJEUX en PARMENTIER ,

en eindelijk de eigene aanmerkingen van de.
Schrii-
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StIaliVets. 'Van dlt Geneesknadig Magazijn op die
W7rtcapoea zelve; wordende dit •Stuk met eenige korte berigten en uittrekfels
Den aigemeenen inhoud 'duns opgegeven liehbende,
bepalen tvij ons weer opzetteiijk tot een en ander ge.
deelte van dit Sta.,
Belangrijk 'ën legenwoordig als zees gepast kwam ons
de aatiwijzing Your van den Hoog/. THIJESSINK om
trent de voortiehoeding van de Scarlatina., of bet Roodvont, Dat doze ziekte titans boosaardiger is dan voorbeen; gelooven ook wij met den Hoogl. ;' en het is cieze
^lanmerking, die:Recenlent reeds meermalen boorde Timken, en waarmen , in 't oppervlakkige beichanwd, flier.
ongegrond •bijvuegde , of Met deze menigvuidig- en
boosaardigheid aan de algetneen plaits hebbende Koet
pok-inenting ware toe te fchrijven. Dan, deze aannierking veld winnende , zouden daaruit vourzeker vele
nadeelige gevolgtrekkingen tegen de zoo heilzame Koe.
polt.inenting worden afgeleid. Ais eenvondige belpiegeling genomen , kon men aanvoeren , dat, de vachoarheid voor eene ziekte , in ons geval (ins voor de na.
tuurlijke pokken , weggenomen aijride daardoor eene
voorbeichiktheid; als 't ware , tot andere ziekten wordt
bewerkt maar te befluiten , dat de vermeerdering
en de boosaardigheid van het Roodvonk een geyolg
dier kunstbewerking zijn zoo, Crag voorzeker als roe.,
keloos befchouwd worden.
De Hoogl. THIJESSINK gee ft de Middelen op ter ynor.,
koming en wering dezer ziekte daartoe in 't algemeen.
brengende eene affnijding van alle gemeenfchap met be;fmette plaatfen, -waar bet Roodvonk heerscht ; voorte
het beletten van gemeenfchap -tusfchen 7ACIZell en gezon6
den. In bet bijzonder wil hij , dat men de belmetting
ontga door afzondering ; door bet ligchaam voor de
finettiofie onvatbaarte Timken ; door dezelve nit te drijven , voor dat zij de ziekte zelve heeft te weeg gebragt;
en cindelijk, door de finetiloffe zelve nanflonds te Yee-,
nietigen of te verdelgen•, de middelen daartoe xeveng
aanwijzende. Tot dezniken , weike bet ligclmem onvatbaar waken om de finettInffe of op te nemen of te
ren , brengt delloogl. de bladen van de i/Oopa BehWiennn
waarvan men reeds in bet Mengelwerk der Lettercfe6 (*)
(*) Zie de Lett. Near i8oz. bl. 5;5.
LETT, 1807, NO.
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Ceti breedvoerig verflag vindt ; vooral het gebruik ateradencle van poeijers uit een zestiende of achtfte grein
Calomel en Sulphur auratum met Magnetia of Suiker,
welke, naar mate der jaren , twee , drie of viermaal
daags toegediend kunnen worden. Onder die middelen.,
welke de fmetfloffe zelve buiten het ligchaam vernietigen en onwerkzaam maken , roemt de Hoogl. te regt
het gebruik van zoutzure dampen. Men neme een lood
gewoon Keukenzout , wrijve hetzelve in een mortier
met een vierde lood gewonen Bruinfleen , mengeAlit in
een theekopje met een half lood water, en giete daar op
drie vierde lood fierk Vitrioolzuur; men zette dit it een
bakje met heet zand , en finite deuren en veniters
digt , binnen 24 uren is alle befmetting het vertrek
ontnomen; alle die genen , welke met de zieken in het
Akademisch Nofocomium omgingen zijn op zoodanige
wijze voor de befmetting vrij gebleven. Mogt zulk
een onkostbaar en reeds menigwerf aangeprezen middel
in het Roolivorlit niet alleen , maar in vele andere befmettelijke ziekten , gebezigd worden , en plaats maken
voor de zoodanige, die niet zelden zonder eenig wczenlijk nut worden aangewend (*)1-- De Hoogleeraar yen.
gunne ons eene kleine.aanmerking; de vraag, namelijk,
of het Roodvonk altijd door eene aangebragte fmetftoffe ontflaat , en of 'er niet vele voorbeelden voorhanden
zijn , even als zulks ook plaats heeft met de natuurlijke Pokken, dat menfchen door Roodvonk aangetast
wierden, zonder dat 'er eenige Epidemic, en dus ook
geene door deze aangebragte fmetltoffe , plaats had en
voorhanden zijn kon.
De ziekten , in het Nofoc. "had. te Groningen waar.
genomen, en in dit Stuk medegedeeld, zijn de Tusfchenpoozende Koortfen; een belangrijk gedeelte voorwaar!
Omtrent derzelver genezing vinden wij zeer veel lezenswaardigs opgeteekend. Wij voor ons zijn het met den
lloogl. volkomen eens , dat men de genezing dezer
Koortfen het meest aan het vlijtig gebruik van den Koortsbast te danken hebbe, wat ook de lateren, en onder
de-

(*) Onder de korte berigten en nittrekfels vinden viij. dat

Prof. AUGUSTIN te Berlyn , en de Redaereur van dit Magazijn bevonden hadden, dat de befmettende kracht van het

Roodvonk door de zure berookingen weggenomen wierd.
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dezen de driftige aanhangers van BROWN, daattegen Moe
gen zeggen. Met genoegen zien wij , dat de Hoogl.
het gebruik van dezen bast in kleine giften kort voor
bet acces , in die Tusfchenpoozende Koortfen welke
niet verouderd zijn , heeft aangeprezen ; dit voldeed
dikwijls aan zijn verlangen-, en ook wij houden ens
Van de nuttigheid overtuigd , om van de Kina op deze vvij
2e in die gevallen gebruik te maken, vooral daar dealve tea zulk een hoogen prijs gettegen is. Wij ichrocrn.,
den altijd , in Tusfchenpoozende Koortfen, bet Opi:lin
betgeen zoo zeer geprezen wordt , toe te dienen de geneeskundige gefchiedenis levert vele voorbeelden op van).
de geheel verkeerde en nadeelige gevolgen, dezer toediening ; en ook de waarneming des Hoogl. toont dui.
delijk , van hoe weinig nut hem het Opium is geweest.
Met genoegen zien wij, hoezeer de Hoogleeraar die gewaagde ftellingen van latere Geneeskundigen , omtrent
de Tusfchenpoozende Koortfen, en derzelver genezingen
door zijne eigene praetifche ondervinding wederlegt
nit meet algemeen behartigd wordende, zou men niet zela
den ten klaarfte befpeuren , dat in vele opzigten de geneeswijze van vroegere Geneeskundigen niet zoo gelled
te verachten zij, als men, helaas, thans te dikwerf ziet
gebeuren.
Allezins lezenswaardig is dat gedeelte van dit Stnk ,
hetwelk op de Bataaffchc Apotheek betrekking heeft, te
meer daar het de antwoorden der Commisfie aan de Fran.
fche Beoordeelaam van deze Apotheek vervat , die ook
ons voldoende zijn voorgekomen tot wederlegging
her aanmerkingen. Dat 'er niets op die Pharmaeopoea
zou te zeggen vallen , ware een wezenlijk wonder te
achten: waar toch is het Werk, zoo geheel volledig
dat niet bier en daar, en meermalen gegronde , aanmer
kingen te maken zijn ? De Schrijvers van dit voor ons
liggend Magazijn , fchoon met het grootite regt hulde
doende aan de bekwaamheden der Opltelleren , toonen
duidelijk , dat zulks ook met betrekking tot de Pharmacopoea kan plants hebben , daar ook zij bedenkingelt
op dezelve aanvoeren , met welke wij ons gaarne veree.
higen. Zil geven hunne verwondering over de uitgebreide,
heid der Pharmac .. re kennen , en bren gen dairmede in vetgelijking het in 1795 te Leyden uitgekomen Werkje een
Lijst der Geneesrniddelen bevattende , door het Bureau
van Gezondheid uitgegeven ; ten voorbeelde totem, hot
ye aCc a
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weinige geneesmiddelen in den eigenlijken zin-belmerden
gebruikt te worden ; en wij zijn dit met hun in zoo verre eens , dat 'er,, met betrekking tot de uitgebreidheid,
zeker uit de Pharmacopoea een en ander , vooral on.
derfcheidene Unguenta en Empialira , hadden . kunnen
wegvallen ; maar dat ook, aan den anderen kant , het
zoo even genoemd Werkje ons altijd onvolledig is
voorgekomen , daar wij nit hetzelve geneesmiddelen
weggelaten zien , die in de . Geneeskunde met veel nut
kunnen gebruikt worden. De aanmerking der Schrijveren , dat de Geneesheer, in plants van het Vinunt
tirnonii Huxhami, liever, om van zijn voorgefchreven
geneesmiddel zeker te zijn, van eene ontbinding van de
Tartris Stibiata .rintimonii wijn moet gebruik maken ,
nemen wij als de onze aan, en hotlikn tegen de Schrijvers der Pharmacopoea fhande, dat deze laatfte in hare
werking veel zekerder is dan het eerfle.
Wij prijzen , eindelijk , de lezing der Recenfie over
het Werk van ROSCHLAUB over het ontftaan der Krankheid , benevens die over de Akademifche Verhandeling
van den jongen Geneesheer KEUCHENIUS, den driftigen
en onberaden ijveraar voor bet Brunonianinne ten ernfligfte aan ; welligt vindt hij daar iets ter zijner leering.,
nlaar wij hopen ook ter overtuiging, hoe verkeerd men
niet zelden met theoretifche befpiegelingen uitkome , en
hoe weinig magtfpreuken in de pradijk der Geneeskunde gelden.
Reis door Holland, in het jaar 1806. (Naar het
Fransch.) Met Afbeeldino:en. Ifle Deel. ilmfierdain,
hij E. AlaaskamP. In kb 8vo. 250 Bb

N iet

dan met veel lofs kunnen wij van dit Werk gt..waagen. Inhoud en inklceding wedijveren bier als
tegen elkander om den hoogften prijs. Naanwkeurigheid is we( eene hoofdverdienfte in eene Reisbefchrijving; en nooit , voor zoo veel wij ons berinneren , ontinoetten wij, in de berigren aangaande ons Vaderland , die
vereischte in een zoo treffend vooral wanneer zij nit
de pen eenes uitlanders gevloeid waren. 1)och wanneer
retheid van taal en bevalligheid van flij1 zich daar nevens paaren, moet dit de lektuure zoo veel te meer ver-

itangenaamen. Wie toch , zoo als wijlen de Weleer.
waar.
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waardige Ainflerdamfthe Kerkleeraar scnuvrt zieh et*
y ens nirdrukt , wie zal eene fraaie fchilderij Met met
een zeker bijkomend genoegen befchouwen, wanneer dezelve in eene fraaie lijst gekast is ? Een meesterlijke
hand moet bier bij de vertaaling de pen gevoerd hebben.
Want, daar, hij het overbrengen nit de eene in de andere taal, het oorfpronkelijke veelal bier of daar zicn
verraadt , moeten wij bekennen , bij eene aandagtige
leezing niets daarvan belpeurd te hebben. De flip , de
ronding der perioden, alle y is zoo zuiver Nederduitsch,
dat wij wel eens de twijfeling hoorden opperen, of het
wet mogeiijk ware , eenen Franschman in die geltunftelde zniverheid eene andere taal te doen fpreeken.
Het Werk , in den vorm van Brieven gegoten, bevat
tiers in getal ; de negen eerIte zijn uit Arnflerdam , alken de laatfte nit Utrecht gefchreeven. Alwat in eene
!tad , vooral als Anfierdani , de opmerking van een
kundigen en weetgierigen vreemdeling kan wekken
wordt bier naauwkeurig befchreeven ; Zoo naauwkeurig , datwij dikmaals ons verwonderden , dat een leevendige Franschman omtrent zichzelven het geduld konde oeffenen , tot eene menigte kleinigheden , zoo als hij
doer, neder te daalen. Over 't geheel genomen fpreekt
hij met .grooten lof van de Hollandfche Natie , zoo wel
met opzigt tot derzelver fmaak en gefchiktheid voor Ge.
leeracid , Kunften en Weetenfchatwen , als omtrent
het algemeen zedelijk Karakter. Daar een doorloopend
vertlag te lane zou vallen, willen wij de moeite des overfchrijvens van den Inhoud der Brieven ons getroosten , als bet meest dienftig middel om de Leezers met
het geheel eenigzins bekend te maaken. Brief I. Indruk der eertle aankomst in deze Stad. Karakteristieke trekken der Hollanders. Befchouwing va-n den handel. Gezigt van den Yftroom , en op het Tolhuis.
Trek voor de Zeevaarr. Br. II. Netheid en zindelijkheid.
Fraaiheid der grachten. Belchonwing van het Stadlinis.
Bionniarkt. Pinkfterbloern. Zeilpartijtje naar Nieuwen.
darn. Gezigt uit het Y op de Stad. Moddermolen.
Kameelen. Br. III. Over de openbare verkeering.
Befehriiving van het Mufeetnn. Het Gezelfchap Concordia ct. Libertate. Maatfchappii van Taal- en Dichtkunde. Dc Maatfchappij Felix Meritis , en het Gebouw,
alwaar zij vergadert. Het letterkundig Genontfchap
.De rind et 4micitid, en deszelfs Vergaderplaats. Br. IV.
Cc 3
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Algcmeene befehouvving der leefwijze , zederi en well
vaart. Coquetterie. Hollandfche Vrouwen. Onder.
Ccheidene Vrouwelijke Kleeding, Aanfprekers, Tap.
pers. Wijnhuizen. Br, V, Toonkonitig Gezelfchap
Harmonica. Italiaansch Opera-Gezelfchap. Benefit-Concerren. Hoilandfche Schouwburg. Franfche en Hong.
duitfche Schouwburgen. Praalgraf van DE RUITBR•
Gedenkteeken voor VAN VONDEL. Nieuwe Kerk. Ou.
de Kerk .en hare gefchilderde glazen. Br. VI. Gezigt
van den .einalid. Hooge Sluis, Berebijt. Gedaante
der Stad, van de land- zijde. Boeren-ffand. Landleven.
Befchrijving der Plantaadje. De Stads Kruid-tuin.
Het Badhuis, Aantal van Herbergen, Kolf-fpel, Dierier-Meer, Uitfpanning van Visfchen, Vaorraad van
Visch. Br. VII. Togt naar Zaandam. Deszelfs be.
fchrijving, Bedrijf, Kleeding aldaar van Manned en
Vrouwen. Woning van Czaar PETER. Noordholland.
fiche Jufferfchap. Befchrijving van liroek. Ongemeene
zindelijkheid aldaar. Kerkglazen. Avondvertooning
van de Kalverffraat. Br. VIII. Roust- galierij in het
Trippen-huis. .elthetueum. Deszelfs Gehoorzaal. Stalls
Docked'. De Boekerij der Remongranten en Doy)_sge•
&tam. Maatfchappij Tot Nut van 't Algemeen. Kof..
gjhuizen. Befchrijving van de Beurs. Spoedig brand.
blusfchen. Kweekfchool voor de Zeevaart , en hare
befchrijving, 's Lands Magazijn en Werven. De her.
berg Zeeburg. pod fehe Schoenpoetzers. Venus-N:ymphen.
Br, IX, Befchrijving van het Werkhuis. Aalmoezeniers
Weeshuis, Maatfchappij van Drenkelingen. Proeve van,
Dr, SCHRAGE. Voormalige en nog levende Konfienaars
in team., fchilder- en graveer-konst. Konst-kabinetten.
Br, X. Vaart fangs de rivier delnflel.Porcelein- fabriek,
Fl et Dorp Loenen, De Vesting Nieuwerfluis. De Lustplaats
Rupeimande. Slot van Breukelen. Maarsfen. Aantal
van Joden Verrasfend gezigt op Utrecht. ZijdeBaalen. Katoenfpinderij. Kornst binnen Utrecht. De
Afaile.baan, Het malign. Zeist. Hernhutfche Broeders en Zusters. Houding en Kleeding van beiden,
Winkels, J..egerkamp bij Zeist. Piramide met de
Opfchriften. Avond-kerkdienst der Hernhutters. Coalland, Het Dorn 's Gravelanel. De Lustplaats Tramigmburg. Het Dorp Hiirerfum. Voortreffelijk gezigr.
onze Leezers niet met eerie bloote opgave van
epl algoneenen inhoud, welks nitvoeriz,heid zij nevens
011S
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ons zu/let bewonderen , of te zetten , willen wij iets
ter proeve leveren. Daartoe valt onze keuze op des Refzigers berigt wegens de openbaare verkeering te ifmflerdam. „ De menfchen (zoo fchrijft hij in den Derden Brief) leven /tier, gelijk in alle befchaafde Landen,
van de vruchten hunner dagelijkfche nijverheid of van
hunne overgewonnene of geerfde fchatten. Zoo hoogst
natuurlijk deze overeenkomst is , zoo verfchillende ech•
ter zijn in zommige opzichten hunne zeden, gewoonten en gebruikelijkheden. Meer dan in eenig Land,
nogtans , is in dezen de vrijheid van elken inwoner of
reiziger vrij en onbepaald. De wellevendheid moge den
laatstgenoemden, die in de deftige gezelfchappen wordt
toegelaten, eenige opoffering kosten , maar in de dagelijkfche verkeering is zulks geenszins het geval. Van
der jeugd aan den otngang met vreemdelingen gewoon,
fchikt men zich gereedelijk naar hunne manier van !even , en in den vollen zin kunnen zij gezegd worden
ook bier t' huis te zijn. In de openbare bijeenkomften, vindt fchier iedere landaard altoos eenigen zijner
Landgenooten, of door middel der Franfche taal gelegenheid om in gefprek te treden. De publieke tafels,
de Schouwburgen , de Beurs , en vooral de Koffijhuizen ,
zijn daartoe bij uitnemendheid gefchikt : bijzonder de
laatstgenoemde, alwaar men geduriglijk de Engelfche,
Franfche, Hoogduitfche , Italiaanfche , en meermalen
de Spaanfche en Portugeefche tales hoort fpreken; en,
eere hebbe de Koophandel! zelden mangelt het aldaar
aan inboorlingen , die ook eenige derzelven verftaan.
Ook bier ontbreekt het niet aan hetgeen de lieden van
de groote waereld befchaving heeten, die echter altijd
door zekeren karakteristieken trek van flijve , doch gul.
le, opregtheid gewijzigd wordt. In een Woord , men
vindt bier in een kort begrip alles , wat ter verademing van het maatfchappelijk leven kan verftrekken:
jammer flechts dat de verteringen zoo kostbaar zijn. De
huishuren vooral, en de levensbehoeften van de eerile
noodzakelijkheid , gevoegd bij de gewone en buitengewone belastingen, vorderen zulke aanzienlijke inkomlien en uitgaven, waarvan het thans verbrokenevenwigt,
door vlijt en fpaarzaamheid , voor velen naauwelijks
te herflellen is."
Eene naauwkeurige afbeelding zullen , vertrouwen
wij, alien, die in de dmflerdamfehe groote waereld eeznit
Cc4
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zins beirend zijn, in dceze teekening otiunoeten. Del
zelfde naauwkeurigheid hebben ! wij . meestal door het
geheele. AVerkje aangetroffen.. Alleenlijk meenen wij
esne zeer ongetrouwe opgave ontmoet te . hebben in het
verflag , welk wij hie, van de Doopsgezinden' viaden.
Onze Reiziger, een man van fmaak niet ajleen, maar
ook van geleerdheid , bezogt, onder andere ook , de
yoornaamfte toekerijen. Die der Remonffronten geziea
hebbende, waarvan bier met zeer veel lofs wordt gefproken gaf hij zijaen Leidsman zijn verlangen te ken/fen otn ook die der Doopsgezinden te gaau zien. Poch
zijn , Leidsman verklaarde, daartoe een vruehteloos aan-;
zoek gedaan te hebben ; en hij zelf," voegt 'er onze
Reiziger nevens, „ feheen weinig belang te ftellen in
„, eene kerkelijke Seae , die zoo als hij aanmerkte,
„ zich zelve vernedert, door niemand Christen-te nue;,, men , dan die hij ,hair bejaard gedoopt is , en de gees.
„,. telijke wapenen tegen het overheids...ambt, het degen
„, dragen en den wereldlijken kriig aangordt." Vergeefs
voerde de S,chrijver voorbeelden Ran van veele mannen,
1.eden dicr gezindheid, die hij in zijn verblijf te
dam -hadt leeren kennert , als ten eenemaafe.vervreemd
van de dweeperij der nude Wederdoopers , en zelfs regeeringsposten bekleedencie. De Leidsman bleef bij ziju
gevaelen, beweere.nde , dat zulks nog dc Kerkleer dee.
zpr Getneente was, waaraan de Leeraars ftiprelijk ge.
houdedzija, terwiji de leelten flegts bij oogluiking zon.
digen.— R.ecenlent doet bet Iced, in een waarlijk fchoont
1\Terk deeze viek te hebben aangetroflen ; en hij kan niet
ita.laatf4 n , zijne hoogtle verwondering te betuigen, dat
de Leidsman an onzen Reiziger, die van alwat in zijne
eboortettad" eenige opmerking verdient zoo. wet onder-=j
rjgt was , omtrent eene Crezinte , die ,. boewel niet zee
in "Oen , nogtans , pm veele redenen , tot opmer.
king en hoogachting geregtigti is , den bal zoo deerlijk
tieeft misgeflagen. \rodt. de Doopsgezinden zoekt Recenliefde tot de waar.
!ant pen partij te trekken ; (inch
held , op kennis van zaaken gcgrond , verpligt hem , le
beweeren , dat de bovengenielde on gave ten eenemaale
bezijden de waarheid is. Pit zoude den ..4110erdammer
blijken„ ittdien WI, zoo als .greenput meermaalen deceit
de openbaare zamenkomiten der Dvopsgezindan ging
z9vlien, net name .dezulken,- in . welke de 1_.).op ea
het ,Avondina41 bediend, al gnede =de Belijatnispredika9
tien,
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den , in weli;e , naar de heerfchende denkwijze deezet
Gezinte, de hoofdwaarneden van den Godsdienst in eel),
kort be ftek worden voorgedraagen. Dit zoude hem van de
ongegrondheid zijner opgave overtuigen , en over eene,
in vvele opzigten achtenswaardige Gezinte, gunfliger leerun oordeelzn. Recenjliqa , door zijn beffek tot acne zekere ruimte hepaald , kan hicr in geene bijzonderheden
tlitweicien ; voegende hij alleen 'er nevens, dat , de Doops- , aithans die van Ainflerdarn en veele anderen,
aan geene verbinclenCle Geluofsbelijdenisfen verbonden
zijn(le. , geheel t' onregt van eene Kerkleere wordt
gewaagd waaraan'de . Leeraaren fliptelijk zouden gehouden zip?, Dit weinige vondt Recenfent, uit liefcie tot
de waarheid, zich verpligt , aan te merken; terwijl hij,
verder, den Heere MAASKAMP , of wie anders het opzigt over de uitgave van dit fraai en leezenswaardig
Werk heeft, in bedenking wil geeven , of , om de
aangevoerde redenen , de regtvaardigheid niet zoude gebieden, bij eene cafu quo nieuwe oplage van dit, of wel
bij de uitgave van een volgend Deel, aan de gegispte
plaats eene meet met de waarheid overeenkomflige rigring te geeven.
De afbeeldingen , met welke dit Werk verfierd is ,
zijn , over 't geheel genomen , vrij wel uitgevoerd.
Op eene en andere zoude egter nog wel iets vallen aan
re merken. Zoo leezen wij under eene derzelven :
fi erdam uit bet te zien , terwijl ondertusfchen van
die Stad op de afbceiding zeer weinig te zien is,
althans niet dais zeer fchaduwagtig. Een Oorlogfchip , wanneer het op Kameelen rust , ligt nooit
midden your de- Stad ; gezweegen nu , dat, alvoorens
die ligting gefchiede, ilengen en raaen meestal worden
weggenomen. Ook ontmoet men, al zints geruimen tijd,
bij de Hofftede Rtipelmonde , de Berceau's aan den karat
.der Vegt nict meet, welke voorheen deeze ustp la a t s ,
valt, verfierden of
naar dal zulks in iemant
fierden.
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Zen bilk op Holland, of &hi/day van dat Koninvijk in
i8o6. Ifie ifinflerdain , bij J. S. van EsveldtHoltrop. 1807. In gr. 8vo. 135 Bl.
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anneer in eenig Werk veelvuldig fchoons gevonden
wordt en de gebreken weinig zijn , vindt de Recenfent een aangenaame taak in die fchoonheden te verinelden en aan den dag to brengen , terwijl eene korte
aanduiding volfhan kan om 't gebrekkige te doen ken-nen , en elken heufchen Schriiver,, Wien het om de waarheid to doen is, in de gelegenheid te itellen om het aangeweezen gebrek bij eene voorkomende gelegenheid to
verbeteren ; maar wanneer in eenig Werk de gebreken
de fchoonheden te boven gaan , of liever wanneer deeze
laatite 'er geheel niet in gevonden worden, volbrengt
zijn leestaak met tegenzin, daar hij niets overhoudt dan
floffe van berisping; en kan deeze zo overvloedig zijn,
dat hij met reden opziet om dat werk aan te vangen.
Dit laatfte was ons gevai bij het boven vermelde Boekdeeltje. Te veel zou het misfchien zijn , hier neder te
fchrijven: „ zo veele bladzijden , zo veele misflagen ;"
niet te veel: „ zo veele Hoofddeelen, zo veele misftellingen ;" aangezien 'er in de Drieendertig Hoofddeelen,
waarin het afgedeeld is, en die weder hunne onderdeelen
hebben , een veel grouter aantal grove fouten ons ontnoet.
De Scbrijver,, dien wij uit een aan de Poorten aange•
plakt groot Bekendmaakingsbillet hebben leeren kennen
dat nRYER beet , is een Franschman, „ die niet ," gelijk bet Voorberigt ons te leezen geeft, „ dan zeer kort
„ in Holland vertoefd heeft, maar," zo als hij 'er bij.
voegt, „ zijnen tijd befleed , om ales, zo veel hem
„ mogelijk was, van nabij te zien :" dit laat zich met
een bilk niet best overeenbrengen ; dan „ hij heeft veel
„ geraadpleegd , veel onderzocht : " zeker heeft hij
geene bevoegde onderrigters aangetroffen, en is zijn onderzoek zeer gebrekkig geweest. In veele gevallen zou
men op hem het flollandsch fpreekwoord kunnen toepasfen : by heeft de hlok hooren luiden , maar weet niet waar
de klepel hangt.

Het Eerile floofddeel voert ten opfchrift: illgemeent
liefaxxvingen over het Koningriik Holland. Dit is waarliik
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lijk een blik: die algemeene befchouwing beflaat groote
vier bladzijden. Van den Mintfierfthen Vrede in 1648 gefproken hebbende , vaart hij voort: „ Omtrent honderd
„ jaren later, in 1747, viel 'er in deze gewesten eene
,, omwenteling voor , die eene verandering in het be{tutu ten gevolge had. Het y olk, moede van onder,9 worpen te zijn- aan regeeringen , welker plaatfen zij
sl als erfelijk en gewelddaadig befchouwden , eischte ,
„ dat het Stadhouderfchap zou herfteld worden. De
so, Prins , WILLEM VAN NASSAU, bekend onder den naatn
95 van WILLEM DEN DERDEN, werd eenparig verkoren,
en men Beide vast , dat het Stadhouderfchap in zijn
95 geflacht erfelijk zou zijn, en zelfs tot op de vrouwelij.
ke afftarnmelingen overgaan. — WILLEM DE VIJFDE,
IL, kleinzoou van den evengenoemden, bekleedde deze hog ge waardigheid tot aan het jaar zeventienhonderd vijf-en.
negentig , het tijciftip , waarin Holland door de Legers
„ der J4anfchen bezet werd." — Hoe kan men in 't
Hollandsch dit fchrijven en drukken ? Hoe durft men
zulke grove misftellingen onder 't oog der Leezeren brengen ! Terflond na dit vermeldde komt hij op het tegenwoordig Koningfijk Beftuur,, en geeft de Conflitutioneele
Wetten van het Koningriik op, en een 4f/thrift van het
Traaaat , den e4 Meij 1806, tusfchen Zijne Majefleit den
Keizer der Franichen en Koning van Italic , en hun Hoog•
mogenden , de Staaten van Holland.
In de Befchouwing van Batavie vinden wij als lets bijzonders opgetekenct: „ De fcheepvaart op het Haarlemmertneer is gevaarlijk door flormen of fterke win,,. den." De gefleldheid der Duinen worth even fraai
als die des Haarlemmermeers befehreeven. — Over het
klimaat , en het water om te drinken, is alles hoogst

oppervlakkig. — In het berigt wegens de voortbrengz.elen van den grond heeft 's Schrijvers blik zich niet op
de daadlijke gefteidheid , maar op verouderde bercheiden
geflaagen. — Fladt hij BEatett y.y over het Rundvee geraadpleegd, hij zou van het „ groot aantal Hoornbees„ ten uit yutionel, die de Hollanders jaarlijks krijgen,"
niet gefproken hebben. — Het verflag van de Boter en
Kaas is vol misflagen ; men oordeele uit dit weinige ,
hoe w;11 hij met zijn bilk gekeeken heeft: „ Holland
„ !evert aan Frankri/k gezouten boter,, en deze is veel
,, barer dan die van Engeland en Ierland; maar de handel
,, in dezelve is niet groot. De Hollanders gebruiken het
„, grootfte gedeelte van hunne melts tot het oaken van
kaas „
22
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9, kaas, en • houden bijna al de boter,, die zij maken ,
voor zich zelven." — 'Er gnat dan geen Boter na
Engeland ! — Had t hij wegens . de Paarden met BERKHEY'S
.1\7-alum' rlijke Historie geraadpleegd , zijn berigt zou vier
van fouten grimmelen. — Van het Wolvee fpreekende,
is zijn blik Diet geval1en op het verbeteren der Wolle,
thans door SpaanfMe Rammen daargetteld. Alles is ond
en hoogst gebrekkig, 't geen wij bier aantreffen.
Van de Leevenswilze in Holland helpt hij zich kort af,
doch zo onvolkomen als kort. „ De Brouverijen in Haar„ kin zijn zeer beroemd ; ” hij halt 'er moeten bijvocgen, geweest: thans is 'er in die Stad niet meer dan ane
Wij twijfelen zeer, of de Schrijver eene
rouwerij.
Wegens de Turf is hij
ilzijnmaakerij hezogt hebbe.
fiegt onderrigt. Omtrent de Molens heeft hij min:
gebeeken, wanneer hij de Watermolens befehrijft „ aly
„ .voor bet grootite gedeelte van Steen gebouwd."
In twee bladzijden den Buitenlandfeben Handel to be,
fchrijven, kan Diet veel om 't lijf hebben. De. buitenlandfche Vischvangst, fchoon breedvOcriger,, is zeer
onvolkometi.. -®- Van de Oost- en West-Indifehe Meatfchappijen treffen wij een verliag aan, dat op het laar
1789, en Diet op den tegenwoordig,en tijd , flaat.
Vrij breedvoerig, in evenredigheid tot het overige, is
de voordragt wegens de Manufa6tuuren en Fabrieken,
maar krielt van rmettellingen. Wij fchrijven , als zeer
kort , geheel of wat hij vermeldt onder Blaauwzel in
Linnen. „ In Langnedoc geeft men den naam van Blaauvv„ zel in linnen of zakken aan lompen , bevochtigd en door„ trokken met eerie roode kleur of vocht, bereid met
bet fap van de zonnebloem en een weinig pisachtig
„ vocht. Van deze Blaauwzel , die Frankrijk aan
,, de Hollanders verkoopt , maken deze een blaauvezel
„ in deeg." Hetgeen hier gezegd wordt aangaancte
eene biaauwe Verfitof is gedeeltelijk waar ; dan het is
geen Blaauwzel, maar. het Lakmoes 't geen met bet
Blaauwzel Diets gemeen heeft. Het komt (Teter ook niet
van het Zonnebloemszap , maar van het Hellotropizim of
van het Croton-zap. Deeze zappen worden , in gevertde iompen , overgezonden , en daaruit hereidt men
bier de Lakmoeskoekjes , of ook, gelijk anderen willen ,
uit den Lichen Rocilla. Hoogst gebrekkig is ook , hetgeen hij onder bet Artikel Smalt fchrijft ; van welk woorci
niets ter verklaaring work gezegd. Het Smalt , intus-

fehen, is hettletaalglas van het Cobalt , het welk , in
Saxon
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amen, met vezfchillencle hoeveelheden van zand , op

nieuws gebrand , de verichillende kleurzoorten van ons
gewoon Blaauwzel oplevert.
Zo kort als gebrekkig is het te nedergeftelde wegens
den uitvoer naar Frankrijk in 't jaar 1789, alstnede wegens het Stelzel der Maaten en de Geldfpecien.
Wij zouden naauwlijks een chide vinden wij
het verkeerde aantekenen, vobrkomende in bet Ficiord..
tieel , 't went- ten opfchrift Voert: Van den Godsdienst
en de verfchillende Seen in Holland. Waarom de Schrijver verkiest Anabaptisken of Mennoniten , in ftede van
den bekenden algemeen aangenomen naam van Doopsgez.inden te fchriiven, blijkt ons niet ; wel , dat hij in darzelver Gelchieclenis ervaaring mist. Dan, wie, in iimfierdam , den zo- zeer met mem . bekenden ST DART wider
kan de lomptle mistlagen
de .111ennoniten rangfchikt
begaan.
Schoon in zcker voege niet ongunftig over de Ha:
landfche Taal oordeelende blijkt het dat hij dezelve niet
verflaat.
Zo oppervlakkig •als vol mistlagen is het vermeldde
wegens het openbaar Onderwijs , en de Ondericheide
takken van Weetenfchap en Letterkunde. — Van lachen
konden wij ons niet onthouden -, then wij, van de Lae
tijnfche Diebtkunde leezende , aantroffen: „ JAN lin
„ TWEEDE, voor den ouderdom van vijf-en- twintig ja„ ren aan de Muzen ontrukt, heeft , in het begin der
5 , Zestiende Eeuw, eene foort naar hem gevormd. Wie
„ ke pt niet zijne Kusfen , (baifers) van Welke 3\10N„ TAIGNE reeds een vereerend gewag maakt.” — Omdat wij de bier bedoelde Bafia kenden, wisten wij dat
JAN DE TWEEDE JANUS SECUNDUS was.
't Berigt der Fraaije Kunflen is zo oppervlakkig als
vol mistlagen : dit zelfde molten wij verklaaren , wegens
de Stichtingen, toegewijd aan de onderileuning en vol.kwikking der lijdende Menschheid; wegens de BurgerEike Revering, Re g tspleeging, - Zeden en Gewoorre.i.
Uit elke deezer Afdeelingen zouden wii Vonrbee!cl
van foortgeIiiken aart als de reeds vermeldde kunnen bijbrengen. Dan wij hebben genoeg gedaan, om het alzins gebrekkige van dit \Verk te doer opmerken ,
en daardoor to flaaven , 't geen wij in den aanvange
gezegd hebben.
Wij kunnen niet fchrijven na bet Tweede Deel te
veriangen.
Ce)-
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Celderjelte Oudheden, verzameld door Mr. G. VAN HAS*
SELT. Ijie Deel. Te 4rnhem , bij J. Moeleman ,
Junior. r806. In gr. 8vo. 578 Bl.

D

e titel van dit Werk behoorde eigenlijk to tijn : Perm

zameling van meer en minder gewichtige Stukken , be.
trekkelijk tot de Gefchiedenis , Gewoonten en Oudheden van
Gelderland, uit oude Charters , ilanteekeningen en Reke•
ningen bijemgebragt door Mr. G. VAN HASSELT. — Men

behoeft tlechts de bonte lijst van LXII Hoofdaukken
aan het einde van dit Eerfte Deel gedrukt, na te zien
om van de gegrondheid deezer aanmerkinge overtuigd te
worden. Te vergeefs zoude men hier eene aaneenge.
fchakelde en beredeneerde Verhandeling over de Oudheden van Gelderland zoeken, te vergeefs eene geregelde
orde in de opvolginge der Hoofdftukken. Deeze kunnen
wij niet antlers befchouwen , dan als van tijd tot tijd
vergaderde bouwfloffen , van zeer onderfcheiden natuur
gn waarde , dcor den Heere VAN HASSEL-1: bier en daar,
waarhij een ledig plaatsjen vond , nedergelegd ; misfcbien
om ze in het vervolg eens natter te fchiften , en 'er een voegelijk gebouw van te maaken. Inderdaad, de Hr. VAN
BASSELT is een bij uitflek ijverig en onvermoeid Verza.
rnelaar van oude Stukken , en bedient zich vlijtiglijk van
de gelegenheid , waarin hij is, om dezelve te kunnen
pafpooren. Ongetvvijfield kunnen zijne Verzatnelingen
toekomenden Gefchiedenisfchrijveren , Onderzoekeren
van oude Zeden en Gewoonten, Lief hebberen der vroegere Taale , zo als zij in de onderfcheiden Departemettten onzes Vaderlands plagt gefproken te worden , van
grooten dienst zijn in hunnen arbeid , als ftoffen , waarvan men affengskens een meer vofkomen gebouw kan optrekken. Of, your bet overige , de Hr. VAN HASSELT
eenig oogmerk hebbe, um, in vervolg van tijd, zelve
dat werk aan te flaan , zegt hij ons nergens ; en of hij
de rechte man zij om het wel uit te voeren , ftaat ons
Bier te beoordeelen. In andere door hem uitgegeven
Stukken waarin hij meer zelve fpreekt, b. v. , in zijne
Bijdragen voor den Burg van Nymegen — en voor de oude
Gelderfche Maaltikkn — in zijne Stof roar eene Gelderfche
Historie der Heidinen , hebben wij meermaafen eene bedoeling, oegemerkt z om aardia t boertig, of zelfs koddig
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te zijn, en zijne Leezers te doen lachen, maar welke bij
ins haar oogmerk juist daardoor miste, dat de pooging
te duidelijk doorftraalcle , en zekerlijk , war het laatfte
betreft, bij een deftig Werk niet te pas komt. Zelfs
bier, waar enkel de Opfchriften der Hoofdltukken van
zijne hand zijn , fchijnt hij niet altijd deeze zucht in
worn te houden. Zo is bet Opfchrift van het Vide
Hoofelftuk, bl. 66. Pra-efente de Confilio folo ob defer um
aliorum. \Vat betekent dit? Wilt Gij het weeten, Leezer ? — Het is eene verklaaring van Hertog time
NOUD IV. (wiens naam evenwel in het Stuk zelve niet
voorkomt) waarbij aan eenige Nymeegfche Burgeren
eene fomme gelds words toegewezen uit des Hertogen
tollen te Lobede, ter betaalinge van geleverde wijnen.
Maar wat heeft nu bet Opfchrift te doen met het °riderwerp? Niers anders dan dat in de onderteekening ftaat
Praefente de Confilio fold UDONE DIE BOSE ob defeautrt
aliorum Confiliariorwn. — Dan wat men hierover moge
denken , de bouwitoffen moeten in alien gevalle eerst
opgezocht en bijeengebragt worden , eer men het huis
kan ftichten. En van deezen kant verdient de Hr. VAN
HASSELT buiten tegenfpraak den dank zijner Landge.
nooten.
Dat wij van een Werk, als hetgeene wij nu onderhan.
den hebben, geen geregeld uittrekfel kunnen geeven , be.
grijpt de Leezer van zelve. Uit fommigen der Hoof&
itukken jets aan te ftippen en tot een flaaltjen aan te bieden , is alles wat wij vermogen. Dit willen wij dan doen,
zonder ons juist over de keuze veel te bekommeren.
Het Eerfte Hoofdfluk , over de opvolging der Gelderfche
^orften, is van weinig aanbelang : de papieren , daarin
voorkomende, zijn van te laaten tijd , zonder naam , zone
der aanwijzing der bronnen , waaruit de aanteekeningen
gefchept zijn.
Van meerder gewicht is een Brief der Raaden van het
Hof van Gelderland aan den Hertog van Alva, van den
8 Junij 1569 , voorkomende in het Tweede Hoofriftnk , bl.
8. Doch ongelukkiglijk ontbreeken de acht Bijlagen,
vvaarop de Brief zich beroept, en we/ke deszelfs grootfie waarde zouden uitmaaken.
In het jaar 1603 moet men zeer veel belang gefteld
hebben in het weder bekomen van eenen origineelen
Pandbrief van Nergena , daar men befloot „ mit eine
provifioneelt vereeronge van fefs hondert gulden deb, voir
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voir te doin dat men defelve Bryeven mach mega
1 , tigh fyn ende defelve hebbende dat men fonde mob
5 , gen handelen op eene zekere vereeronge, die gege•
yen foude worden, als de Landtfchap dair doir tot
„ het befit van haare intentiefoude gecommen fyn ;" dus
nog boven de boo guldens; hi. 40. De 660 guldens
werden betaald ; maar van de tweede vereeringe vindt
men hier niet ve-rder gewaagd.
Nog in bet zelfde HOOfdfluk blaclz.42 env. is een Brief
van Cantzler en Raeden van Gelderland van Maij 16211
delikelijk eat Ridderfchap en Steden van tat Landfchap;
want het opfchrift ontbreekt; waarin ernflig wordt gee.
klaagel over eene inbreuk door de Staaten Generaal gemaakt op de Hoogheid des Furfiendoms, in het vatten
van misdaadigers. Op Gelderfchen bodem, het vervoerefi
derzelven tra deft Haag en daar te recht fiellen, tegen
.het privileging) de,,non evocando. Zo fehielijk had men
vergeten, hoe, men zelve , pas drie jaaren geleden,
trent Holland had gehandeld.
In het Dente Hooldttuk , getiteld ilfgand van Charm,
isren eat 1lffchriften , worth gefproken van verfcheiden
rnerkwaardige papieren. • BI. 51. worth genoemd „ een
„ Transfumpt off Vidimus van een Bryef Keyfers rnt• DERICI dacrin d'olde Priuilegien- der Vriesfen wor.,„ den geconfirtneert , in date) 1479." Deeze Brief is
van den ifien April des •gemelden jaars en te vinden-in
Let Charterboek van Vriesland I , 68a env. -ee „ Den
„ Verdrachbrieff tusichen Greve WILHEM van Hollant
„ ende die van Westergoe, op dach Transiationis Mar• tini [den 4den julij], in den jaere 1310 opgerieh-t ,"
gemeld hi. 63, vindt men in het zelfde Charterboek I
149 . — Op dezelfde hiadzijde worth gefproken van
„ de Confirmatie-Bryeven van de Keyferen SIGISMUND
„ ende FREDERICH, refpeetive van den jaere 1417 cede
9.9 Anno 19. ' Dien van SIGISMUND 30 Sept. t7
kan men leezen in het Charterb. v. Vr. I, 39'6 env. en
bij andere dear aangehaalde Schriiveren. EeniezinS
twijffelachtig kan het fchijnen , welke Brief van Keizer
1r REDERIK bedoeld worde. Het Jaartal 19 [voor 1419]
is vast eerkeercl. Keizer SIGISMUND regeerde tot 9 Dec.
1 437, wanneer hij Ziin Opvolger was ALBERT
die den a7ften October 1439 Itierf, en in wiens pleats ,
in bet volgeude jaar,, FREDERIK DE werd ver%oren,
en den I7den Junij tot RoQmsch - Koning gekroond. Hij
N.4
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regeerdernim 53 jaaren, als zijnde eerst overleden den
79den Augustus 1493. Maar tot well: jaar behoort dan
de Brief , welke bier gemeld wordt ? In bet Friefche
Charterboek vindt men verfcheiden Stukken van deezen
Vorst, betrekkelijk tot de Friefche zaaken en de rechten
der Friezen, waarvan hier in aanmerking zouden komen
kunnen, 1 0 . cell Brief van den Loden Augustus 1457.
Charterb. I, bl. 593. 2 Q . een Decreet, of eerie Verkiaa.
ring van des Dingsdags na den Zondag Yuclica van het
jaar 1479 , dat is in dat jaar den Wen April. Chartcrb.
I, 682. 3?. Een Brief van den 5den julij 1493. Charterb.
I, 758 ; waarbij aan die van Groningen words verboden
zich eenig recht of gezach over Friesland aan te maatigen. De Twcede is zekerlijk de bier bedoelde (*) en rg
bij onzen Schrijver eerie drukfeil voor 79. — „
„ ginale volmacht mit foeven wthangende fegelen by de
„ Staeten van Fryeslant gegeven onder date den to
,1 Septernbris 1515 ," insgelijks gemeld op bl. 63 , is_
den Rec. tot nog toe niet voorgekomen.
Niet onaartig , flit boofde der oude taale , zeden
gewoonten , is de rekening van den Land-Rentmr.
ER CKILENS , de anno 1518 , raakende Hertog KARELS
reize „ nae den flertoigh van Lunenburch toe 't Zell
„ omb Synre gnaeden Furftyn toe beflaepen, "
env. t. w. „ dat Vrouken ELISABETH genant, Dochter
„ van lynre genaeden Hoeren 1-IENRICK, Hertoughen toe
Brunswyck, &c." Het verzoek des huweliiks en de
voorwaarden , waarop het gefloten werd, komen voor
bladz. 167 env.
Het fchijnt, dat ook de Vrouwen fomtijds gewapencl
te voorfchijn kwamen. Ten minifen leest men hi. 311
in eene rekening van het jaar 1399: „ Enen Man, die
,5 den Dieff hind:, die ons Vrouwen Pantfcher geftalen
„ had, gegeven enen gulden:" en , bl. 327, in eerie
re.
(*) [Dezelfde Stukken komen ook voor bij anderen, tot
welken de Uitgeever van het Charterboek overwijst. Den
hatifen zegt Keizer FREDERIK gegeven te hebben in het 4afle
jaar zijns Keizerrijks , te weeten gerekend van zijne Krooning
te Rome door Paus NJCOT,AAS V. op den i9den Maart 1452.
Want als Roomach-Koning was hij bijkans I2 jaaren vroegee
gekroond. Bij sCHOTANUS, Friefeie filsterie, bl. 397, t4att,
door eerie drukfeil, 24, in plans van 42.J
Dd
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rekening van 1467: „ Item nlyns gen. joufferen Armborlten doen vermaken, costeii VII vi."
Staaltjens van den buitenf1loork,2n woeker , welken
men den Jooden betaalde, bier fisboiden of 700,1en.
febade geheten , vindt men bl. 540 env. Indien Rec. de
hier en daar niet zeer duidelijke wijze van voorilelieft
wet begrijpt, fteeg die woeker fointijds Nv el tot op 4)
ten honderd : op an&re tijden bedroes hij zo of 14, ja
daalde wel cells tot I0 ten honderd.
Wij waren eerst voorneemens dit berie'nt te fluiten
met eene lijst van een tamelijk aantal verouderde wnorden , welke zelfs bij EIL1AAN niet voorkomen, we1;;;;7
beteekenis veeltijds moeieiijk te gisfen valr. Maar wij
zijn reeds uitvoerig genoeg geworden , en rnoeten
breeken. Edue bijzonclerheid , evenwel, inocten wij met
een enkel woord aanflippen , het menigvuldige gebruil:
van de A, of AE, iotntijds ook wel AI, voor 0. Zu leezen wij veelmaalen Bade, Bagbe, Bayen , Kaker, (gcflalrilz hebben wij reeds aangehaald)Provaje voor Prol.00st,
L7even voor helooven, rerkeren, flandbake,
Vaecht , Valet, Faidt , Vaidyen voor Vougdif , en meer
clergelijke. Waarfehijnelijk., is dit een gevoig van d..!
Gelderfche uitfpraak.

Berchrify i.7g vast de Verwoesting to Ltuden , op den 12 1.1441
fomi'illaalld 1807 , door j. ROEM:P, Cuisten -Leeraar
Te Leyden, bij de Gebroeders Murray. r3a7.
dezeive
in gr. y e. 156 .131.
r ''en zijnen tijde deeden wii verflag van des Heeren RoEmERs
eerfte gefi.hrift , raakende het ongelekkig Leyden, getiteid:
Leyden in bare Ramp, op den 12 Ya1211alli I eo7 ; een Werkje ,
hoewel nog al eenige bladzijden loellaande, binnen den tijd
van zestien dagen naa de verlchtikkelijke gebeurtenis , begonnen , voltooid , gedrukt en in 't licit gegeeven ; een
Werkje, aangaande hetwelit , niet te curegt, zoude kunnen
vermoed worden , zonder dat zulks den Schrijver tot oncere
konde gedijen, dat in hetzelve nog al eenige misilagen , door
verkeerde opgave ontilaan, waren ingefiopen. Ea nogtens
verzekert de fle.er ROEMZR , dot de verkeerde opgaven zich
(legs tot een tweetal bepaalen. Vat hem bewogen hebbe , op zijn eerfte --dit tweede Werkje te laaten volgen ,
metdt hij in betFoorberigt:eene foort van gefchil,naameliik,
met de Boekbandelaars
eu DU NORTIER., welke bij
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de aankondiging van het Wei* Leyden in hare Ramp, bulteei
eeten des Schrijvers, in deNienwspapieren hun voorncemea
berigtten ter uitgave van eene volledige Befchrtiving• der voor
Leyden rampvolle gebeurtenis van den 12 yanuarij , opgenidt
it de beste befeheiden , met Platen. Dit mishangde den liecre
Rornumt te meer,, naardien de aankondiging eenen zijdelingfehea
weak inhielcit , als hadde hij flegts om de eetfie drift der
ttienwsgierigheid te voldoen gefchreeven. Dit deedt hem hut
plan vormen , om ecn tinder verhaal der noodlottige gebeurtenis op te en , met agterlaating van het reeds door hem
gemelde , door nadere belchouwing van de puinhoopen to
Leyden, de nog niet openbnar gemaakte, maar nader bekend
gewordene berigten mede te deelen, niet (die ultdrukking kin
RoEmER niet verduwen) om de eetfie drift der nieusysVerigbeid
te voldoen , maar om daardoor zijn eerst uicgegeeven'Werltje
voltooijen, en hetzelve met bet thans afgegeeven -Salk etht
geheel te doen uitinnaken.
Eer de Schrijver ter hoofdzaalce treedt, de opgave van nadere bijzonderheden, hat de Beer ROEMER eenige godcdicr
ftige en wijsgeerige befpiegelingen voorafgaan, in eon bevalligen en vloeijenclen flijf voorgedraagen , welken hij ook hit
doet blijken, zoo volkomen tot zijnen wil te hebben. De
belpiegelingen hebben inzonderheid ten oogmerke, de Icezers
tot ee.rbieclige aanbiclding der Voorzienigheid op to leiden,
en deeze van alle verkeerde, hair onteerende , anntljgingen
vrij te pleiten. Hoewel niets ongemeens behelzencle, 12:nen
zich dezelve, als die van eenen verilandigen Godsvereerder,
met genoegen en fligting leezen.
bander ons thans in te laatnn tot eene reeks bijzonderheden,
welke in de claad deeze Belehrijving zeer belangrilic rnaaken ,
maar die ons verflag te wijd zouden don uitclijen, willen wij ons
bepaalen tot het overneemen van 't geen ROEMER feurijil,
daar hij, zich verbeeldende als flaande op de plants der verwoestinge, zich herinnert, teat de thins ledige grond voor,naals bevatte , en tevens deszelfs tegenwoordige gedaante met
eene fikfche hand en leevendige kleuren teekent. „ Doze piek,"
zoo fehrijlt hij , „ thins een woest , verlaten oord kon
,, twee honclerd en zevenntwintig bewoonde huizen-binnen
,9 derzelver omtrek tellen: van alle zijcien zag men niets clan
• digt mast elkander gebouwde woningen , de verblijven der
• geleerdheid, nuttige werkzaamheid en onderfcheidene bezigheden — de zetels van huisfelijk geluk, vriemdnefnippc,
„ lijk genoegen, flille tevredenheid -- vele uitgezoc'nte ver„ blijven , oin uit te rusten van de werkzaamheden van cic ii
„ dag, en de vruchten van met vlijt vergad.erde
van
vele verzamelpinat„ jaren arbeids, dankhaar te genieten
,, zen van kostbare bockerijen , van gedenkwaardige hand
fchriften in allerlei tale') , van uitinuntende verzawelinen
Dd2
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,, van Naturalia , van aanzienlijke kebinetten van fehild*9, rijen , en andere gedenkftukken der ()tide en fiedendaegiche
,, tijden, Van elle deze woninzen werden 'er bii de fchrik.
• kelijke uitbarfting dadelijk ectuGnzestig tot pc/in verbrij„ zeld, meer dan tachtig van binnen geheel verwoest, de
overige gansch onbewoonbaar.— Het verfchiec vertoont ct
„ elle endere overgeblevene gebouwen de teekens der v,r,9 woesting door de ingeflagene ramen, de vernielde of mid„ den door gefpletene of nit de fchernieren g,ernitte voordeu• ren, de geknakte beiken, de gefcheurde muren, de geberile fchoorfteenen , de verwoeste daken, de ontbloote fper,/ ren. —. Nog doen de thalen der zoo, of het Licht der
^ mane, of het fchijnzel der lantaarnen , de {Ireton vin het,
• tot het fijnfte gruis verpletterde, glas glintleren. Op
99 de pleats , weer het Schip gelprongen is , is fchier geen' bettraten grond te onrdekken — a p es is dear met puin en
9■ 9 vergruisde fcherven bedekr, en het geheel Levert eene ververtooning. De zware boomen , weike can
• chrikkelijke
f
,, den waterkant flonden, en des zomers door een aangenatun
• lommer den wandelaar aanlokten en verkwikten, zijn ge,, dee!terjk met wortel en al uit den grond gerukt, midden
,, door geflagen, of geheel van den bast beroofd, en fchijneu
hun enders zoo bevallig groen met eene eeuwige tiorbeid
ja
• verwisfeld te hebben
wenneer ik dozen gansck
„ vel woesten oord eenflearde, bij her vliegen yen Ineeuw.,
• vloi,ken , het loeijen der winder , vertoonde zich a;lei
can mijn oog , als een fehrikkelijk verheven wintergeft zigt,” enz.
Grooter den waarven de verheelding zich een denkbeeld
ken vormen, moet het geweld en de kregt der uitberitinge
geweest zijn. Zie bier berm ecnige weinige voorbeelden.
7eker Rijdtuigverhuurder,een welgezet men, Wiens fiel op de
Garentnarkt flondt, in eene fchuine rigting van de plaats,
wear het Kruidfchip had( gelegen, zat, in het heilloos oogenblik , in cell afgefchoten kamertje van bet koetshuis, bezig
met lets te IchrTiven. flij wierdt , te gelijk met het inflean
van het ream, van zijnen floe/ opgenomen, en door het befchot boven de deur, 't geen wel acht voeten van den groud
is, heengefmeten mast den trap, welke in het koetshuis was,
wear hij, zeer fterk geltwetst en gekneusd, ter neder lag, en
zich geen begrip deezer vervaarlijke opening kon vormen, dewijl hij niers dan de fchittering van eene vlam hadt opgeni erkr, De gracht wierdt voor de huizen van Prof. RAU
en Ds. BROES bijna tot aan de ftoepen van gemelde huizen
een lialven cirkel weggerukt.Volgens verhaal van cell geloofeardig vriend van den Heere ROEMER , hadt dezelve, terwiji
liii zich in het oogenblik der uitbariting op zijn buitenverbiijf even buiten de Marepoort bevondt, gezien, dat de Haar-
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trekrehuit, welke door joist voorbij voer, uit bet water is opgeflagen en weder in hetzelve neergefmakt. Brokken y rn one:cineene zwaarte van het Schip vloogen brandend.,
door de Inei ■ t, en zijn door de daken, op de zo:dcr g ,
tuinen , of op binnenpiantzen nedergevalien.
Het aulter is
zonder ring op een Meek buiten de Hoogewoerdspoort gevonden. Het lood, hetgeen onder ann de mast van
Schip
y our de zwaartekragt doorganns met ijzereu ',andel) vast4enageld wordt, was diep in den grond van het bosch nan
plants Groeiilio ,, en op den Singel tusfchen de Koe- en Wittepoorten Een groot auk van een floepfteen is over
de Hooglandlche Kerk ge y logen, en op de gracht van (lien
naarn gevonden.
Een ooggetuige van zeer nabij, die egter nog gelukkig bet
leevon behieldt, deedt den ileere ROEMER. het vofgende
voudige venal van de uitbartling zeive. 't is zekere
OVERD(TIN, die fpreekt. „1k lag neuter bet Schi p , weiks voor• ileven naar de Vliet gekeerd was, ointrent de Langebrug te
t, baggeren. 1k wist niet ,dat 'er kruid is dat Schip was; maar
• eensklaps hoorde ik in hetzelve een gepaf, zoo dat 'er twee
luiken van bet dek afviogen , waaruit eenige hoepels fpron,, gen : her water nit bet Rapenburg drong zich rondom het
Schip als o} een : toen zag ik y our, hetwelk terflond door
„ eerie dikke duisternis gevolgd werd; de flu:sdeuren van de
Langebrug fprongen open: ik werd a:s op zi!de gerukt en
Pt viel in bet water, waartiit ik, niet werende war bet was,
• geworfleld ben , na dat een zware flag de huizen deed in„ florten, en het gercep: o Goal! wat is dat ? verdoofde.
„ Kurt te voren had ik nog gezien, dot eel) 'Knecht nnrdappe•
• leitCebillen over boord wierp, en, zoo bet mij voorkwam,
„ nog had gelproken tegen andere, die beneden waren.”
Zie bier nog Cell treffend voorbeeld van als uit de kaaken des
doods geredden bij het deerlijk ongeval. „ De Meer vAN
STAVEREN, wonende nanst het gebouw van den (-leer NTAN
„ NOORT, hetgeen op den hock van het Rnpenburg en
,, de Nieuwfleeg luisterrijk praalde, zat in zijne zijdka.ner
„ vow de glazer te felmjven. Zijne Echtgenuote , come
dochter van den eerwaardigen Leeraar PROPER, was met
„ hoar eenig Kind en de Min in dezelfde knmer bij het y our ,
„ gereed om thee te drinker.. Eensklaps words Ili; door een
„ vervaarlijk Licht omfcheenen en onti,T bet pain bulolven.
Geprongd rusrchcn fteenklonwen, denkt hij, dot de bliklein
„ lien) getroffen heeft. Met meer clan gewone krneht trnt!ht
„ hij den grooten fleenkIomp , waaronler hij lag, op te
„ burn. Het :!elukt hem, maar nu ontdekt hij, die niets
„ anders dan eigen ongeval vermoedde , de akeliofte °mann„ digheden. Hij vincit zijue jeugdige Gade onder een hint
„ gekueid, met fleenhoopen overdekt, in Naar bloed wente„ lenDd3
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lende, voor bet vuur liggen. De Min ligt aan de andere
zijde insgeliiks gekneld, gekneusd, gillende van weedom
,, en vervaarlijk om hulp fchreenwende. — De Moeder roept,
„ mu baron zuigeling : z!j wist niet dat de Eenige reeds
,, verpletterd was ! De Klerk was met den grond van het kantor naar beneden geilort.
bevindt zich op den
• painhoop. De menigte Ichiet toe, om to helpen. De balk,
• waaronder de Vrouw ligt, kan niet getild worden. Eike
opliefing vertneerdert de drukking. Het bioed, 't Been
Iijderesfe ,
f nit onteiliare wooden vloeit , verzwakt
„ welke eindeliik, maar fchier levenloos, van wider den balk
. , en fleenen gebaald, en, nevens de deerlijk gewonde Min• ne, eindelijk nog gelukkig haileld is."
Zoo wend ook een Kind, als ' t ware uit een graf van puin,
waaronder 12 zijner jeugdige Schoolmakkers ellendig omkwamen, leevend opgedolven, tcrwiji hij afgernat riep: help
:nip'! ik wil seijn horlogie aan m:Jnen redder geeven en,
fchoon zwaor gewond, gered, hetzelve ook gulhartig aanboodt,
Volgens nrauwkeurige opgave, zou bet gem' der omgeko.
tienen aldus kunnen berekend worden:
„
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53

,

in 't geheel

.

43
36
151 Liken.

Welk gem!, egter, door gefl-orvenen can Bonne wooden, (IT
aen de gevolgen van den febrik omg,eizonIenen , nog merkelijk
zal moeten vermeerderd worden; hoewei noEmzu„ die zoo
wel bet bijzonder gelukkige als noodlottige bij de algemeene
ramp met waerheidsliefde vermeidt, nanteekent, dat van de
moon gewonden, mccst aile herileld zijn.

Lriden's Ramp geen toeval, of lre'dthank op den lierzang van
E. S.: Leidens Ramp geene Godsaral. Te Haarlem, bij
j. L. Augustini. 1807. In g;-. 8rc. 39
behoren wider dezulken , waarvan de Dichter in bet
W ijVoorberigt
melding doet, die naanilijk women dat dit
flu* vroeger had behoren to verfchijnen , maar evenwel die
ravens oordeelen dat het nog Met geheel en al to that komt.
De
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De Ophelderingen. echter dezen zanghadden wij niet verlangd:
wij laten dezelve in hare waarde; dan de Lierzang, waarop
deze de weerklank is , had ze niet. Vee/ is 'er in , dat men
met genocgen lezen zal; veel, dat nog al wat afdoet. Eerie
is 'er , die wij vooral willen nanaippen: de Dichter van den
beruchten Lierzang had het gevoel van zijne Majefleit onzen
Koning, bij het onge.lulc. nengevoerd, en Hoogstdeszelfs lemming, els veel edeler dan die der Leernren , tegen Wien zijn
zang was ingerigt , hoog geroemd. Vrij algemeen vond men
dezen trek zeer onedelmoedig; fommigen vonden zelfs, dat
dezelve de hatelijkfle ;trekking had. Deze zang roemt merle
den Koning , nicer tevens ieder Christelijk hart; en ziet hier
jets van de foot: Hoe veel eer Gij Zjine Maje/leit den Koning
van Holland aandoet , met te onderliellen dat Hoogstdezelve
WPC grondbeginfelen liaat , kan nit den loop deter aanteekeningen blijken. Gij dwaalt , mijn Vriend! anders zouden wij reden
Hemels ongunst magi gegehebben te vreezen, dat Hij ons
yen zip)! Verder. En nu! waarin heeft dan bun hart (het
hart van Neerlands dus genaamde Geesteiijkheid) in tegengel-.
Eng van dot des Konings onedel gellagen ? Of is het daarin,
• dat, volgens U, de Koning flechts de diepe wooden van Leiden
gevoelde, en zij , kij hun gevoel van de el/ende dier ongelukkige
Stad, tevens aan God dachten? enz. Over het algemeen beViet ons toch de won in deze Aanteekeningen ; 'er yak bier
. en dear een woord , waarbij het „ mijn Vriend!" niet zeer
voegzaam eene plants zou vinden , near ons gevoel , en her moest
toch overal gefchikt geplantst kunnen wooden in eerie Christelijke verdediging. De discipel is niet meet dan zijn muster. Doch fchuiven wij de Aanteekeningen ter zijde. — Het
Zangftuk . zelve voldeed ook in alles nen ons verlangen tiler ;
wij hadden, namelijk, gaarne een fink gelled, even zo ingerigt alsof gelled de bewuste Lierzang nooit bet licht had gezien; een voortreflijk Christelijk dichtfluk op Leidens ongeluk, en waarvan alleen de titel of her voorberigt aan dien Lierzang herinnerde. Intusfchen verkoos nu deze Dichter dit niet,
en wij moeten zijn ftuk beoordeelen zo als hij het goedvond te
geven. Hij volgt den Lierzang op den voet, en ieder couplet
words hier omgekeerd. Alhoewel nu daardoor de Dichter els
aan eenen leiband loops , en zekere itijfheid alzo onverrnijdelijk was, zo is hem zijn plan toch wel gelukt, en weer dan
eenen trek geeft hij regt meesterlijk terug. Wij geven ter
proeve juist het zelfde, 't welk wij bij den eertlen Lierzang
opgaven.
Neemt God van 't zeedEjk kwead geen kennis?
Gij loochent dit; o heiligfchennis!
Beef, worm! God hoort uw lastertaal.
„ 1k fchep in 't grafen geen be.kagen:"
Zwcert God: zoo iweert geen aartsEjran; enz.
D 4
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En , es , door 't blikfemvuur getrofreen,
De tak eens elks, ira 't nederplofen.,
Bet darteleade wiclitje plet,
ineent ge , &eft dart d' tilbehocder
Nict even zeer op kind ea nmeder ,
Ills op het groot gelled gelet?

De Toren van de Leydrehe Saai- of restljnhalle fprekevde logevoerd , gelegenheid van zi:ne pooping, veroorzaakt door de
ramp van Leyden, 12 y an. t8o7. Door J. LE on LIINCQ VAN
DER1:11EY. Te Leyden , bij P. H. Trap. 1807. In gr. ,■,V9.
8 LI.
Stukie zal men goarne bij de overige Dichtflukjes
O okterditg,:egenheici
van Leidens jongfle ramp willen voegen;
de zeer nude Toren , die nu ter of brook geflecht zal worden,
vocrt het woord, en ve.:bii;tit zich mede over de komst van
Koning tot den troon, en zijuen ijver tot herftel der
ongeinkkige Stad. Do diclittrant van den grijzen BEREHEY
bekend genoeg.

De Tore:, van, de Leydrche Saai- of Festijnhalle andermaal fprelende iigtvoerd, bij gelegenbeid , dat na de verkooping Pan
dei:zekrea tot of b;-aak, deseelfs Pooping is opgefchortst: met
ccnige historifehe Aanteekeningen. Door J. LE FRANCQ VAN
n'2REHEY. _re Leyden , bij P. H. Trap. 1807. In zr. 8vo.
16
Het is met nil] nog filet get/elan;
fk zal hcrbouwd, nog blijven flaan.
ilifchoon ik was ter koop gelleld ,
'k Ben ecliter nog niet neergeveld.
Zo begint nn deze Toren zijnen vreugdezang, en wederom,
ols dor, zulk eenen ouden Toren voegt, in den ouden
trout ; wie vergt web van zulk een oud gedenkflult, dot het
wet de eenwen, die her doorieeft, in fmaak en dichttrant dezelfcie flappen doer? Het Voorberigt melds ons , dot dit gedenkfluk der oudheid nog niet zal worden gefloopt, moor zo
wel tot gehengenis van de romp, als tot gedachtenis van de
zorg von den Koning , de trout van den MagifIro.at, en de
weldndigheid von de Ingezetenen von het Koningrijk , misfchien wel in wezen geloten zal worden. Eenige weinige nodige Ophelderingen , die den beminnaar van oudheden welkom
zijn, vergezellen dit Stukje, hetwelk men gaarne bij het vorice van EERKHEY voegen en bewaren zal.
•Crief
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dfnzel_g rief van Soplzia aan Mr. J. RINKER, de brtercn ,
ren, op harm naant , aan Mr. R. FEITII gelc,Veven , Myer*aide. Uitgegeren door de;'zclver (van KINDER en Furl? of
/door
baren?) broeder CilKisTIANuS. 7 e Utrecht, bij de
Wed. J. van Terveen en 'Loon. 1807. In gr. $vo.
zeive, hoogst ontevreden , dat Mr.
in haren
S OPTILA
heeft beantwoord, zendt
Liam de brieven van Mr.
Lillis, onder hare toeflemming, uitgeKINKER

FEITII

hem dezen brief te
geven en met aanmerkingen begeleid is door haren broeder
curasTLANus. Zij zegt , nimlller KINKER als haren brieffchrijver
gebruikt te hebben, en vermoedt, dat eene liclitekooi zich
voor haar bij den Advocaat zal aangediend hebben.

„ Neen! 'k heb U nooit gevfnagd, (zegt zij)
„ Om dat, voor mij , te doen, wat ge , op mijn naam, nu waagt.
SOPIIIA zoo gewis haar zaak U niet vertrouwen;
„ Welligt kwam eene Vijandin
„ Van 't reine Christendom, een fehnndvlek 211er Vrouwen,
„ Uw !tamer in (*).
,, Die Iigtekooi, misfchien,
„ iieeft, onder mijnen naam, die taak U willen bi6n,
„ Een tank, geheel voor U en naar ow kunst berekend.
„ Welaan ! zij worde zelfs uw Bruid!
„ Was uw gefchrijf maar niet met mijnen naam geteekend,
„ Ik lachte luid."
Haar broeder geeft van haar eene karakterfchets, weike zoo
veel hatelijkheid van sOpf11:1 niet zou hebben doen verwachten , ats 'er in den wensch van eene hoer tot iemands bruid
en in het luid gelach om eenes menfchen verderf gelegen is.
„ Mijne zuster sOPIIIA(zegt hij) is eene vrouw van den ouden
„ ftempel. Zij heeft weinig met uitwendig verfierfi-2I on , dat
„ in het vlechten des hairs , oinhangen van good en nail„ trekkers van kleederen , befinat; en is , integerided , zeer
„ gezet op de inwendige fchoonheid des harte en het (lver„ der(*) „ Ook mij komt het niet onwaarfchijnelijk voor , dat de eene of
„ andere Aexkosvw., hoedanig 'er Spr.uken IX: 13-18. befchreven
„ wordt, aka bij KINKER varva,e, ‘ d hceft. Gemelde Neer fchijnt mij„ ne soPutA van hemeSchen aard zelfs in het geheel ulet gekend te heb„ hen ; want anders zou hi tech ligt hebben kunnen begrijpen , dat zij,
„ de Vriendin van FEITH en eene welop evoede Clyistelijke vrouw,
• zulke brieven niet kon doen fchrijven.
dovaev Z0§5I'A
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derfelijk fieraad van ecnen ilillen en zachtmoedigen geest ,
„ die kostelijk is voor God. r n gelijk zij dos geese Ravin
„ der Mode is; mar het onverfehi!lig aanziet, of men den
„ hoed op zijn KANTS , of hoe ouk , optoome, zoo laat zij
„ zich ook door allerleijen wind van leering nitren ;
„ maar, Riles beproevende en het goede zoekende te behouden, blijft zij bij brar oud gevoelen, dat de yreeze des lice$2
„ ren bet beginzel der Irijsizeid is.”
Gelijk broederlijke IZederheld wrblindt voor de
gebreken zijner zuster , zoo h e ft Mr. FEITII zich becirogan
omtrent zijne vriendin, Naar veel nicer zucht voor wijsgeerige
onderzoekingen toefchrijvende, clan haat ooit blijkt bezield te
hebben.
„

„ Wees ijverig Kantiaan ,
„ Beroem U op een taal , die niemand kart yerftnan.
„ 1k jaag naar geenen naans, dien 'k U Met wil betwistan."
Dos fpreekt SOPHIA , en hear broeder zegt: „ Een Wijsgeer en
„ Christen te zijn is zeker Beene tegenarijdigheid. \retell iva„ Ten dat; het dagboek van eon' Christen Wijsgeer heefc ons
„ dikwerf geleerd en geflicht, en ik zelf wenschte wel, d t
„ beide ook te zijn; maar daarom is nu alle Wijsbegeerte, et
„ wan men zoo noemt, nog geen Christendom."
:Mar zou zich Mr. FEITH zoo zeer bedrogcn liebben in
SOPHIA, welke hij zich heeft y oorgehteld als cane vrouw
ke , ten minfle , gevaar 1iep, van zich gabeel over te gave!, aan
de Critifcbe Wijsbegeerte? Deze verdenking is waarl;11: gacne
pligtpleging voor 's Dichters oordeel over zijne vrieuden, en
het is echter dit verwijt, hetwelk hem openlijk in dezen Brief
gefchiedt, die anders vol is van hulde voor zijne jaren, godsvrucht en dichtvermogen. Wic hat dais zijn mag, die nu
de pen voor SOPHIA en op naam van haven broeder gavoerct
heeft , bij is gansch en al buiten hsar karakter gegaan zoo als
"Mr. TEITH het zich had voorgeceld, en beefc ook daardoor
zoo groot gebrek sun ()ordeal verraden , als 'er noodig is,
cm, hij de openhartige berniging van geen Wiisgaer te zijn,
hoezeer men het wcnschc te wezen , zich in wijsgeerige gefchillen te mengen. Evenwel moet Recenfent dezen Dichter
het refit Inten wedervaren , van zijn oordeel in een ander opzigr.
te erkennen , voor zoo ver hij , namelijk , in deze y our hem
zoo vreemde bemoeijing, ook wel gezorgd heeft, om ire Critifebe Wijsbegeerte zelve onaangeroerd te laten ; indien men
het hem no flcchts wil ten goede houden, dat hij zoo veal to
sneer in perlbonlijke bitterheden, fcheldnamen en vertellingje;
doer.

AURORA.
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4urora , een romaniek Tafereel, uit den voorleden tijd. Door
den Schrijver van Rinaldo Rinalciini. (lit het lloogduitsci
vertaald. Met Plaaten. Te thngeldam , bij G. Roos. In
Svo. IJle Deel, 2o4; Ilde Deel, 24.2 bladz.
Rinaldini, bier de groote, de edelmoedige roover
R inaldo
genoemd, fpeelt mast Aurora in deze boekjes de hoofdrol ; zij behoren daarom bij 's mans gefchiedenis , daar zij
anecdoten hebelzen, zegt de Voorberichter, van sevallen, welke hem fchijnen bejegend te zijn, AO de Schnjver zipser levensgefchiedenis dezelve aanvanst , of wel dezulken, welke in bet
plan des eerstgenoemden Se,Vijvers seen plaats konden vinden,
Daar hij nu aan het Plot dezcs verhaals , na het nemen vary.
eenen goeden teug vergifts , zich met eenen dolk in het hart
fteekt , en met zijn dametje of vrouw wel en wettig wordt ter
anrde beheld, zo gaat dit wel een weinig boven onze bevatting ; dan geheel vreemd is ons dit in dit werkje toch niet,
daar wij reeds eenmaal ontdekten, hoe gemaklijk het in eene
Roman als deze gnat, om Aurora in het openbaar te doen onthoofden, en naderhand den lezer te berichten, dat men een
arm meisje , dat tamelijk op haar geleek, om outdekkingen
voor te komen, de tong uitgefneden, en daardoor het geeerd
publiek , zo wel als de rechters, bedrogen had. Het terugroepen van dooden gaat op zulk eene wijze nog al ligt.
Aurora, de fchoone Aurora ,hield zich voor de dochter van
den Hertog van Ferrara, door hem bij eene danferes geteeld,
en had nu het oog op dezen kleinen Stant ; zij verwierf zich
eenen ontzettenden aanhang, een groot en geheim verbond,
waarvan zij alle de leden aan een touwtje leidde, zonder dat
bijna ie:nand wist e waarvoor hij moordde en werkte , en war de
bedoeling was ; deszelfs leden werden eenige letters op den
linker arm ingebrand , zodat niemand gemaltlijk terug Icon ;
ook Rinaldo , dien zij film en geheimzinnig genoeg tot zich
had gelokt, onderging die kuur, nadat hij reeds vroeger, (het
is duidlijk op een plaatje afgebeeld) op de kniea voor haar
liggende, heuren ontblooten betoverenden witten arm bad gezien , — haar dien met een dolk had zien kwetfen, — het
bloed in den gouden, half met Cyprus-wijn gevulden, beker
eene foortgelijke operatic aan zichzelven veropgevangen,
richt, en dezen alzo gemengden drank met haar had opgedronken ; terwijl hij Bien nacht verder op eene aangename
wijze met haar verdroomde. — Nu gaat het fpel met bet geheime verbond geheel de boekjes door zijnen gang, en 'er
wordt gemoord dat iemand de hairen te berge rijza. Hij
kwam ook zelf in dienst van de Repubitek van Venetie; want
file werd 'er mede iu betrokken , denklij k zonder te wetea
wan-
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waarom , of het bondgenootfchap trok van eenen toevallig,en
oorlog partij ; doch bij de doodlijl:e ziekte van den Hertog
haren vader zo els _zij meende, kiest Aurora de partij van
zich anti hem te vertonen , opdet hij haar erkennen mogt; dan
men legdc haar , gelijk men meende, doch gelijk wij reeds
gezien hebben een onfchuldig meisje , voor deze vermetelheid het hoofd voor de voeten. Nu was 't verbond ten einde?
hole wet! Aurora had verzoeken of bevelen nagelaten , en
gaf haren geest en Rinaldo een rendezvous; eerst fpookt zij
zo wat , en eindelijk wordt bet de nog levende Aurora zelve; — het moorden gnat dus den gang , tusfchenbeiden
ook brandflichting ; doch eindelijk zijn Rinaldo en Aurora verblijd cene fchtulplaats to vinden hij eenen oudcn
vriend barer moeder ; doch ook bier raakt men hen op
't fpoor , en de vriend kan hen niet lauger verbergen ;
hij beproeft of zijn gezag en invloed hen redden kan, vertrekt ten dien einde, en ontdekt hen fchriftlijk dat hij ,'eigenlijk de vader van Aurora en de zuster der danferes hare moe.
der was. — Eerst waren zij nu nog wettig getrouwd; kort
daarop komt de tiiding dat men hen 20 zo vatten zel, en,
bij het onvermijdlijk uitzicht op beul en fchavot , kiezen zij
nu den dood , dien wij reeds boven gemeld hebben , en
rusten in bun graf, tot dat de een of andere Romanfehrijver goedvindt hen nogmaals op te wekken. Gods vrede zij
met ons ailed! zo eindigt dit flicbtelijk werk.
De Autheur is geiseel niet vreemd in de Aleine:T Staaten en
Vorflenboven van Opper-Italien , zo zegt het Voorbericht,
en die Lilt (On oorbaar en nurig acht , moge claaronurent
in dit verhaal zijne leering zoelten: hem , dien de boekjes
bevallen. zullen de pinatjes denklijk dan ook wel belmgen;
voor beiden worth, near ons gevoel , het zelfde foort van
fmaak vereischt.

Comte Introduelion a la connoisfance des Corps celestes et
du f.ytleme du Monde, ou contemplation de la Nature et de
fes Phenomenes. TraduCtion posthurne du Hollandois de
J. P. JILNGST , par o. BYRDE rviaitre de Penfion a Ainiter—dam, avec pinfieurs notes du meme. a Zutphen , chez
Thienie. 1807. Svo. 91 peg.
11. C.
eknoptheid en volled i :r heid prijzen het oorfpronkelijk werkB je can ;de Heer BYRDE voncl het enter voor fommige onderwijzers nuttig, eenige ophelderende aanmerkingen aan den
voet der bladzijden 'er bij te voegen , en daarenboven heeft
hij 'er nog iets over de honen bijgevoegd. Wij vonden
zijne aaJ, merkingen doelmatig , en gelooven dat hem ineniz
enderwijzer clamour dank verfchuldigd is.
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et F,erIte deezer keurige Verzanielinge hebbett

wij in het laatstverlopen jaar onzen Leezeren aangekondigd (*); van het Tweede, titans door den Heere
TE WATER der geleerde wacreld medegedeeld , tnoeten
wij nu eenig verflag doen.
I. Het eerfte, dat ons bier voorkomt , is eene Verhandeling, cketitcld: REMPHAH , een God der "Egyptenaaren,
door de israelieten in de Woestiine peFerd, Men
weet, dat STEPHANUS (HAND. VII: 43.) laarvaii fpreekt
in eene aanhaaiinge van AMOS V: 25, 26. Maar deeze
hurt, in het Hebr. , eenen eheel anderen nanni
Kiun of Kijun. De Grickfche Overzetting, Welke :;TE.
PHANCYS volgt , leest `Palq)Co, in een enkel Handfchrift
Poz of Pepp i- t. De zwaarigheid. is bier — P. Hoe kat'
Men zeggen, dat de Israelieten gedunrende hunne omzwerving in de woestijne , Gode Beene offeranden toegebragt,maar de Afgoden gediend hebben? Van het laatite
hccfr.
(4)
Vad. Letteroef. voor 18o6. I Sulk , 49 coy.
Uit de Voorreden des Uitgeevers gaven wij een bericht van
des Schrijvers Leeven iii ons Mengelwerk voor het zelfde
jaar, bi. 479 env.
(t) RENIPHAll jEgyptiorurn Deus, ab IsraElitis in Deferta
coitus , nunc ex Linguc et 'Palpitate "Egyp:iacd erzaus et
illufiratus.
Ee
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heeft men blijken in de Boeken van mos gs: van het eerffe
fpreekt de Schrijver a. bl. 8. en brengt meer dan dens
gisfing van verfcheiden Geleerden te berde. Misichien
zoude men kunnen zeggen , dat wel de openbaare offerdienst , welke op kosten van den Staat gelchiedde,
waargenomen , maar de offeranden van bijzondere perfoonen verwaarloosd wierden, waartoc en des Voiles neiging tot afgoderij, en de mindere voorraad van offervee kunnen zamengewerkt hebben. — 2°. Over de
groote vraag , hoe toch de LXX van Than of Kijun konden maaken Ra7:,oban , Remphan , Rempha of
Rornpha , hegira JABLONSKI te handelen § 4. bl. 13.
Sommigen xneenen , dat het woord
oudtijds bij
Amos sgelezen is of Kevan, en de LXX, of misleid door een gebrekkig handfchrift, of bij overijiinge ,
getleld hebben Revan of Raiphan: van welke verwisfeling der letteren 2 en I de Schrijver zelve, bl. 24 , een
voorbecid bijhrengt. Dit gevoelen , eerst door DRU■
SIUS naderhand door VITRINGA (den Varier) en andexen verdedigd, komt onzen Schrijver niet aanneemelijk
voor, om redenen, welke ,men kan vinden 5 5-7. bl.
35-25. Zijne eigene geciachten , in de volgende 55 voor.
getteld , en met veel geleerdheid en ondheidkunde verdedigd , komen hierop nit , dat Remphan een lEgyptisch
%mold is en uit gene andere Oosterfche Taale kan ver.
klaard worden; dat de Israelieten in ZEgypte de Afgo.
den gediend hadden „ zo als biijkt nit de gebeurtenis van het gouden KaIf, lit Jos. XXIV: 14 en EZECH.
XX: 7, 8; dat RE of RO in het JEgyptisch eenen KoviPg beteekent, en PHEH den hand, terwijI de DI een
teeeen is van den zogenaarnden flatus confiruFtus , of,
cat het woord PHEH in den tweeden naartival wordt
fenomen; dat, gevolgelijk ,Rempbah, ofRarnpheth, is de
Aoning des Hemels, d. i. de ,Zon, welke under het zinrebeetd van het gouden Kaif geeerd werd , gelijk (ins,
in Agypten, degewijde Osfen Apis en Mnevis ainnebeelden der Zonne waren dat bij de JEgyptenaaren
ce Zon inderdaad de Konirg de: Hemels genoemd werd ,
en zelfs in de gemeene taal PH (Re of Rhe) de Zon
beteekent; dat wel het woord Remphan bij geene andere
Schrijvers voorkomt , maar dat meer andere woorden
flechts eermaal gevonden worden, en dat men, eindelijk , van Remphan nog bier en daar fpooren ontmoet.
tlet deeze verklaaringe, waardoor JABLorrszi, zo als
vALC-
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VAI,CRENAAR zich plagt nit te drukken ( s), de waar,
heid nit den put , getrokken heeft , wilden wij ook den
Nederduittehen Leezer bekend maaken, en hebben, ons
daarom bij deeze Verhandeling wat langer opgehouden , te meer dant zij ten uiterften zeldzaam was geWorden, gelijk de Hr. TE WATER aanteekent bl. 231 vati
bet Me Deel deezer Opuscula , welken men dus te grootere dank verfehuldigd is voor deeze nieuwe ttite,raaf.
II. In de tweede plaats ontmoeten ons fleht Verb ande/ingen over het Land GOSEN zo beroentd in de.
Schriftuure, de woonplaats der Israiilieten , gediturende hun verblijf in iEgypten. Onze ruitnte gedoogt
tlitvoerig vertlag hiervan. Aileen zullcn wij trachten
den Nederdnitfchen Leezer met den hoofdinhoud en del/
loop des Werks eenigzins bekend te maaken. De
Eerfle Verhandeling fpreekt van de verfchillende gevoa,.
lens onder de Geleerden over de Egging deezer Land.,
itreek. Dat zij behoorde tot de vruchtbaarite van tEgyp.
ten blijkt uit bet verhaal van MOSES , en wordt aige•
meen erkend, § hi. 79. De meesten hebben haar geplaatst in Neder. /Egypten of de zogenaamde Delta,
5 3. bl. 81 i maar verfaillen evenwel omtrent de juiste
plaats. SoMmigen zoeken haar nabij het oude
of tegenwoordig Damiate , (§ 4. bl. 83.) anderen om.e
ftreeks Heliopolis, bij MOSES On, dat wel buiten de Del,
to lag , maar evenwel tot Neder- /Egypten behoorde,
S 5. bl. 85. VITRINGA poogde beide gevoelens te vereenigen ; door te itellen , dat Gofen zich uitftrckte langs
den rechter oever des Nijls van Pelufium tot Memphis,
6. bl. 88. —De TweedeVerhandelingbevat een onderzoek
der redenen, waarop deeze gevoelens rusten; als I°. de
veuchtbaarheid des Lands ; § bl. 92. waarop aange,
merkt wordt, dat deeze niet aan Necler./Egypten bij.
zonder eigen is ,maar tor geheel £gyptenbehoort, zoVer
het door den NW bevochtigd worth. 2°. De onderftelde
nabijheid van Gofen aan het land van Canaan , in de ge.
daeh ten , dat JOSEPH zijn verblijf gehouden hebbe te Tanis r,
of Tzoan , zo als de Schriftuur het noemt, en vandaar
zijnen Vader JAI= zij te gemoet gereisd; van Welke
Dat niet elle Geleerden zo gunflig over hetgevoelenlivnagtt
kan men ondermsfehen zien nit de Aanteekening van den Heere TE bij bet mile Dee1, leis
23 I, Rec,
Ee
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ling de Zwakheid wordt aangetoond, § 3, 4. bl. 94 env.
3°. Dat de LXX Overzetters, GEN. XLV: 10, Gofen
noemen Gefern van "Irabie, of het Arabifche Germ; waarop wordt aangemerkt , dat alien , die ten Oosten van
den Nip, zelfs in Opper-lEgypten, wootiden , den naarn
van Arabiets droegen , § 5. bl. 98. 4°. Dar Tanis , of
Tzoan, de Hoofdftad van lEttypten was; waartoe men
zich beroept op PSALM LXXVIIE: 12 43. Dan de..,
Schrijver merkt aan, dat Tzoan aldaar niet de Stad Tanis , maar geheel Neder-iEgypten beteekent, terwiji
het volgende JEgypten het Oppergedeelte des Lands boven Memphis aanduidt , § 6. bl. 'or env.
De Derde Verhandeling is 'de eerlle van Vier , waarin de Schriiver zijn eigen gevoelen voordraagt. Dit is,
dat Gofen moet gezocht worden in den ouden Nomos Heracleopolitanus , een door den Nip gevormd eiland , en
on ((reeks betzelve , in de Landitreek, die tegenwoordig
den naam Flown (of, zo als PococK fpelt ; Faiume)
voert, boven het hedendaagfche Kairo ,§ a. p. io8. Ook
2nderen, voor hem, waren 'er niet vreemd van ,§ 3. bl.
111. Hij begint bet bier te verciedign uit de zonderhinge vruchtbaarheid deezer lanciftreek., §4 en 5. N.
env. waartoe hij zich beroept op het getuigenis van
B.TRAno ; 5 6. bl. 116. op eenige uitdrukkingen der
Scbriltuure, en § 7. bl. 122. op de berichten van andere Schrijveren (*). — In de Vierde Verhandeling gaat de
Beer JABLONSKI over tot het bewiis , afgeleid uit de Jigging van Gofen , waartoe hij zich den weg baant door
vooraf te onderzoelzen, welke, ten Hide derisraelieten,
cif.c Hoofritiad van lEgypten was. Hij fpreekt blj die gelegenheid van eene Verhandeling, waarin hij, boven bet
reeds aangevoerde in de Tweede Verb. § 6, nader witde toonen, dat het Tanis, of Tzoan , niet kan geweest
ziin; maar welke Verhandeling nooit voltooid , immers
niet tot kennis van den Heere TE WATER is gekomen,
§ 2. bl. 127. Na het overweegen van verfcheidene redenen , welke voor en van andere, welke voor
Memphis, aan de Westzijde des Nips (t), pleiten,
tracht

(*) In het opfehrift van deeze paragraaph Nat, vermoe.delijk door eene fehriiffeil, Plinii in plaatze van Strabcnis. Rec.
(f) POCOCK , SHAW en NIEBUHR verfebinen omtrent de inis
te plaatzing deezer oude maar nu geheel verwoeste Stad.
De

OPUSCULA.

417
tracht hij de gevoelens daaromtrent overeen to brengen
door de onderfIelling , dat de lEgyptifche Koningen ,
even gelijk de Perfilche, voor verteuiliende jaargetiiden
onderfcheiden verblijfplaatzen kunnen gehad hebben, 5 3,
4,5. bl. t28 env. In de volgende 55 onderfcheidt hij het
Land van Ramfes of Rameles , dat Wen zelve is (GEN.
XLVII: ii) van de Stad van dien naam (Ex. 1: II) volgens hem Heliopolis of On, welke de Israelieten, door
PHARAO gedwongen, wel niet van den grond aF bouwden,
maar door dijken verfterkten , tegen de overftroomingen
van den Nip beveiligden , en bekwaam maakten tot het
bewaaren van koorn, enz. §
bl. 134 env. — §
der Viilde Verbandeling -client tot naderen aandrang der
ftellinge , dat Mernpbis , ten tijde van MOSES, de Hoolditad
van .iEgypten was; waarbij de Schrijver met lofgewaagt
van eene Verhandeling van den Jefuit SICARD , over den
doortocht der Israelieten door de Roode Zee , in-de Nouveaux Memoires des Misfions T. VI; en gaat , met § 2.
bl. 144, over tot drie bewijzen voor zijn gevoelen.
x. Het oogmerk van God, dat de Israelieten afgezonderd van de YEgyptenaaren zouden leeven; waartoe bet
tegenwoordige Fioum zeer gefchikt was , als zijnde ,
hoe vruchtbaar in zichzelve, door woestijnen omringd,
en van het overige des Lands afgefcheiden. 2. De plaag
der Sprinkhaanenwelke door eenen Westenwind in de
Roode, of Schelfzee ( 4 ,'10 rq! , mare algolion(*)) gedrey en werden, EX. X: 19. 3. Den weg, fangs welken de
Israelieten uit ./Egypten trokken. Doch bier kunnen
wij hem niet volgen. — Even weinig kunnen wij ons
ophouden bij de Zesde Verhandeling , waarin de Hr.
JABLONSKI zich beroept op fommige overleveringen der
.IEgyptenaaten en van anderen , welke , gelijk hij erkent, op zichzelve niet veel afdoen , fchoon zij, gevoegd
bij andere bewijzen , derzelver gewicht vermeerderen.
De twee laattte Verhandeliugen over dit onderwerp
beDe eerfle plaatst bur omtrent bet tegenwoordige Sakara of
Metrabenne ; de tweede wat noordelijker tegen over Cairo,
daar nu Giza of Dfgize ligt. Dc derde houdt het meest met den
eedlen. Zie de Aant. (**) van CRAMERUS bij POCOCK' S Befcbrijving van het Oosten enz. I D. 131. 70. Rec.
(*) Dat Schelfoudtijds eene bies beteekende , vindt men bij
HILIANus en bij NEYEK. Rec.
Xe3
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hevatten een verder bewijs , afgeleid uit den naanl
()Wen. Dit is, volgens den Schrijver, (§ 1 der Zeveneie
bl, 186) een 141 gyptisch woord , over
welks recetlehrijving en uitfpraak gehandeld words
§ 2. bl. i28. Door uitlanders werd bet, gelijk veelal
gebeurt, fomtijds zeer misvormd. Bij de LXX is het
4ecr4 (Qefem) bij ARTAPANUS grucri‘v (KaiAn) en Kectgice
(Kesfitn) bij MANETHO Kcaxeim (Kochome) en Kouxavei
(Kochone) § 3, bl, 19o. Volgens den Schrijver beteekent.
het Heracleopolis of de Stad van Hercules, en de Grieklche
naam is eene vertaaling van den /Egyptifchen , b).
193, Het woord, naatnelijk , is zamengefteld uit Kahl

of Kah , eene Stad , en Shorn of Sham (*) , dapperheid,
flerkte, machi, en vandaar HERCULES, § 5, bl, 195. De
S 6 en 7 dienen tot verdere opheldering en aandrang
deezer beteekenis, — De tichtge Verhandeling is ge,

fchikt tot beantwoording der vraage, of ten tijde van
JOSEPH de 2Egyptenaars reeds met Afgoderij befmet wa,
1• en, hetgeen tbmmigen ontkennen , § I ,a, bl. 3(33 env. De

Schrijver is van een ander gevoeleu, en brengt § 3. bl. so5
eenige , zijns oordeels , waarfchijnelijke redenen bij.
Yap weer gewicht is bij hem POTIPHERA, de SchoonVader van JOSEPH, die GEN. XL': 45 en elders Pries,
ler (-1-) van On genoernd wordt , fclioon fommigen, en
ender deezen onze Nederduitfche Overzetters • (waar,
fchijnelijk om JOSEPH niet aan de docliter van een
goolspriester to doen huwen) bier trm vertaalen door
Overflen. Maar de naam p oTIPHERA"zelve beteekent
volgens den Hr. j4nLoNskt , eene kn Priester der Zonne
A. bl. 2c9. De overige paragraaphen fpreeken van Zen
Xgyptifehen HERCULES ,_ veel ouder dan den Griekfchen,
n alleen eene fyrnbolifche voorflelling der godlijkc
koracht, volgens fommigen de ongeftliapen eeuwige God.
held; volgens anderea de leracjuig ;rerkende en alles verleeveudigende. Zon, enz. waaraau de Grieken , die hurl,
uen HERCULES belchouwden als cut voorheeld zonder
weq
(') Dc Sir is in bet Egyptisc'n een kiank, welken de Grieen door geene hunner letteren kunnen tiitdiuldcen , en %yam.V00; *1j nu hun 7 dan hun x Ilij Want, volgens JA-!
i:LONS4i overeen met de Fcanfehe g voor eene e of i,
(1) Afitcu4eLts,, die anders der flellinge van onzen Sehrij.,
-ter omtrent het land Cofen niet was toegedaan 4 is Merin
iAec dene elven van ett gevoeien,
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wedergade van flerkte en dapperheid, ook deszelfs naam
bebben gegeven. lit alles is met veel geleerdheid en
op eencn inneemenden trant vonrgedragen; maar heeft
evenwel geenen algemeenen bijval gevonden. Zie de
het Ifle
Rant. (z) van den Heere TE WATER
deezer OPUSetila p.57.
(Ilet floc hierna.)

Het ongcgronde Van fommige vooroordelen tegen het Enangelisch Gczangboek en het onbetarnelijhe van den tegonliand
bij deszelfs invoering aangewezen, Te Lecuivrden, bij J. W. Brouwer. 1807. In gr. 8vo. 67 Fl.
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'er op de onlangs bij de Hervormden ingevoer.
de Gezangen, zoo met opzicht tot het dichtkune
dege, als anderzins, vrij wat aan te rnerken valt , is,
gelijk door anderen, zoo ook in ons Maandwerk, onbewimpeld gezegd; en 't ware in de daad te wenlchen
geweest, dat dit werk met minder overhaasting toege.
gaan ware, en dat de eenmaal opgeftelde en verzameide Gezangen door eene tweedc Commisfie nog eens nader overgezien waren geworden, eer men dezelven, als
algemeen goedgekeurd , door 't gezag van Clasfen en
Synoden, had in trein gebragt. Maar nu zij eenmaal
zijn ingevoerd, is 't grootelijks of te keuren , dat men
Binds en elders , door uitmeting van derzelver waare of
vermeende gebreken , nit onderfcheidene oogmerken , 't
rustig gebruik derzelven in de Gemeenten tegenwerkt;
en dat wel te meer , omdat 'er toch in de daad veel
goeds in dezen bundel wordt gevonden , waarvan men
zich met nut kan bedienen , en men geenzins kan
ontkennen , dat voor hun , die bij elk gedeelte der
openbare Godsvereering niet dan redelijke ftichting
zoeken , waarlijk eene groote behoefte was aan zoodanige Gezangen , die 't wel niet gemakkelljk zon
vallen vooreerst en op beteren voet aangenomen te
kriigen , indien men eens onder 't voorwendfel van
noodige herziening , te rade wierd, tot tijd en wille dat
hetzelve zou zijn verbeterd, van 't verder gebruik van
't eenmaal met openbaar gezag goedgekeurd Gezangboek
of re zien.
1,Vij prijzen overzulks elke poging , om domme ea
bevooroordeelde menfchen van hunne verkeerde begrippen
Ee4
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pen, omtrent deze Gezangen , terug te brengen. En,
in dat opzicht , verdient ook bet bier aangekondigde
boekje lof. Uric Ledematen, GODARD, PETRUS en BERICARDUS , zeggen en verdedigen hunne gedachten, ieder
op zijne wijze. De eerfie is eigenlijk de voorftander van
bet Gezanghoek , die de bedenkingen van PETRUS, die
't niet Bens heeft gelezen, en van BERNARKTS , die zich
wat moor geoefend vertoont , met befcheidenheid tracht
op te losfen. Itij duet hen opmeriten dat zij, die
hunnen afkeer van do Gezangen toonen, door uit de
kerk te loopen , of althans niet merle te zingen, open,
bare ergernis geven, en andere gezindten ftof tot lastering geven, door de verdeeldheid en verwarring, die zij
veroorzaken ; terwip zij himne onkunde en voorbarigheid aan den dag leggen , door zoodanige misprijzing van een werk , waaraan zoo vele verftandige en
rc:chtzinnige mannen gedrbeid , en zoo vele anderen, met
en room bekende. Kerkleeraars , atom hunne'goedkeuflij tracht hen vervolgends te
ring gegeven hebben.
overtnier en , dat zij, die zich tegen de befluiten en leer,
ordeningen der Kerkenraden , Klasfen en Synoden
zetten zich aan muiterij Ichuldig maken ; dat zulke
vergaderingen wel geen recht hebben , om iernands ge,
weten aen banden te leggen, niaar dat het ook niemand
veij ttaat, de vastgeflelde orde naar willekeur te !toren,
en verwarring aan te richten. Op de vordering, dat
men eerst het goedvinden van alle bijzondere Gemeen.
ten had mo.eten vragen, worth, nit het voorbeeld van
't geen men in 't burgerlijk beftier heeft zien gebeuren,
aangetoond, dat daardoor de grootfte verdeeldheid en
verwarring zeal veroorzaalct geweest zijn , en dat dit,
maal tot eenen algemeenea regel aangenomen zijnde, ook
in andere opzichten , de nadeeligfte gevolgen zou na zich
nepen. Op foorgeliike wijze worden andere bedenking,en, deels outleend nit eene ongelukkige vergelijking
van de Gezangen , als menfcheliike opftellen , met de
Kalmen , die door Gods Geest zijn ingegeven, deels nit
deze en gene, uitdrukingen , waaraan men zich ftoot ,
meestal met goede redenen nit den weg geritimd. On•
der de aanflotelijke uitdrukkingen ‘vordt gerekend, dat
inen de Cbristenen, in hun gezang, wil laten zeggen,
e at God werelden gefehapen heeft. GODARD geeft
veelmoeite, om BERNARDUS aan 't verttand te brengen,
dat dit eon goeden zin heeft , en tegen de llijbelleercstenzin aani,00pt. Eenigzins meet' verlegen inaakt hem
eene
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uitdrukking in het achtanegentigfte Lied , volgends welke de Christenen gezegd ‘vorden , met hun
kroost door den doop herboren te zijn: 't geen meet
met de 'Leer der Roonifehe Kerk , dan met de belijdenis
tier lIervormden, fchijnt te flroken., Hij bekent rondelijk , dat dit met de hedendaagfche leerwijze, bij de Hervormden vrij algemeen aangenomen , geenzins overeenflernt, maar dat dit evenwel toch waarlijk de oude Gereformeerde Leer is , die in de Formulieren van Eenigheid
is begrepen, wier opftellers, in de Roomfche Kerk geboren en opgevoed, het een en ander uit de denkwijze
en den fpreektrant,- waaraan zij gewoon waren, zullen
overbehouden hebben , waarvan men naderhand wijslijk is
teruggekomen. Dat men , in het gantfche Gezangboek,
alien, die medezingen, als Christenen laat fpreken, was
gemakkelijker op te losfen, omdat in alle meest gebruikte Pfalmen foortgelijke toon heerfchend is. En hier
beroept zich GODARD ook zeer gepast op de Formulieren en zoogenaamde Liturgic, waarin men de thans gebruikelijke fchifting der gemeente in geloovigen en ongeloovigen , bekeerden en onbekeerden, geenzins aantreft.
Vele lieden , van den denktrant van PETRUS en BERNARnus, zullen waarfchijnelijk dit geld-gift niet lezen.
flier en daar valt het echter mogelijk nog wel dezen of
genen , die voor overtuiging vatbaar is , in handen.
Anderen, die 't in de hoofdzaak met den Schrijver eens
zijn , kunnen 'er zich ook , bij voprkomende gelegenheden , tot teregtwijzing van zwakken, met nut van
bedienen. De wijze der zarnenfpreking en geheele
fchrilffIip is ons niet best bevallen. \Velligt oordeelde
de Opfteller deze manier van onderricht voor hun ,
die hij voornamelijk op 't oog had , meest gepast.
Maar dan hadden wij evenwel verlangd , bij 't einde te
Vernernen, dat PETRUS en BERNARDUS werkelijk , door
de bijgebragte redenen, tot betere gedachten waren ge-.
komen. De uitkomst is gene andere, dan dat beiden ,
no even flout, als
na eene langwijlige redewisfeling , nog
bij den aanvang, op hun Ituk blijvenbilaan.
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4dres , aan alle de refpeaive Hong- eerw. Synodale L'erga.
deringen der Herv. Nederd. Gemeenten dezer Landen,
die dezen pare zullen.gebouden warden: tot redres van de
voorkomende gebreken, in de nieuwe Euang. Gezangen,
zoo ten aanzien van de Hen , . Leer, al; die der Taal- en
Dichtkunde, enz. Te ilmilerda;;;, bij W. Brave. 1807.
in gr. 8vo. 40 B1.
e fteller of ftellers van dit zoogenaamd ildre; , dat
men doet voorkomen, als berkomftig van een aantal Leeraren, 01107 211111gCn Diaconen en , Leden der Gemeenten in ons,Vaderland , behooren ook al tot de misnoegden over de invoering der Euangeliiche Gezangen
bij Hervonnde Kerkgenootfchap , en zouden wel gaarne zien , dat men daarvan terug kwame. Wie zij zijn 4
zeggen zij vooralsnog niet ; ook hebben zij zich die
jaar nog niet fchriftelijk , en met name, aan eene bijzondere Synode willen aanmelden. Liever wilden zij east
beproeven , of zij door dit openlijk uitgegeven Adres ,
welk nu door aIle de Synoden dezer Landen, en derzel,
ver Committenten, kan betiordeeld worden , hun oogmerk konden bereiken, terwijl zij 'er de ftoute bedrei.
ging bijvoegen, van zich anders , in een volgend jays,
meer bepaald, met bijvoeging hunner namen, ter plaatfe , daar zulks gefchieden kan, te zullen aanmelden.
Intusfchen bedienen zij zich listiglijk van 't gezag van
den zoo aigemeen hooggerchatten Utrechtfchen Leeraar
MINLOPEN , die in eenen kort voor zijnen dood uitgegeven brief, door AHAZ. VAN DEN BERG geplaatst in 't
Verveig op zitne Gedachten over Geestelijke Oden en Liederen , had te kennen gegeven ,. hoe huiverig men voormaals , van den tijd der Kerkhervorming af, tegen het
invoeren van nieuwe Gezangen bij den openbaren Godsdienst was geweest, en den voorflag had gedaan , om ,als 'er dan evenwel bij de Pfalmen nog Gezangen verlangd wierden, eeo en ander gedeelte van Gods Woord ,
en wel bepaald des Nieuwen Testaments, in poezij te
brengen, met bijvoeging van verfcheidene voorbeelden,
die men daartoe zou kunnen kiezen. Zij beklagen zich
te meer, dat cult voorftel is in den wind geflagen, omdat men werkelijk , ten gevolge van zeker Programma ,
desaangaande in de Maandelijkfche Bookzaal geplaatst ,
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eenige Gezangen van zoodanigen Bijbelfchen inhoud
rtoen het reeds te laat was] had beginnen te verzamelen. 't Doet bun dan grootelijks Teed, dat men nu, en
in 't vervolg, bij de NB. van God ingegevene Pfalmen,
Liederen zal lumen zingen , die , tell aanzien van derzelver inhoud en zamenfielling enkel voortbrengfels des
'
zich verder op
lnenfeheliiken vernufts zijn. Zij beroepen
vele gebreken tegen de regcls der Dichtkunde, die men
'er in aantrcfr. 't Mishaagt hun, dat 'er zoo vele Gezangen zijn zaamgebragt, ook vele over etIn onderwerp.
Zij zijn vooral te onvrede, dat men dezelven uit anderfcheidene Gezangboeken van verfehillende Godsdienflige
Gnootfchappen gekozen heeft. Vandaar meenen zij,
dat verfcheidene afwijkingen van de Leer van het Nationale Dordfche Synode ontltaan zijn, en bewijzen bet ,
op hunne wijze, onweerfprekelijk , dat de Leer der algemeene voldoening , en der algemeene genade, maar in al
te vele Liederen gevonden wordt. Zij willen wel niet
ontkennen, dat men alle daartoe behoorende gezegden
in een goeden zin zou kunnen verklaren, maar kunnen
niet dulden, dat 'er uitdrukkingen in zijn, die een bedenkelijken zin hebben. [En hoe zullen zij het dan tocli
ook , met hunne berijming van het Nieuwe Testament ,
malten?]
't Voorflel is , om , in navolging van 't B een in de
Nationale Synode van Dordrecht was gearrelleerd, te
befluiten , dat alle Gezangen, buiten de weinigen in het
Pfalmboek voorkomende , uit de Kerk geweerd, en daar 'er
eenige albereids ingevoerd zijn, deze met de gevcegelijk/7e.,
fniddelen zullen afgefleld worden. Kunnen de Synocien
daartoe niet komen , dan is althans het eerbiedig ver
zock , dat door de Hong-Eerw. Christelijke Kerkvcrgaderingen dezer Landen eene nadere Commisfie benoemd
worde, om deze Gezangen to verminderen en te verbeteren ,
en uit dezelven lveg to 17C111C73 aiies wat voedfel geyen ken
aan begrippen, met de Leer onzer Formidieren van &nigheld niet overeenkornende , alies , vat firijdt tegen de resells
le , en bet .feboone daarvan , tot zulk
tier tail en dichtkw u
me
eene hoogte gekon,
deze dagen , en in fbmmige Gegaugen zoo trelend voorkomende.
Men vindt, in dit ildres , al wederom een merkelijk
ganta/ , zoo van waare, als vermeende gebreken van 't
nieuwe Gezangbock , cicels dezelfde , die reeds door dezen
en genen Qpgenoemd waren , duels ook nog eenige andere,
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.aangewezen. Soms vragen wij bij ons zelven , waarom
verzet men zich toch zoo heftig tegen dit nieuwc Gelangboelt ? Zou 't minder gcmakkclijk vallen, een even
groot aantai van ticrgclijke ot. andere gebreken can te
toonen , in verre de meeste Clezangboelen , die zoo in
ons Vaderland , als elders , bij andere Gemeenten van
onderfeheidene gezindten , oolt bij de Hervortncien, zonder zoo veel tegentpraak zijn ingevoerd, en ongelloorcl,
tot algemeene flicking , in gebruik blijven? Zingt
tat befchaafd gedeelte der Natie , dat onze Walfche Kerken gewoon is te bezoeken , in verre de mecste Gerncenten , zonder dergelijken tegenftancl , fail en rustig de
onlangs bij dezelven ingevoerde Cantiques , waarop antlers, zoo ten aanzicn van het dichtkundige, als leerftellige , ook vrij wat valt can te merken ? Dat niet alle
nanmerkingen, in dit ildres, even gewigtig zijn, kat:,
deze ftaaltjes blijken. In het 3tfle Lied,
duukt ons,
moest de mensch niet opgewekt zijn, vine waarde
ze geloelen,omaat de ellenchge en doemwaardige zondaar
p;Celle Ivaaede heeft :, in het 33fle , wordt dit gezegde
berispt: Vef /ler!? wijn kracbt tot alle goed, omdat dit van
den in zich zelven itrachtelozert zondaar niet knit gezegd
worden. Zoo worth ook als een groot gebrek uitgemeten , dat 'er clan eens van de wereld, en van de zon, en
clan weder van werelden en zonnen, van duizend werelden
en duizend zonnen wordt gefproken. \Vie zal 't zulkea
Keurmeesters van pas malten ?
Door dine misdaad vielen wij,
Door ddn Verlosfer zijn wij vrip
flit is bun nog niet rcchtzinnig genoeg. 't Striicit met
de Dor-cliche Leer der eeuipige verkiezing van eenige weinigen. Wij vragen nog eens, hoc zouden deze lieden
overPaulus onrdcelen , wanneer eens nit het N. Test. het
sile FI. nit diens Brief can de Rom. tot een Kerkgezanp,berijind word ? Zij beklagen zich over het al te groote getal
van bijecngeraagte Liederen; maar des te ruimer is dan
nu de keuze. Men heeft met rede geOordeeld, en , in
onderfcheidene nitgeltomene Schriften en Maandwerken,
ook in 't onze, aangetoond, dat fomtnigen 'cr flecht in
voegen. Laat verflandige Leeraars die alien , en nog
meer anderen vrij nitmonfteren. Hoe velen blijven dan
nog overig, die met flichting kunnen gebruikt worden?
En,
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al ware 'er dan geen een Gezang , dat in zijn geheel
door den beugel ton, hoe vele kleinere en grootere gedeelten , en ander dezen niet weinige, die waarlijk roerend en fchoon, en geheelenal regt gepast zijn, kunnen dan evenwel nog met meer nut, in ooze Christelijke
Vergaderingen , gezongen worden , dan de meeste berijmde
Pfalmen? Mettertijd vervangt wel eens eene verbeterde
uitgave van 't nieuwe Gezangboek deze eerfte , zeker
geenszins volmaatte , proeve. 'Er ware geen einde te zien,
aan de verwarring , die gewisfelijk ontftaan zou, indien men nu reeds de in het Adres voorgeflagene her*
ziening ging te werk ftellen.

Ell

*111.11•11.6■10,
Verzamelde Gedachten over het recht gehrulk van de Leere
van de Ommagt (Onnmgt). Het oude en nieuwe in de
Godsdienstleere. Het Onderwijs der Kinderen en der
.7eugd. Het recht gebrulk van den Bi/bel. Het Zedekundig Onderwifs. Den Duo. Het Avondmaal. Voorin Gerprekken. Te Leeuwarden , bij J. Wf
Brouwer. 1806. In gr. 8vo. 197 BI.
Brouwer.

DS

ze verzamelde Gedachten loopen over dezelfde onderwerpen, .die, federt eenigen did, in verfeheidene gefchriften , door een Schrijver, die nog niet verkozen heeft zijn naam openlijk te noemen, op foortgelijken trant zijn. behandeld (*), Zij zijn of van dezelfde
hand, or van iemand , die 't daarmede geheel eens is,
met denzelfden toeleg , am den gemeenen man redelijker
begrippen over de Godsdienstleer in te boezemen , vervaardigd. Uit de Voarrede , die deze dagteekening heeft,
Leijden i Aug. 1799, zou men fchicr opmaken , dat dit
boelcie al vraeger gedrukt is geweest , en nu nog cells
weder , onder een nienwen duel , te vaorfchijn komt.
Wij erinneren ons evenwel niet, het in dien vorm gezien
te hebben. Mogelijk is die geheele onderteekening wel
verdicht.
Hoe bet daarmede zil , die ilk bet bekende, en nog
bij zeer velen hooggefchatte , Kateehifeerbockjen van
HEL-

(*) Proeve over het Enanvlie. Het Avondmaal eenvoudig
gemaakt. O 'er eenige Volksbegripprn in de Gereformeerde
Berk. Gedae§tPn over de re,,,Fte bezandeling van eenige Leer-

flukken. Gedacbten over 't Predikainbt, en nog ulcer andem.
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HELLENEROEK , en de Schriften van BEAKEL, VAN DER.
KEMP en dergeiijken, veleriet verkeorde , voor de regte

beoefening van het Christendom zeer natieelige Volltsbegrippen, ointrent de Christelijke Leer , ingezogen itchben, kunnen, indien zij niet al te zeer bevooroordeeld
zijn , uir dit gefchrtft veel teregtwijziug ontvangen.
De inhoud der behandelde {thicken is op den titel ver.
meld.

Redevoering , ter gelegenheid van de Derde Yaarlijkfche
Vergadering van het Anfterdamsch Genootftirap ter be=
vordering der Koepok - inenting voor minverrnogenden ,
in de Engeifthe Kerk, Nov. 18o6 , door dell
6aehotiden
Voorzitter G. vkonik.. Anfierdam , bii J. S. van Es.
veldt. Holtrop. 1837.
8vo.
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wij in onze vorige annprilzende beoordeeling
der Verhaudelinge van c' .oit Geneesheer A ROY, over
de voorbehoedmiddelen tegen Kinderziekte, te kennen , dat wij in die Verhandeling de wodMegging van
eenige tegenwerpingen tegen de Koepok-i:!enting ge.
maakt , en zich tot enc. oprelling bep.alende van de nada.
lige gevolgen , welke na deze !ve zonden kunnen pints bobben , gaarne gewenscht hadclen ; wij vinden daaraan in het
algemeen voldaan door deze Redevnering des Hoogleoraor3
VROLIK , welke de aanwijzing van bet vellige, dat in de
Koepok-inenting ook voor het volgend seven geiegen is, en Karen voordeeligen invloed op de flerfie, ten oogmerke lieell.
Zij onderzoekt wel niet opzettelijk alle die nadeclige
volgen , welke men nier zelden tegen genoemde intnstbe1verking aanvoert, maar zij wijst ons nogtans bet verkeerde aan van zulk eerie onbillijke en met de ondervin.
ding geenszins overeenkomende toerekening, aan die in.
enting ; zoo dat wij met de aigemeene hoolcidenkboelden ,
en de daarop gevestigde. gtonden , in doze Verhandeling voorkomende , gemakkelijk de tegen de Koopokinenting aangevoerd. Ivordende bezwaren kunnen wederleggen.
De vergelijking der Sterflijsten van vroegere met iatee , om daardoor bet voordeel aan to tocnen, door
de Koepok-inenting, in bet verminderen van den door ,
41s gevolg der Kinderziekte,tc weeg gebragt, tnaakt
de.
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deze Verhndeling den grondflag uit voor het bewits

van den voordeeligen invioed cf,a- Koepok-lnentinge op
de fterfte.
Dat men toell , met opzigt tot de Koepok-inenting, zich
van befpiegclingen , befluiten en gcvolgtrekkingen ten.
haven nadeele onthoude: want bet is it-rimers de oudervinding, welke daaromtrent in het vervolg zal moeten en
alleen kavnen bcfiisfen ; c o deze leert ons reeds , dat „federt
de uitviuding van dit middel ter ultrocijing der Kind-rpokken , de flerfte aan deze aanmerkelijk is verminderLi.
Men leze flechts deze Verhandeling,, voor welker uitgave Recenfent , daar hij niet in de gelegenheid was oni
derzelver openlijke voordragt mede hij te wonen , dcn
Hoogieeraar dank zest, geen oogenhlik twijfelende , of
zij zal algemeen met genoegen , en zoo hij vertrouwt
met nut , gelezen worden.

Parijs, in den aanvang van de Negentiende Eetly ; door
A. VAN DER WILLIGEN. Ifte Stule. Met Plaaten. Te.
Haarlem , k1 A. Loosjes , Pz. 18o6. ln gr. tiro.
244 Bk.
Dij de h000rdeelende Aankondiging van het Derde of

laatfle Dee' der Reize door Frankrijk , in gemeenzaame
Brieven , door A. VAN DER WILLIGEN , atm den Uitgeever (*), hebben wij niet nagelaaten, den wenk , in den
Siotbrievc gegeeven , op te merken dat de Schrijvcr
misfchien het cen en ander over Parits en verdere om
lig,gende plaatzen aan ons zou doen geworden. Wij betuigden „ onaangezien de menigvuldige befchrijvingen van het fi edendaagseh Peri/. met veriangen van on.
zen otiderhoudenden LandgenOot te gemoete te zien. Do
gni-111Lp wij-e waarop men zijne Reizen wel heeft
len ontvangcu, ftrekte hem, boven het aanzoek van ver.
fcheide Vrienden en Bekcnden , ten fpoorfiag , om op
nieuw ors op de vrugten zijner waarneemingen te onthaaien , en zich daarvan niet te laatcn affehrikken door
de onlengs ook in 't Yederduitsch vertaalde befehrijvin
gen van een' KOTZEBUE en REICHARDT , die, ten gelij.
ken tijde , met hem, fehoon veel korter,, te Pawls geweest waren. Hij doorlas dezelve , en vergeltek ze met
zij(4) Zie bier boven, hi. 256.

426

A. VAN DER, 'MIL L IGEN

zijne eigene aantekeningen. Het kon niet
of hij ontmoette waarneerningen , gelijkfoortig met de
zijne. Dan , wel verve van tot lierbaalingen van het
reeds beichreevene te vervalien , vermijdde hij die gelijkvormigheden , en geeft zijne veelvoidige aantekeningen
over zaaken, die men bij gemelde Scitrijvers niet aantreft.
VAN DER WILLIGEN duet milks daarenboven Op zijncn
eigen tram , zeer van de opgemelde Schrijvers verfchillende, fcboon hij dezelfde ftukken ,nuiroert; en bij de
vergelijking zal het door hem medegedeeicie gewis wet
rnogen monfteren , en bovenal bevallen aan ooze Landgenooten , die , met ons , doorgaande de kennelijkfle
fpooren zullen aantreffen, dat de Nederlander,, door een
lang verblijf in zo ligt befmentende Hoofdflad, zijn egt
Vaderlandsch dameter behouden hebbe.
Briefswijze is trans de voordragt niet , maar alles
onder voeglijke'Afcie.elingen gerangfebikt. Volgen wij
hem met de pen in de hand; ftippen wij bier en daar icts
aan: breede overneetningen duldt ons MIR niet. Het
is van aanbelang, den tijd te weeten , wauneer de waarneemingen op een tooneel, zo ivisfelbaar als dat van Pa.
rigs , gedaan zijn. Het was met den aanvange. van 't jaar
1802 , dat onze reisgezinde Landgenoot derwaards afreisde ; door zintwerpen, Brusftl, Valenciennes, Peronne been toog. Niet dan met een opmerkzaani
oog bezogt hij die plaatzen , en tekent het bijzondertie op.
PAnus maakt eene Hoofdafdeeling uit, en worth deeze Hoofdtlad in haare voornaarnfte bijzonderheden befchreeven , doorvlogten' met volkskundige en huishoudelijke aanmerkingen, op ons Land nu en dan toegepast,
met wenken , die alle inagtneeming verdienen : zo
geeft, bij voorbeeld, de zeldzaame itonkwijze in Parlis
hem aanleiding om te fpreeken over bet houtplanten iii
ons Vaderland.
\Vie zoo de Aftleeling, KLEEPING ten opfebrift voerende , niet zeer breed. vetwagten ? Oncertusfelien is
dezelve zeer kort. Daar bet klecd 'den man maakt , volgens
ons Vaderlandsch Spreekwoord, illOrkt VAN DER WILLIGEN op , hoe men In Parlig uit de kleeding iiiets kan kefluiten. In eene aantets.ening geeft hij eene aminierking
over de benaaming van 2110. 10:131) waarincde men bier
te laude zo kwistig is en zo vrecmd oinfpringt; zij veren betragt te warden, opdat des Sehrij.
client
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Yers POtaanmerking „ wat ziet men niet al zotheden ;.
en men mag 'er nog niet altijd overluid om lagchen: '
ht regtmaatig verwijtende niet meer doe gelden.
De BADEN in Parijs worden zo uitlokkend hefehreeven, dat men lust zou krijgen in die verfrislemle en vexflerkende reiniging.
Der Partjzenaaren LEEVENSWIJZE wordt ontvonwvd ;
bet goede en kwaade- vermeld ; men zou nit het °phi
len van bun eeten en drinken mogen opmaaken , slat onze Reiziger ook in dit opzigt van een goeden fmaak is.
Daar komt een illmanak der LekkerbeRken ult. — Het
fpel , en vooral bet Dobbelfpel , is 'er zeer gemeen
gebruik, en wordt de vreerndeling dikWiils door voliehe
fpeelers bedroogen. — De Muzijk heeft haare minnaars. Man en Vronw leeven dikwijls zeer afgefchei,
den; dan de onverfchilligheid in dit iluk behoort lot de
bon ton. De ongetrouwde Meisjes, die prigs, op een goeden naam flellen , zijn 'er zo ingetoogen els hij
0118 ; „ niet ," zo als onze Reiziger opmerkt „' nit eer,
„ baarheid , maar nit vrees van niet , door een good hu we.
„ lijk , tot een float van vrijheid en onof hankelijk held ,
„ daar zij zoo na verlongen , te zullen geraken." —
1-loog geeft hij nieti op van der Parijzenaaren Letuur. —
Kwaadlpreekenheid roert 'er de tong zo iterk niet als bij
ons 't geen egter niet als een gevolg van een beter ze.
ciclijk beginzel mag worden aangemerkt.
Breed zijn de aanmerkingen . over de L EEVENSMIDDE-,
LEN. Wig fchrijven het toelichtend Hot of. „ Namurlijk onfilaat bij een opmerkend vreemdeling, die eenigent
tijd op deze , naar evenredigheid van de bevolking zoo
Kleine, plek gronds heeft doorgebragt, en de handelingen en levenswijze barer bewoonderen nog maar opper
vlakki cr heeft godetlagen , de vorfchende gedachten , hoz
Loch dat aantal van omtrent 65o,000 menfehen, waaronder zoo vele ledigioopers en doenieten , non de host
geraakt: want immers de koophandel, labrijken en trafiiken , die men hier 'weft, fchijnen van te weinig bez
bang om dezelven voor de voorname bron te lionden.
Ondertusfelien ziet hij aanhoudend zoo veel nract , Too
vele ontzaggelijke verteringen , zoo vele onrnatige t,,e!dverfpillingen waar mogen die , zoo het fchijnt , onteetelijke fchatten van daan kotnen ? Zonder een grout Hnonce
Bier te zijn, of zonder deskundigen in 'sLands of Stods,1) eflunr met zijne vragen lastig te vallen , moet hij, met
Ff
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een weinig oplettendheid en gezond oordeel, op de volgende wijze deze zijne bedenking opgelost vinden. De
zetel van 's Lands opperbeftuur,, eiteene groote menigte van hoogere en lagere Staatsdienaars , burgerlijke en
tot den krijgsdienst behoorende Ambtenaren y is te Partys gevestigd. Vervolgens verteert een groot aantal bezitters van land- en andere goederen , renteniers en dergelijken
hunne inkomfien in deze Stad. Hier komt bij de ontzaggelijke toevloed van vreemdelingen, die vooral door het
vermaak en de weelde bier iia toe worden ge/okt , en die
alzoo wel moetcn zorgen dat hunne beurzen wel voorzien zijn. Het overige , eindelijk , komt van den handel, fabrijken , trafijken, en wel voornamelijk van hetgene door dezen algemeenen modewinkel aan de praalzucht, zoo in de overige deelen van dit, als in zoo vele
andere Landen , bij aanboudendheid , geleverd worth,
en van welke waren de voornaamile waarde dikwijls
Ilechts in de nieuwigheid beftaat."
Het bovenfchrift ZEDEN EN GEWOONTEN doet Ong
eene uitvoerige Afdeeling te gemoete zien , en, in de
daad, deeze is dusdanig. Hoe weinig men, op eene voeglijke wijze, voor de Kiiideren zorgt, ziet men hier leevendig afgemaald. De Huwelijksverhintenisfen verdienen geen lof. Zedert het jaar 1775 is het getal der
openlijk aan den wellust verpachte Vrouwlieden te Parijs aanmerkelijk toegenomen : want men vindt aangetetend , dat 'er toen bij de Politie omtrent 280oo opgetelcend flonden, en thans telt men 'er tusfchen de 3s000
en 4 0000. Het Reglement op die Nymphen- bende
wordt uitvoerig opgegeeven , met toepasfing op 't geen in eenige Steden van ons Vaderland plaats vindt. Zo
heel de welvoeglijkheid gedoogt , vermeldt onze Reiziger van het gedrag deezer Vrouwlieden , en bet bedrijf der Pariffthe Wellustelingen. De opligters en beurzenfnijders kriigen rijkelijk hun aandeel, gepaard met
raadgeevingen tegen dit gefpuis. Het verflag van de
Dobbelfpelen , Loterijen, Waarzeggerijen, verdient op;lurking. Zelfmoord is in Parijs niet zeldzaam , noch ook
de Tweegevegten. Der Franfcherz krijgszugt lijdt geen
twijfel; doch merkt onze Schriever op, dat Paris in
het opleveren van roemrugtige Heiden niet heeft nitgeblonken. Te deezer gelegenheid geeft hij berigt van
bet Gedenkteken , voor den Generaal DESAIX kortlings opgerigt.
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VAN DERWItIAGEN ' S menschkundige aanmerking op der
Franfchen vrolijkheidkunnen wij niet nalaaten of te- fchrij.
y en. „ Men fpreekt veel van de Franfche vrolijkheid ,
en meent vooral dat de Parijzenaars daar in uitmunten ;
doch als men door vrolijkheid verftaat die kalmte van
ziel, dat zachte genoegen , die levendige tevredenheid,
die aangenaanifte wijze van beftaan voor onszelven en
voor anderen , Welke, hoe zeer 'er een gezond en weIgeffeid ligehaarn , benevens eene zekere mate van vow-fpoed toe moet medewerken , de eigenlijke vrucht is
Van een rein geweten en een goedhartigen aarcl ; dm],
zeg ik , zijn de vrolijke menfchen te Parijs dun gezaaid.
Maar wil men door vrolijkheid verftaan hebben cenen
woeligen , ongedurigen en luidruchtigen aard , dart
vindt men flier die foort van menfchen fchier overal.
Ondertusfchen fchijnt deze gemoedso-eiteldheid veeleer
b
het tegenpgefleide der ware vrolijkheid
te zijn. Men
zoekt aanhoudend naar vermaak; men is gedurig begeerende, zeldzaam genietende; onbekend met vriendfchappelijke en huisfelijke genoegens , loopt en draaft men ge.
durig naar woelige vermaken • men is, om zoo te fpreken, onverzadelijk in het verflinden van allerlei tniddelen
ter verRrooijing , die men vermaak noemt; men zingt
en fpringt uit verveling, en is men flechts verpligt, ma
zich, gedurende eenigen tijd , op dezelfde wijze, bp
dezelfde plaats , of in de eenzaamheid,bezig te !louden
dan verveelt men zich vreesfeiijk , ja doodeiijk (je
mile a la snort , hoort men bier gedurig in het midden
van allerlei vermakelijkheden) en in der daad de zellver.
veling , op zoo nienig vergeten dorpje onbekend,
heerscht in het groote, weelderige en prachtige
als eene doodelijke pest. " — Hij Itaaft dit zijn oorded
met de gezegden van den in rnenfchenkennis uitmunten.
den Wijsgeer LA ERUYERE, en voegt , aan den voet der
bladzijde , 'en deeze vvaarCchuwende aanmerking
„ Hoe weer wij de Parijfche zeden en gebruiken teach.
ten te volgen, gelijk velen onder ons daarmede al vtr
gevorderd zijn , hoe meer de aanmerking van LA BRITYZ°
ook op ons toepasfelijk zal worden — en is dat
wen fc helijk ? "
Van inhaaligheid en baatztigt kent de Schrijver do
Parifrenaars geenzins vrij. Het geeven van foobjes
aan de Dienstboden is 'er verre van algemeen; en kriigt
4.it gcbruik hij ons eene welverdiende berispinge Tusfaen
FfA
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de oude en nieuwe Rijken doet zich een groat onderfcheid op. Zeer gepast is 's Reizigers aanmerking ,
dat men de zedebetChrijving van Parijs niet op de Inwoonders van Frankriff moet toepasfen ; het eene gedeel.
te der Stad zelve verfchilt veel van het andere. Dan het
danfen behoort tot de geliefkoosde uitfpanningen der
Franfchen in 't algemeen ; en ontgaat het wellustig
danfen zijne welverdiende gisping niet. Volksliedjes
zijn algemeen in zwang. Het Schoolweezen heeft 'er
niets vooruit bij bet onze, zints de verbeteringen, door
bet Nut van 't 4lgerneen bewerkt.
De laatite Afdeeling , GODSDIENST getiteld, is zeer
belangrijk , en levert blijken op, dat , hetgeen daartoe
behoort, meer dan ter vlugt door VAN DER WILLIGEN
is waargenomen. Toen hij te Parijs kwam , werd de Eerdienst der Roomschgezinden in 't openbaar door beet:digde , en ter fluik door onbeeedigde Priesters verrigt.
De Protestanten hielden openlijk hunne Godsdienttige
bijeenkomflen; de Jooden deeden zulks desgelijks; doch
den Theofilantropynen , welke, zedert eenige jaaren ,
in de meeste Departementen en voornaame Steden van
Frankrijk, hunnen Godsdienst vrijlijk uitoefenden , en
in Paris alleen twaalf Kerken hadden, was nu, zedert
eenige maanden , het verder waarneemen van denzelven
verboden ; en hebben zij vergeefs aanzoek tot bet hervatten der Godsdienstoefening te Parrs gedaan. Het Volk
is niet ijverig in 't bezoeken der Kerken ; en vomit de
Schrijver geen g,unftig denkbeeld van der Parijzenaaren
Godsdienst in 't algemeen. — Met bl ;jkbaar genoegen
vermeldt hij het verbeterd lot der Protestanten. Derzelver getal in Paris wordt op vijf-en-twintig of dertig duizend begroor; en vinden wij deswegen veele kenrige bijzonderheclen vermeld. In eenige Departementen
van Frankrijk treft men ook Doesgezinden aan dock
Beene fiernbutters of lavaakers. De Gereformeerden zijn
niet verdeeld in zogenaamde Remonfiranten en ContraRemongranten.
Beklaagenswaardig, in de daad, dat, zo veel 'er omtrent den Godsdienst geheurd is, de verlichting zo weinig veld gewonnen heeft. De verhererde fmaak ten
opzigte van de Kerkfieraaden is niet zeer algemeen;
, g in forrmige ," verrneldt cnze Sehrijver,, „ vindt men
nog zonderlinge beelden ; onder andere , in de
Kea van de gewezene Abdij vvain St. Germain des Prez,
e

PARIJS.

433

een L. V. Beeld rgezien, waaraan men eenige trosfen
rijpe druiven als eene offerande gehangen had. — In
de Kerk van het Gasthuis , les Incurables genaamd, zag
ik ook twee fchilderijen , waarvan het onderwerp nog
al zonderling was : op het eene ziet men ST. jostra
bezig met een plank door te zagen , terwiji het Kind
JESUS het einde daarvan vasthoudt. Up het andere
wordt dat Kind verbeeld, een Itrengetje garen voor ➢ ARIA op te houdcn. Deze twee ttukken hingen aan
beide zijden van het Altaar aan de regter hand, als men
van huitsn inkomt: zij waren redelijk wel , en , naar
bet fchecn , door een modern meester gefchilderd."
In Parijs , en in de Steden waar een Konfittoriaale
Kerk der Protestanten is, mogen geene Procesfien plants
hebben; dan eiders zijn ze geoorlofd en grifpen plants.
Niet zonder afkeuring zal men hier aantreffen , dat de
zo ongerijmde Vastenavondsvermaaklijkheden ook te Parijs' weder opkornen , en de Vastenavondszotten hij
duizenden weder voor den dag treeden. Hiervan geeft
VAN DER WILLIGEN eene zeer leevendige beichrijving,
alsmede van den belachelijken optocht met den vecten
Os door de Slachters. — Tot een tegenhanger hiervan kan dienen de zonderlinge wijze , waarop men den
Kersnagt viert. Wij zouden dit gaarne affchriiven ;
maar het reeds uitgebreid geworden berigt betluiten
wij met de vermelding, dat vier Plaatan dit eerfte Stuk
verfieren , verbeeldende Peronne , een nieuwmodisch
Bed, het Volkje van de Halle , en het Gedenkteken
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3. GRANT

Verhaal van eene Ontdekkingsreize na. Nieuw- Zuid.Wales,
door den Luitenant JAMES GRANT, met zijner Majefleits
&hip de Lady iVelfon, in de wren 1800, i8oi en 18oN
behelzende 4anmerkingen orntrent de Kaap-Perdifthe Eilanden , de Kaap de goede Hoop, de tot nog toe onbekende gedeelten van Nieuw- Holland , door hem ontdekt
zijnen doortogt (den eerfien , die ooit uit Europa enderromen wierdt) door de Straat , die het Eiland van van Die',lens-Land fcheidt ; en rerder Berigten wegens zijne onder.
handelingen met de Inboorlingen van Nieuw-Zuid.Wales;
ifanmerkingen omtrent den grond ,natuttrlijke voortbrengzels , enz. onbekend , of door vroegere Zeevarenden fiegts ter
loops vermeld ; nerens zijne Thuisreize langs de Kaap de
goede Hoop , en berigt wegens den tegenwoordigen float
der Falkland- eilanden. Uit het En gelsch. Met eene
Kaart en Plaat. re Haarlem, bij F. Bohn. In gr.
8vo. aGo Bl.
en zo breede Titel ontflaat ons vat de opgave des
Inhouds. Ontdekkingsreizen waren voorheen wet
zeldzaamer clan in den lanai:en tijd. Zij behouden egter
haare waarde. Veelal heeft men daarin te bejammeren ,
coat zij , zo veel reeds bekends doorzcilende eer zij tot
het enbekende komen , ons bet geheele Reisverhaal geevende , buiten een en ander voorVal , den Tochtelingen
bejegend , ons niets nieuws vermelden. Dit mag, in
zekere maate , toegepast worden op het Vcrhaal des En.
4.elfehen Scheepsluitenants GRANT.
Tot de benaaming van Ontdeltkingsreize heeft 's Mama
Ileisverhaal eenig regt; naardetnaal hij een gedeelte zag
van de Kust van Nieuw. Holland , 't welk geen Ettropeaato
It66r hem gezien hadt , en hij teffens door den Gouverneur
van Nieuw ' Zuid-1Vales gebruiltt werd om andere deele*
van de Kust op te neemen.
Dan het voornaam oogmerk dearer Reize was de
parer te neemen van bet voordeel, "t welk losfe of fehuiliende Kielen der Zeevaardije konden aanbrengen. in het
r,orfprong/ijk Engelsch heeft de Schrijver een breed Voor.
berigt geplaatst , waarin hij de uitvinding, en bet nut
p an platbodemde Schepen, met dusdanige Kielen your.
;len , aantoont. De Nederduitfebe Vertaaler heeft bet
lio,o1dzaakliike daarvan in ziin Meri t overgenemon, firek,
ken..
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kende om ons eenig denkbeeld te geeven van di: uitvinding voor Zeefchepen ; en komt de Zeereiziger , in den
loop zijner befchrijvinge, dikwijls terug op deeze uitvinding , en de voordeelen , daaraan verknogt. Hij is
'er geheel mede ingenomen , en meet ze zeker ten breedden uit. Zo veel wij des kunneu oordeeien, kunnen opgemelde Kielen in veele gevallen van dienst zijn your
platbodemde Schepen, en 'er voordeelen aan fchenken ,
tot nog toe alleen aan fcherpgebouwde Schepen eigen.
Om van bet Reisbeloop iets te melden. Het Schip,
door den Luitenant GRANT gevoerd , zeilde in Maart
i800 uit Engeland met de uitgaande Oast- Indifche Sch.:pen. Welhaast bleek het, dat men den bodem, op
waken hij gefcheept was , niet wel bezorgd halt.
Het Schip kon de Vloot niet bijhouden , en went op
het ileeptouw genomen en eenige dagen medegevoerd ;
dan hij het dit fleeptouw flippen, en hieldt men het daarvoor , dat des Luitenants oogmerk was na Spithead terug te keeren, houdende het voortzetten van de refs voor
onmogelijk. Behalven dat de Lady Nelfon flegt zeilde,
was dit Schip lek- , en men hieldt het voor ongefchikt
om in ftormagtig weer zee te bouwen. Maar GRANT bevondt dat bet in ftaat was de bevigfte dormen en hoogde
zeeen te verduuren , en hij volbragt 'er zijne reize merle
na Port fackfon in 1Viettni- Zuid- Wales , zonder eenig
weezenlijk ongemak te ontmoeten , in de maand December.
Het verhaal , 't Welk hij geeft van zijn zeilen door
Straat , kan door Zeelieden, die deezen weg vaaren , met voordeel geraadpleegd worden ; het gaat vergezeld van eene Kaart van een gedeelte der kust , door
hem gezien.
Het een en ander willen wij nog vermelden , om GRANT'S
denk- en fchrijftrant onzen Leezeren te ontdekken.
Schoon hij zich voor geen Natuurkenner uitgeeft , en
zijne berigten , de Natuurlijke Historic betreffende , vrij
kort en niet van de volkomende zijn, geeft hij omtrent
den Eenhoorn iets op , 't geen wij niet willen nalaaten
te boeken. Uit BARROW 'S Reizen na de Binnenlanden van
het Zuiltlifk deel van Africa hebben wij, des verfIag doende , iets gemeld van de vermoedens wegens het daadlijk
bellaan deezes Viervoetigen Diers, opgemaakt uit de tekeningen der Inwoonderen : ten deezen opzigte fehrijfc
slue Reiziger ; „ De Eland, wiens hoorns veel
f4
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heids hebben met den enkelen boors, voor dien des Een•
booms uitgegeeven , als zeer digt bij elkander geplaatst
zijnde, en zoo goed als in 't geheel niet zijdelings uititeekende , kunnen, van ter zijde gezien zijnde , door eenen
onkundigen befchouwer ligtlijk voor ddn hoorn wordert
aangezien. Dit verneemt men menigmaalen op de kleine
itokken, door de Hottentotten gemankt, op welke deeze
dieren gekrast zijn. Usk kan men hieruit eene voldoende
reden geeven van de afbeeldingen , welke men in de holen der Boschmannen vindr, welke ten bewijze der aanweezigheid des Eenhoorns zijn bijgebragt."
De Befchrijving van Port .7ackfon en van de gefteldherd
Bier zeldzaame Volkplanting , meest uit Misciaadigers
bercaande , verdient opmerking. Hoe zeer fleekt het
goed charafter deeInhoore/ingen , waarvan wij bier verfcheide tiaalen ontmoeten, of bij de derwaards gevoerde
Engelfeben, het uitfchot dier Natie, die wel van lugtftreeke . maar niet van aart veranderent Men zal dit gedeelte met veel genoegen leezen.
Van Port Yackfon deedt GRANT verfcheide togten ;
van een deezer geeven wij eenig verflag, als zonderling
genoeg om hier plaats te vinden ; eenigzins bekort,
komt het bier op neder. Luitenant GRANT kreeg bevel om den Luitenant-Gouverneur Kolonel PATERSON
aan boord te neemen en na Hunter-rivier over te voeren,
welke , ter oorzaake der menigte Koolen, die haare oe,
ver$ opleveren , den naam van Kool-rivier heeft bekomen..
}let oogmerk deezer togts was, de rivier in oogenichija
te neemen, waarneemingen te doen oratrent haare natuun@
lijke voortbrengzels , en 't geen zij verc'er merkwaardigs.
mogt opleveren. Op den ro Junij gingcn zij onder zeil,
nevens den Schooner Francina, die eene landing Koolert
Inoest inneemen. Behalven gemelden PATERSON, kreeg
hij atm boord Dr. HARRIS , den Vaandrig BARtILLIER
een aantal werklic'.den benevens een inbooreling, RAN-.
wAaE geheeten. 's Anderendaags was het weer vet-.
anderlijk : daar hij een man als loots Clan boord hadt ,
onlangs van Sydney eenen togt na de Itivier otn . Kooq.
len gedaan hadt, clagr hij zich op diens kunde te mogett
veriaacen ; doch Nevin bedroog hij zich. „ Dewij1
dus luidt verder het verhaal, „17 vademen water
peilden, en het fchoon weer was, deed ik de hoot nit.
smelt , waarmede Dr. HARRIS na land voer , om den
ord te verkondlehappeu, Middelerwijl hield ik bee
drib.
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drijvende, en zette mijn yolk aan 't visfchen ; het hadt
Gene zeer goede vangst. Bij Inijne wederkomst bragt
Dr. HARRIS eenen Innoareling merle, die, de boot zien.
de , ctcrwaards was gel000en , verfcheide maalen roepende Walvisch-boot? en Budgerie Dick! een naam, anderfteldcn wij, hem gegeeven door de manfchap , uitgezonden om het y olk te zoeken , 't walk met de Norfolk was
gevlugt. Deeze man hadt eenige visch bij zich, welkehij
eerst in de boot wierp , waarnaa hij zelf, zonder eenigen
fehroom , daar in ftapte. Het berigt van Dr. HARRIS
hieldt in , dat 'er geen de mintte fpoor van eenige Rivier
was te vinden , maar dat de zee in eenen inham agter
bet Eiland zwaar braudde.
„ Ooze nieuwe kennis DICK, ZOO dra hij aan board
kwatn , hieldt aan met roepen Waivisch-boot! en, om te
verneemen wat hij daarmede bedoelde , bragt ik BANGAREE bij hem, met last om hem deswegen te ondervraagen. BANGAREE beduidde hem om te gaan zitten , zoo
veel betekenende als dat een vreemdeling met vriendfchap
worth ontvangen. Vergeefs verzogt ik BANGAREE, in
zijne ondervraagingen voort te gaan ; nog eene andera
etiquette mogt niet verzuhind warden, en dit was een
tijdlang diep zwijgen. Dit duurde ongeveer twintig
ininunten , waarnaa zij allengskens zamen begonnen te
fpreeken , allengskens nader aan elkander fchikkende.
Nogthans werden wij door DICK weinig wijzer,, naast.
denkelijk omdat BANGAREE hem niet kon verftaan ; 't
welk mij te waarfchijnlijker voorkwam, omdat eenigen
van mijn y olk, welke de taal, die de landzaaten rondom
Sydney fpreeken , best verftanden , in 't zelfde geval
waren."
in 't einde bereikten zij de landingsplaats bij de Koolmilt-len. De Koolbeddingen vertoonen zich als ruitwerk.
Het kan niet misfen of de Volkplanting op Nieuni ZuidWales moet groat voordeel raapen van eene zo nabij gelegene Koolmijn , die zo gemaklijk kan bewerkt word,ni.
„ Ligt," fehrija onze Reiziger , „ zal men begrijpen,
dat bier kool in overwloed moet voorhanden ziju, ciaar
de Schooner , elf dagen naa de aankomst, met veertig
tonnen kcal vertrok, en dat 'er flegts ben man was, die
het mijnwerken veritondt." — Hij voegt 'er bij: „ De
plaits, alwaar deeze kool wordt gevonden, bevat hoot
met krenpeftosch eene nitgeftrektheid van eenige
n Ten gronds, die rzn:t een kart fijn gras bedekt is, zeer
be.
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om 'er fchaapen op te weiden; de grond heeft
eene langzaam opgaande glooijing , van dalen doorfneeden , in welke overvioedig /lout groeit, tegen,de weiden
befchut ; het geheel Levert een bekoorelijk gezigt uit.
Tot een hoofdverblijf konde deeze plaats dienen voor
koolgraavers en houthakkers ; zij Levert weiden voor
fchaapen ; de grond is over het geheel goed."
Des Schrijvers algemeene aanmerkingen omtrent de
Volkplanting op Nieuw -Zuid-Wales , alsrnede zijn berigt wegens Nieuw-Holland, laaten zich met genoegen leezen. H ij liet de Lady Nelfon te Port Nckfon, en voer
met een ander, bevragt met Koolen en Sparren , Kaap
Horn om na de Kaap do goede Hoop. In 't voorbijvaaren
deeden zij de Falkland-Eilanden aan. Hier vonden zij
Ganzen zonder eenigen vischfmaak , daar zij van gras en
zeewier leefden. Niet alleen dienden deeze tot fpijze
voor dien tijd , maar ook op reize. Om ze te heWaaren ,
niaakten zij eene infnijding in den rug , waschten ze
uit met zont water, fprengden ze met klipzout, hingen
ae in de open lugt om te droogen , en pakten ze voorts
in vaten , met eene genoegzaame hoeveelheid zouts
beftrooid om ze voor de reis te bewaaren.
Op de Falkland-Eilanden ontmoette hij een Capitein
van een ifinericaansch Schip, welke hem eene onderrigting mededeelde , die misfchien nut kan doen , waaromwij
dezelve hier plaats geeven; naamlijk, dat de Americaanfclie Matroozen ontdekt hadden , dat Aardappelen ,
raauw gegeeten zijnde, een zeer kragtig fcorbut-weerend
rniddel waren ; en dat hunne Walvischvangers zich altijd van een goeden voorraad tegen de reize voorzagen ,
orn ze raauw te eeten , ala een goed tegengift tegen de
fehurft. Hij hadt bier een win aangelegd , zo als alle
Capiteins deeden, welke deeze Eilanden bezoeken, en
bragt etnige versch gerooide Aardappelen mede, hem
verzoekende dezelve te proeven, naa vooraf hem daarin
te zijn voorgegaan. Hij deedt zo , en west bekennen , voorheen wel onfmaaklijker geneesmiddelen gebruikt te hebben.
Het bijgebragte zal genoegzaam zijn , om onze Leezers dit Reisverhaal eene plaats te doen vergunnen bij
andere Reisberigten van foortgelijken aart.

bekWaatll
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Esfai Historigue fur les anciens ordres de Chevalerie
in/tin-16s dans les Pays-Las, par w. n. J. VAN WESTREENEN Dire&eur de rAcadanie Littdraire de Zelande et illeinbre de celle de Leyden. a la Haye , chez
P. van Daalen Waters. 1 5 07 . pagg . 33.
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is eigenlijk een gelegenheids-ftukjen , waartoe
verwachte , en zedert ook gebeurde , inflelling
eener nieuwe Ridderorde in ons Vaderland den Schrijver aanleiding gaf. Hij zelve geeft dit niet onduidelijk
te kennen op bl. 7 en in het flot van zijne Verhandeling.
Dit laatfte willen wij affchrijven. „ Met deeze bladen
„ het publiek can te bieden , verbeelde ik mij niet mijne
„ Leezers lets nieuws te leeren: overtuigd, dat veelen
9 , nit hun er meer van weeten, heb ik geen ander oog„, merk dan hun de vroegere tijden te herinneren in de
„ gelijkfoortigheid der gebeurtenisfen."
Van een zo klein Werkjen, dat men in een half uur
kan doorleezen, en waarin de Maaker zelve zo weinig
belang Melt, eene breedvoerige Recenfie te fchrijven,
zoude niet pasfen. Ten gevalle van Leezers , welken
het Fransch niet gemeenzaam is , willen wij evenwel
den hoofdzaaklijken inhoud kortlijk opgeeven.
Na met weinige woorden lets gezegd te hebben van
de eereteekenen van oude dagen , en van elders opgerichte Ridderordes , komt de Hr. VAN WESTREENEN
tot die, welke in vroegere tijden bier te lande zijn ingeflelci. Tot deeze rekent hij I°. die van St. .7acob
Welke Graaf FLORIS DE V, volgens fommigen, omtrent
het jaar 1290, zoude ingevoerd hebben, doch omtrent
welke anderem twijifelen , of zij wel ooit beffaan hebbe;
terwijl de doorkundige VAN WIJN zijn oordeel fchijnt op
te fchorten , en noch het 66ne noch het andere durft
verzekeren. bl. 7—n. — a°. Zekerder is men omtrent
die van St. Antonius , waarvan Ifertog ALBRECAT van
Beijeren , Graaf van Holland , de infteller was in het
jaar 102, en welker ordesteeken was een gouden hatsband, met een afhatigend gouden of zilveren kruis, of
letter T (de eerfle letter van den Hollandfchen nava
Taxis) en daaraan een zilveren klokjen. bl. rr,r4.
Vervolgens kom: in aanmerking de orde van den
Twin of Ilegge, zo als WAGENAAR 7 na emu, fchrilfr,
door
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door WILLEM DEN VI ingefteld, in het jaar 1405, wanleer i ij Hagetiein en andere Sloten wilde belegeren.
Dan deeze is zekerlijk ouder en befiond reeds ten tijde
van Hertog ALBRECHT , den Nader van WILLEM. De
)Fir. VAN wuN heeft zulks duidelijk getoond . in ziine
Bijvoegfelen tot en Arnleezingen Op de J7aderl. Historie,
in de plaatzen door onzen Schrijver aangehaald. De
Ordesteekens waren , naar het fcbijnt , nu eens van
goud, clan eens van zilver; waaromtrent de fir. VAN
WESTREENEN de niet verwerpelijke gisfing maakt, dati
de eerfte, misfchien , eene onderfcheiding zullen geweest
zijn van gelijke foort als men nu Groote Kruisfen noenit.
bl. 14-21. — 4°. De tot nu toe gemelde Orden zijn
reeds voorlang verdwenen , maar niet de Vierde, de
beroemde Orde van het Gulden flies. Welke ook
de aanleiding der oprichtinge of de beduidenis van bet
ordesteeken moge weezen , PHILIPS van Bourgondie ,
DE GOEDE bijgenaamd , ftelde ze in to Brugge in Vlaanderen in het jaar 1430, den ',Oen van Januarij, ter gelegenheid van zijn linwelijk met ISABELLA van Portugal. Iiij bcpaalde eerst het getal der Ridders op r24,
buiten het Eloofd der Orde , vermeerderde het naderhand tot 3o, en gaf hun Wetten en Inzettingen, enz.
De Schrijver fpreekt nog van eenige bijzonderheden ,
ander volgende Grootmeesters voorgevallen , waaromtrent wij hem niet kunnen volgen. Men weet, dat het
Grootmeesterfchap deezer Orde, door het huwelijk der
Kleindochter van PHILIPS, MARIA, met MAXIMILIAAN
van Oostenrijk , in het laatstgemelde this, en wel in
den otRiften Tak van betzelve, den Spaanfchen , overging. Dit teekent de Schrijver aan. Hii had er kunnen
bijvoegen , dat, na den dood van KAREL DEN II, de beide
anededingers na de Spaanfche Kroon, KAREL van Oostenrijk en PHILIPS van Anjou, zich dit Grootmeesterfcbap aanmaatigden , en bij het fluiten van den vrede
het beiden behielden. lie TOZENS Staatkunde vax Europa I D. bl. 138.
Wij zullen alteenlijk nog zeggen , dat de Schrijver
°mai de Werken aanbaalt , waaruit hij zijneverhaalen en
flellingen ontleend heeft, en dat zijn flukjen uitneemend
wel gefchikt is ter bereikinge van het oogmerk, hetwij gezien hebben, zich voorftelde.
geen hij, zo
i9`
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j ken , door Mr.

OSIA ANTCNINUS PIUS en HENDRIK IV met elkander vergeleeJOHAN MEEaMAN, !leer van Dalem en Furen.

In 's Craavenhaage , bij de Gebroeders van Cleef. 18o7.
gr. 8vo. 126 Bl.
behaagd , de drie op den riden Heere
H ette]heeft
genoemde Vorften met elkander te vergelijken voor de
MEERMAN

Haagfche Maatichappij van Natuur- en Letterkunde, en deze
vergelijking door den dank gemeeii te maken. Geen bijzonder doel dier vergelijkinge en harer gemeenmakinge is den
Recenfent gebleken. De Schrijver zegt wel, na aar.gemerkt
te hebben, hoe men van de tijden van PLATO en ARISTO...
vinzs of getwist heeft over de voorkeur tusfchen eene eénhoofdige en gemeentbest- regering: „ zoo zal bet ons he„ tang zijn, onder eene Staatsregeling, op duurzaamer gronIs den Ldan de laatfiel gevestigd, ons voortaan ook zulke
sg regelen voor to fchrijven , .welke aan dezelve geilvenre99 digd zijn ;” maar te vergeefs heeft de Rec. deze regelen
in de Verhandeling gezogt, welke zich , zonder eenige toepasfing of afleiding , enkeld bezig houdt met den lof der
drie genoemde Vorften. De Schrijver herinnert daarop wet,
dat hij in vroegere dagen drie beroemde Republikeinfche
Volksverbindtenisfen met elkander vergeleken heeft , de
zichaifche ode Zwitferfc lze en de Nederlandfche, en noodigt de
aandacht nu bij de vergelijking van de drie beste Nionarchen,
van welken de Geichiedenis gewaagt; maar loot het twijfelach.
Lig, of zullt eene keusbepaling als een dier regelen aan to
merken I) Hoe vonden deze Vorften hun Rijk? 2) Hoe
vond het Rijk hun? 3) Welke waren hunne perfoneele hoedanigheden als Mensch? 4) Welke waren hunne deugden
ondeugden als Volksbefluurders? 5) En eindelijk: hoe ver.
lieten zij het Rijk? De beantwoording dezer vragen re.
gelt her beloop en den ganfchen inhoud der Verhandeling.
In verval van Godsdienst en zeden ftonden de drie Rijken
gelijk bij de komst dezer Vorften tot den troon, doch waren
overigens naauwelijks voor eenige vergelijking vatba7r. De
Schrijver zelf erkent dit, moor merkt te regt aan , ;dot het
voornamelijk op de vergelijking der Vorften aankomt. In
Reeenfents oog is echter bier moor weinig minder verfchil
dan in de drie Rijkeit zelve. JostA kwam vroeg,ANTONINUS en
HENDRIK laat ten troon ; den eerften en lantilen volgden fnoode,
den tweeden brave Vorften op ; Josm herfielde den eerdienst van
JEHOVA en werd alzins door ijver voor den waren Godsdiensc
gedreven , ANTONINUS vergoodde zelfs zijne overfpelige gemalin FAUSTIN ; HENDRIK was driemaal in zijn !even Roomsck
en tweemal Protestalitsch geweost ;josin was de arengile yea-
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volger der afgodendienaars in Israel, ANTONINSIS fluitede cl,
vervolging der Christenen , fchoon hij de Remeinfche afgoderij tot in de vergoding van zijnen voorganger en zijne beruchte gade volgde HENDRIK vereeuwigde zijnen naam
door het edict' van Nantes en werd het flagtoffer zijnen
verdraagzaamheid. De Schrijver zeif, die alle deze ongelijkheden erkent, verklaart dezelve wel in dier voege nit de
verfchillende omflandigheden , dat zij hem niet verhinderen am deze Vorflen in andere opzigten te vergelijken , maar
brengt het toch niet verder, naar Recenfents gedachten, den
tot een betoog, dat zij alle drie zeer voortreffelijke Vorflen
waren. Hiertoe ware evenwel eene zoo oneigene vergelijking
niet noodig geweest, en de lof van elk hunner zou veel beter in drie geheel afzonderlijke Rêdevoeringen geklonken hebben. De ftipte opvolging der gemankte verdeeling brengt in
deze Verhandeling nog al eenige verwarring en herhaling
voorc: vijfmaal worden drie veel verfchillende zaken en perfonen opgevoerd en onderiing vergeleken, zonder dat ales ten
forte worth te zamen getrokken tot zulk een algemeen overzigt, als de Recenfent tot eene kUnstmatige vergelijking noo•
dig zou geacht hebben.
Onder zeer veel goeds, hetwelk deze Verhandeling bevat,
heeft den Recenfent bijzonder ge.troffen deze vraag „ Eli
„ waarOm zouden wij, under eene reeks van wijze en bet
„ geluk des \Mks bedoelende Koningen, bij de Goddelijke
„ medewerking niet op vernieuwden voorfpoed kunnen boo„ pen ; en met vertrouwen tot den Befluurder van het HeelkI
„ kunnen zeggen , 't geen Jacobs Broeder eens zoo nandoenlijk tot den grijzen . Ifaac zeide : hebt gij maar diner; ze...
,, gen , nujn Fader?” Onder zeer veel belangrijks is hem
vooral in het oog gevallen de volgende plants ter verfchooning
van HENDRIKS wankel gedrag in het Godsdienflige. „ De
gewigrige vraag is deeze : aan de eene zlide: Mogt HEN., DRIK en in een' tijd vooral van openbaare fcheuring der
,, twee Godsdienflige partijen in Frankrijk, waarin het op den
„ Triumph der waarheid nog meer dan in rustige dagen nan.
kwanie mogt HENDRIK, voor het oag van Fraukrijk en van
,, Europa, ja voor bet oog van Hemel en van Aarde, bij den
„ Alweetenden verklaaren, te gelooven het geen hij flier ge.
„ loofde? Mogt hij een' Godsdienst afzweeren, van wiens
„ valschheid hij niet overtuigd was? Mogt hij dit don in
„ eene zaak van dat onbegrijpelijk belang ; en in een' fland,
waarin het voorbeeld zoo befmettend is, en waarin hij
„ duizend tedere geweetens daardoor tot val verftrekkeui
„ kon? Maar nu aan de andere zijde, Mijne Heeren, vet.„ plaatst u eens een oogenblik in zijne omflandigheden: Wan„ neer gij jaaren achter geen' arbeid geen poogingen
,, °luen
m. had, ore u op alle andere wijzen in 't bezit van
de
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„ de u door God gefchonkene Kroon te ftellen , en ge.
• noeg getoond had voor het enkel fchitterende dier Kroon
uwen Godsdienst niet veil te hebben; wanneer een uitge.
• rektere burgerooriog het voortduurende gevolg eener
re flandvastigheid geweest zou zijn; wanneer de rust V211
„ 't Koninkrijk dan met uwe afzweering ten naauwften ver,, knock was; wanneer gij van een Volk ,dat gij bemint , de
ft rampen in een oogenblik kont doen ophouden; wanneer
daar niets toe noodig was, dan het uitfpreeken van woor,,-den, met welke gij noch God noch Menfchen, bedriegt;
wanneer dan alles wat u omgeeft onophoudelijk op u aan,, dringt; wanneer uwe eigenepartij u aanzet om jegens !mar
ff trouwloos te worden; wanneer Leeraars van uwen eigen'
„ Godsdienst u den Hemel gemakkelijk komen maaken , en u
22 verzekeren, dat men in elken Godsdienst kan zalig woe" den , en dat de Religie - krijg en de vervolging der Protellan.
• ten in uw Rejk door uwen afval op zullen houden ; wan.
„ neer, om alles te voltoojen, wanneer cene halve Nave aatt
If uwe voeten ligt, en u fmeekt , om zich hearer te ontfer„ men: 6, mijne Heeren — de Waarheid is maar (:11e:
„ doch wie under ons alien durft bier den Man, van wien ik
, iigtvaaralig veroordeelen ? wie zich verzekeren,
f
• preek
„ van niet in zijne plants gehandeld te zullen hebben gelijk
„ hij!” Na het affchrijven van deze plants vindt zich even.
wel de Recenfent verpligt te zeggen, dat verfchooning geene
verontfchuldiging is, dat de misdaad te wraken blijft, fchoon
men den dader verfchoont, en dat alle fchikking van beginfelen near omaandigheden, alle onderfchikkingvooral van pligt
2an belang, het zij van zichzelven, het zij van anderen ,
de Staatkunde voegzaam zijn mag, maar in de Zedekunde onbeflaanbaar blijft , en dat SULLY, ftandvastig Protestant blij.
vende, ondanks alle beloften voor hem en zijnen zoon, groo.
Had HENDRIK in de dead
ter dan zijn Koning geweest is.
eenen Godsdienst afgezworen, zoo els de Schrijver het alhier
en overal in zijne Verhandeling noemt, Recenfent zou het bij
deze aanmerking nog niec kunnen laten berusten; bet gold
bier flechts twee Godsdienst-gezindten, die beide denzelfden
God en CDRISTUS vereeren, en zich onderling wel eens mogen verketterd hebben, maar toch gezamenlijk met alle overige
Christenen, elders, de eene en eenige Kerk van CURISTUS ult.
enaken ; een denkbeeld , den Recenfent veel te dierbaar, om
deze wijze van zich te uiten in den geachten Schrijver onopgemerkt te kunnen laten.
Nog houde het de Meer MEERMAN den Recenfent ten
goede, dat bij Hem bet wanvoegelijke in eenen vetkiaarden
voorttander der Nederduitfche tale tot in derzelver bijzondere fpelling toe, /mar zijne eens aangenomene fchrijfwfize,

sloe opmerkeu ,ora eene Verhandeling
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maken van vreemde woorden, en zelfs volilagene

tnen in de moedertale te brengen: of zouden het geese Galli.
cismen ziju , zuike waren de zeden van dien tiid, — niets was
nu dringender,, dan enz.? Partijgeest in den Godsdienst
Godsdienst - haat en Godsdienst afkeer te zien noemen , is ook
Islet min fluitende bij het minile nadenken , als het nienwe
woord in onze taal, onderdaanlitfde , door den Deere MEERMAN gebruikt, geweldig hard in Recenfents ooren klinkt.

dan Mr. JOITAN MEERMAN, !leer van Dalem en Vuren, ten
antwoord op zijnen Brief, over de Yokaalverdubbeling in het
Nederduitsch; door MATTflYS SIEGENBEEK Hoogleel aar in de
Nederduitfche Letterkunde te Leyden. Te iimilerdam bij
J. Allart. 1807. In gr. 8vo. 93 .131.
e Hoogleeraar SIEGENBEEt is niet in gebreke gebleven , otu

D zijne fpelling der Nederduitfche tale te verdedigen tegel
de bedenkingen, door den Heer Mr. J. MEERMAN ingebragt
en door ons aangekondigd en ook gedeeltelijk beoordeeld in
No. XI, van de Letteroefeningen des voorleden jaars. \Vij
prezen des Heeren MEERMAN ' S gefchrijf aan als een voo-rbeeld
van befchaafdheid en befcheidenheid in het voeren van letter,
kundige gefchillen, en vinden ons nu verpligt den Hoog.
leeraar zoo veel hooger te roemen in zijne even befchaafde
bercheidene beantwoording, als filj toch bij de verdediging
meet gevaars van driftvervoering moest loopen, dan men doer.
gaans bij den aanval heeft; de kletn van redenen, met welke
bij alle de gemaakte bedenkingen wederlegt , maakt deze
ingetogenheid van fill zoo veel te opmerkelijker in Recenfentt
oog. Gelijk de ulterfle beleefdheid echter den fchijn wel
eens aanneemt van onwelmeenendheid, zoo Iran het verinoe.
den eener bloote welgemanierdheld niet wel geheel
y en , wanneer men den verdediger, die niet den punt heeft
moeten opgeven, zijnen aanvaller del lof van eenen hondigen
hefirrider ziet geven. Des Heeren MEERMAN' S bedenkingen
tegen de wijze der invoering dezer fpelling worden in het
breede wederlegd; die tegen de voorbeelden uit verwante ta.
len, als niet ter zake zijncie, afgeweerd, en het beroep op
de Aarice ZIESENIS geparodieerd ; zijne onderfcheiding tusfchen
etymologifche en analogifche fpelling wordt ganlchelijk orngekeerd ; de bewijzen voor zijne eigene fpelling worden Mien
outzenuwd — en nogtans „ zou de verdediger zich zon•
o, der verwaandheid niet kunnen vleijen , zijnen Befrijder door
99 her voorgedragene van de gegrondheid zijner gevoelens te
overtuigen, maar het zich genoeg redenen, indien het hem
19 gelukt ware, zijnen Beftrijder daardoor te verzekeren van
„ den
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den diepen eerbied, waarmede hij Ivor deszelfs geleerti
held en verclienffen doordrongeti is , en het gevot1 yen
erkentelijitheid, hetwelk de kiefche en vereerende toon van
sa deszelfs Brief bij hem beeft opgewekt." Belangrijk
is bet, bij deze aankondiging op te teekenen, dat de Hoogleeraar wil toegeven in de fpelling van heir en weir in plants
van heer en meet , fchoon de gronden vasthoudende, waarop hij de laatfte fpelling had aanbevolen , onidat web eene
gelijke verbastering ' in den uitgang held is doorgedrongen,
hetwelk oudtijds hede was , en. alzoo regelmatig heed zou
moeten gefchreven worden. — Te veel belang, eindelijk,
hebben alle Vaderlandfche Letteroefenaars bij des Heeren
MEERMAN ' S invloed op den ftaat der letteren, wetenfchappen
en kunften in het Koningrijk , om zich net den Recenfent niet to
vereenigen in des Hoogleeraars hartelijke bede; „dat de Hemel
Hem , ten nutte der wetenfchappen , welke in Hem eenen
voortreifelijken handhaver en uitbreider vinden , ten nutte
van het Vaderland, waaraan Hi) tot fieraad itrekt, nog lang
gezondheid en krachten leenen moge ; met de bede in het
bijzonder, dat nu de vo!brenging der gewigtige tank, Herrt
onlangs door een' verlicht en letterminnend Vorst opgedragen ,
met zijnen besten zegen achtervolge, en de uitbreiding van
bondige geleerdheid, en echte, deugd en godsvrucht !tweekende wijsheid daarvan de heilrijke vrucht doe wezen!"
9/

Redeveering , ter nagedachtenisre van JAN NIEDIVENIMYZEN
door JAN DE KRUYFF. Te Leyden, bij Herdingh en du Moi-s
tier. t8o6. In gr. lava. 56 Bl.
nat de Maatfchappij Tot Nut van het Algemeen, bij cterzeiver
Groote Vergadering in Augustus des voorigen Jaars,de Nagedachtenis van haaren Stichter,, den zaligen JAN NteuvveNnuyzeN,
met ongemeene pracht en thatelijkheid vereerd heeft, is,
vertrouwen wij, bekend aan alle Vaderlandfche Leezers. Dii,
echter, belet ons niet, om met hooge goetikeuring van desZelfs Lof- en Lijk-redenaar JAN DE KRUYFF te fp reeken, die
bevoorens, op verzoek van het Leidsch D partement der
fchappije , bet fpreekgeftoelte beklotn, en voorzeket aan zij.
nen afgettorven Vriend eene zo aanzienliike en regtmaatige
Made toebragt , dat wij twijfelen of wel een beret en waardiger Gedenkftuk voor deezen waardigen ftaat in het lien
te komen. Hoe het zij, zonder gedachte weldsadige (hating
der Maatfchappije, die het ander en beiangrijk dee1 tiitmaakt
van deehe Itedevoering , mogt de Nagedachtenis van Zijm
Eerwaarde, onder den kleenen kring zijner Familie en Beken.
den, hinge in zegening zijn gtbleeven , mast &midi Web zijn
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thus onflerfelijke Nam , ondanks den prijs van des Leeraars

zedelijke verdienften, bereids met hem voor den Voike in de
vergeetelnis van het graf zijn nedergedaald. Immers," met
voile waarheid en regt, merkt DE KRUYFF aan , „ wat heeft
„ het vreedzaam, fill , eenzelvig bedrijf van een Christen
„ Wijsgeer, in zijnen engen huifelijken kring , gemeens met
„ de onrust , woelingen en beroeringen eener door dnizend
„ firildige belangen gefchokte wereld? of meat, om, van nit
„ dien bedwelmenden maalfiroom, het zinnelijk oog tot zich
„ te trekken?" Neen I vervolgt onze Redenaar , (don
voor ons te uitvoerig , om zijne welfpreekende taal letterlijk over
te neemen;) terwiji de fchitterende werkkring van den Staatsman , of de nog rusteloozer en hagchelijker loopbaan van den
aller aandacht boeit aan tooneelen, die men mag vergelijken bij eene flormende zee; boezemt de eenpaarige le.
vensloop van den menschiievenden Christen , bij de wereld,
maar niet bij God, vergeeten, flechts eenen ftillen eerbicd,
zachte verwondering en verheven gevoel van reinen wellust
in, even als de majefteit der natuure op eenen liefelijkeu
zomeravond. Gelukkig de Grijsaard , den langen deg van
eenen ruim een - en- tachtigjaarigen leeftijd met eere en deugd,
tot rut des raasten , hefted hebbende, en nu in het graf rustende, men Redenaar ontmoet heeft, die, eer hij tot de
ifoofdzaak toetrcedt van zijnen lof , ten vollen hulde doet
aan het Charader van zijnen overleeden Vriend. „ De Gods.
dienst, de verheven Godsdienst van Jefus is," volgenit
DE KRUYFF , en zulks beamen wij hartelijk, „ de eenige one , bedriegeliike toetsfieen van roemwaardige Grootheid." Hierarm beproefd, fchijnt 1■ IF.UWENHUYZEN volheerlijk, glansrijk
nit, als het echte gezuiverde good. In deeze beginfelen wierd
Lij , zonder eenigen luister van geboorte , opgevoed van
deugdzaarre Ouders , en voorts hij uitllek geilerkt en aangekweA kt . hi , de toemealige Schriftuuroefeningen in de Doopsgezinde Gemeente te Haarlem, in welke hij zelf, meet volvasfen zijnde, zich als fpreeker hooren Het. Schoon opgcleid en met er deed geplaatst in den Boekhandel, lag echter 's Aloes nicht voor het Predikambt, door gedachte oefening arngevuurd, den grand van zijne bevordering tot eenen
nuttieen Leersar , en nom hij alzo, met achterfielling van
ineerdere tijdelijke voordeelen, het opgedraagen Beroep in de
Gemeente van Middelharnis aan, welk hij vervolgens root'
dot van 4ardenburg , en laatfielijk voor zijne Standplaatze te
Nonnikendam , verwisfelde. Bus vond hij, in eenen bijne
48 jearigen dienst, rijke gelegenheid, om, naar zijnen wensch
ee vroome verkiezing , veelvuldig goed en Godsvrucht te
Illehten. In voorbeeld bovenal betoonde hij zich hij uitneesnendheid getrouw aan de verheven Leer des grooten Mees/era, wiens Dienaar hij was ; an lever; ons daarvan de Hr.
sat,
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tenttere onder anderen deeze fehoone proeve. flit zijnen
jaarigen echt , was NIEMENHUYZEN, na bet vellies van
zijne Gade, behalven eene Dochrer, eenëenige Zoon °vergebteeven , en deeze voIwasfen, gehuwd en Vader, nuttig en
verdienftelijk In zijnen eerlijken werkkring, met an woord
de vreugd en fteun van deszelfs oucierciekm • en van zijn eigcn
Huisgezin. De dood evenwel outzag Men Waarden niet, en
weenend ftaat onze Grijsaard daar, fpraakCoos en in peinzenden weemoed, bij een zo dierbaar liik. Nu kriigt zijn hoezem lucht , en berst hij uit in deeze Godverneerlijkende
Vader Gij, die in alles iiefde zijt, Gij
woorden e „
zijt ook hier liefde wij buigen onder uwen Mite, wij
eerbiedigen Uwe aitiid wi , ze, eltild goede befchlkkin.
,, gen; ja, hemelfche Vader I Gii hebt gegeven, Gij hebt
„ genomen; geloofd, eeuwig geloofd zij e nem! "
,, Zoo fprekende, verlaat hij het fomber doodsvertrek, words
„ de trooster van alle de weenenden , en geheel zijn veder
Leven getitigt van zijne Christelijke onderwerping. Gij,
„ wien het ouderlijite hart immer gebloed heeft Stan zullc
„ eene wonde I Gij elleen bezeft , wat het zij , in diet!
zielverfcheurenden wetland , zoo te fpreken , en zoo te
zwijgen. Gij alleen gevoelt bier de volheid der zegepraal
,, van verlicht Geloof en gelouterde Godsvrucht." Niet
minder treffende en flichtende fchetst onze Redenaar de vow'.
bereiding van zijnen Christeiijken Vriend tot den dood , die,
op den 25 Febr. 18o6, hem zachtelijk wegnam.
Te lang , intusfchen ,hebben wij ftilgeitaan op het Leven des
Mans, oin met gelijke uitvnerigheid den Spreeker te vergezellen in deszelfs keurigen lof van NIEUWENHUYZEN p is Stichter der Maatichappiie Tot Nta van bet Algemeen Trouwens
men kent het weidaadige dier Inrichting 9 wier dubbel
doel het is, den arbeidsman en laageren !land des gezelligen
levetis te verlichten , en tevens tot hervorming der Schoolen
werkzaam te zijn; men weet ook bij ervaarenis haaren ft:ellen
opgang, en het goede , dat in beiderleien zin, in one
Vaderland mogt daartlellen ; en ligt valt bier nit op te masken, hoezeer de vorming en doorzetting van zulk een ontwerp
deezen Christen-Menfehenvriend en warmen Minnaar zijnen
Medcburgeren in den geest vallen konde, en, wel gelukkende
onzen NIEUWENHuitzEN vereeuwigen zoude. Zodanige wending
nu gafnE KRUYFF Stan zijne Rede, dathij de echte VaderiandiIiefele , die waarljk de Godsdienst van jefus ftilzwijgend wet,
tigt of gebiedt,,in het voorbeeld van zijnen grijzen Vriend vere
deedigt en luisterrijk fehetst;terwijI hij vervolgens de zwaarighedea, den laster en de hindernisfen meldende , die NIEMEN.,
ttuvzEet te overwinnen had om zijne Maatfchappij tot nand
te brengen , daardoor zich eenen voegelijken weg baanda , em
het veelvuldig hell en verheven duel dier filch:4e in teen
Miff! 40
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voordeelig Licht te plaatzen, en aan den inhoud van heart
voornaamere Prijsverhandelingen , of uitgegeeven flukken,
zijne Hoorders te herinneren. Wij fluiten met den Redenaar
en zijnen wensch over den Afgeflorvenen. „ Nu dan„ Za,, lige! verlustig u voor eeuwig in het vol genoc der goed„ keuring van de Hoogfte Liefde, wier eer Gij in en bovee
„ alles zocht , en teat onder ons, die bier nog, in onvolmaakt„ held, aan de voltooijing van bet door u begonnen werk
heiden ; laat onder de beweldadigden, die eenmaal , op
„ hunne beurt, uwe gelukzaligheid zullen vergrooten; laat
„ onder alien, die,' even als Gij, het hell hunner medemen„ fchen ter harte nemen , de navolging van uwe Christelijke
„ deugden de hoogfte vereering uwer nagedachtenisfe zijn!”

Cedichten en Liedsren van D. VAN DER. LOO, Predikant in
tie Avezathen. Te Utrecht, bij de Wed. J. van Terveen
en 'Loon. 18o6. In gr. 8vo. 88 Bl., behalven een Veerberigt.
zich de beoefening van Dichtkonst en WelfpreekensiD°°rotden
held gelukkiglijk laat huwen , en het handelen der litre
Christenleeraar, als nuttige uitfpanning , bijzonder
N'

voe gzaam

zij, ontmoet, zo ver wij weeten, in deezen tijd,
bedenking. Althans tegen ouderwetfche
gen,
die zulks wraaken mogten, zouden wij niemand annraal
t ` ell bet harnas aan te gespen. De zaak bepleit zich-zelve , en
is bovendien uitgemaakt door het gezag van de Gewijde Voorbeelden, of Profeeten van ouds, Liever maaken wij , den
kieenen bundel des Eerw. VAN DER. Loo aankundigende, in
fit t voorhijgaan melding van eenigeu zijner Vaderlandfche
Voorgangeren , bij het hufdige Geflachte ruim zo veel broemd
en in hoogachting om hunnen Dichterlijken als Godgeleerden
arbeid. De naamen toch van eenen D. R. KAMPHVISEN,
G. BRANDT , J. VAN VOLLENHOVE en A. MOONEN, molten den
Gelderfchen Dorpsleeraar ten fpoorflag zijn , om de verlustiging in zijne ledige uuren te blijven aanhouden, en zich de
kracht en bevalligheden van deeze met regt vermaarde Mannen meer eigen te maaken in zijne Dichtftukjes. Hadden wij
den eerflen bundel van onzen VAN DER Loo ter hand, wij
zouden gaarne deezen tweeden daarbij vergelijken , om zijne
vorderingen in de konst te toetzen: nu willen wij afgaan op
betgeen zijn Eerw. ons hieromtrent in een Voorberigt goedvond te zeggen, en meenen ook daaruit met grond een gunilig te kunnen opmaaken. Immers, zo niet de waardigheid van zijn beroep, boezemt ons 's Mans befcheidenbeid de beste verwachtingen van zijn werk en hoogachting in
voor zijn perfoon: weshalven wij, ontwaarende dat hij den
raai
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read van kundige Beoordeelaars niet veracht , of vlijt en moeite
ter befchaaving van deezen nieuwen bundel ontzien heeft,
hem durven gelukwenfchen met zulk eene meerdere waarde
van deeze laatere Gedichten en Liederen, als hem noonte
regt gaf, om het woord Prom , op den voorigen titel bijgevoegd, van den tegenwoordigen weg te laaten. Hoe het zij ,
in een ge:al van 25 kleene en losfe Dichtaukjes, doorgaans
gefletnd op eenen vrolijken , ook wel meer ernitigen coon,
treffen wij bier eene aangenaame verfcheidenheid van behandelde iloffen ann. Het ongezochte rijm en de zoetvioeienciheid der verzen van verfchillende maac en gang, getuigt de
bedreevenheid des Opitellers in het werktuigelijke der Pazij.
Aan vinding en bevalligheid van voordragt ontbreekt het desgelijks niet, zo men al vermoeden konde of hem wel de Natuur begunaigde met dien rijkdom van verbeelding en die tier kte
van gevoel, die berekend is voor de ftoutfte vlugt, en voorraad geeven kan voor ftukken van eenen langeren adem. %Vij
ontzeggen evenwel aan eenen beminnelijken POOT zijne hooge
waarde niet, en meenen lets van deszelfs zachten trant bij on.
zen VAN DER too te hebben waargenomen. Inzonderheid
geeft hem de keuze der onderwerpen en geheel de inhoud van
den bundel voltnondige aanfpraak op onzett lof, ciewijl wii
tam aantroffen, of bet is den Christen -Leeraar waardig, j*
vereerende beide voor zijne godsdienftige gevoelens en hart.
Om nog een woord van een en ander deezer Gedichten en Liederen in het bijzonder te zeggen: de Cantate op het Kersfrest ,
waarover de Schrijver zich verontfchuldigt , als niet ervaaten in de muzijk, en bij het opitellen veritoken van de gelegen.
held om met eenen Componist te raadpleegen, heeft altoos als
Dichtiluk in onze oogen veel goeds, en zal , zo verra ons
•ordeel ten deezen gaat, bij eene goede uitvoering der inner
en beuttgezangen , eene ftichtende verrukking en heilige vreug.
de den Hoorderen inboezemen. Aileen heeft het ons bevreemd, dat de Tekst, Joan. III: :6, gelijk dezelve in ouzel
Eijbel profaisch that uiteedrukt, aan het Choor wierd in (Ica
mond gelegd ; terwijI wij zulks beter omtrenc den bekencien
Lofzang der Engelen billijken mogen. Voorts lazen wij
met genoegen de overige minder uitvoerige Gedichten
en Liederen , tct verheerlijking van het Opperwezen , be.
fpiegeling der fchoone Natuur , of fchetzing van her geluk
des Levens , aanprijzing des Huwelijks, van nine Deugd,
vergenoegen met zijn Lot , en war van deezen End meer is,
bevallig ingerigt. De vergenoegde Hutbewooner, en deszelfs
tegenhanger de klagende Landman, het laatfte zo wel gepast
bij de huidige verwoestingen des Oorlogs, verdienen ook bijzondere opmerking. Ja deeze treurtoonen, gelijk die ep
het graf eener Christen- Vrousee , maaken eerie niet ongevallige afwisfeling van den blijderen zang , die doorgaans in den
bundel voorhandon is. Doch wij leedriegen ons zeer,, indien
Gg 3
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de weinige Vertaalingen uit het Hoogduitsch , welke de Eerw.
vit DER Loo geplaatst en wel behandeld heeft, den hoogen
Jof aanduiden , dien hij aan het oorfprongelijke wenscht te
geeven. Met dat zij ons geheel onwelkom waren, of geheel
oetbtoot fchijnen van dichterlijk fieraad : meat wij misfen
daarin eerie bondigheid of kracht van teal en volheid van gepaste en treffende fchildering, die verdienen zouden , dat wij
tie iNfeesters, waarvan wij de Copijen hier voor ons hebben ,
als Raphqls en Rubbenfen onder de Dichters rangfchikken. Trouwens wij meenen over het geheel aan jeugdige
Lief hebeers het nevolgen, en inkleeden vooral van Duitfehe
Itukken in Hollandsch gewaad , te moeten afraaden , dear
zu1ks den echten Vaderlandfchen fmaak en zuiverheid van
uns taaleigen dreigt te verbasteren , en toch de Proefilukken
der Oudheid , henevens een aantal oorfprongelijke Werken nit
de twee laatstverloopen roemrijke Eeuwen, de beste Leerboee
ken zijn der Nederlandfche Dichtfehool , of wel het overzet.
ten uit Engelfche , Franfche, en minder met de onze vermaagfchapte taalen , de fmet van uitheemfchen fpreektrant veel
Iigter weeren ken. Omtrent de inlasfching, eindelijk , van
weinige Gelegenheids,Cedicluen had zijn Eerw. zich , a/thans
bij ons, en, onzes inziens , bij nietnand zijner Leezeren , behoeven te verdeedigen , daar nitnmer het misbruik ons regt
geeft een maatig gebruik te veroordeelen , en wij gereed zijn
Om den dwaas te belagchen , die een vers ter zijde legt op
bet inzien van den titel. Wij .fluiten met sanmoediging van den
Eerw. VAN DEte Loco, om zijne Dichtoefening voort te zetten ,
‘La geeven nu ter proeve uit deezen bundel , zo al; h:j openvals,
5T

GEBROKEN ZING-GLAS,

Ja I Zing-glns ! gij waart lief en fchoon
aan den coon,
Gij geaft een
Dien tnijne Laura, tangs uw teder vlak, deed bevere,
Dan ach! uw fehoonheid was een korte tonne-fchije,
L'en lelij, die den dag ziet worden en ziet fneven;
Het beeld van 't geen wij zijn.
bliju Laura, ach! verganklijltheid.
Is zoo, op al het hell verfpreid,
Dat ons omringen zal op deze wisilende earls.;
De zoetfie, beste vreugd is, als het broze glee,
Du, hoe uw teedre zorg angstvallig het bewaereie
Zo0 ligc gebroken was.
dwaas, die, uit .een water- be!,
Mij yank heftendig hell voorfpel ,
En van deze garde wagt dat de garde niet ken fetter-thee!?
Hoe \reek heeft ijdle hoop mijn zinlijk hart mieleid!
001 leerde ik , bij al 't hell , dat me immer
gedenkVu
Aeu zijn verganidijkbeial
!De

GEDICHTEN EN LIEDEREN.

De wereld is geen rampwoestijn ;
Maar zij moet ook geen Eden zijn;
Yerganklijk moet deze card , met al haar goed'ren , wezen:
Zoo 't heil beftendig was , 't geen ons hier juichen doer,
Wat vormde ons dan tot deugd? wat zou ons hart genezen
Van waan en overmoed?
dan ons cog
Och I dat, in
Bemerken, 't hart gevoelen moog':
„ De wereld gaat voorbtj , met haar begeerliik'ieden,"
En onze geest zich vorm' voor Godsvrucht Liefde en Deugd ,
Dan vrezen wij geen dood; maar finaaken Bens , in Eden ,
Beilendig hemel- vreugd.

De Predikants- Dochter ,naar het lloogduitsch van A. VON KOTo
ZEBU door J. S. van Esveldt - Holtrop. Tweede en laat fie
Bock. ilinfleedam, bij Gartman, Sink en Holtrop. 1807. In
gr. Svp. 169 Biadz.

CI') in den hevigverlieten de beminnelijke
W ijiten
ftrijd tusfchen Udelheid en Kinderpligt. Een Grapf.,
CHARLOTTE

lijke onderhandelaar van den Vorst aan Amor's hof, (een Kuppelaar zou het gemeen hem noemen) door zijne Gemalin gefierkt , hielp der eerfte de overwinning boven den laatflen vetkrijgen, en wist haar, door zijne wer gild- hof- en vrouwenkennis , over te halen , om een fang beloofd bezoek bij hare
verlangende Ouders op te geven voor het bekleeden van de
fchitterende rol van Godin des Vredes op zeker feest. Zoo
dra zij nu haar woord gegeven had, verfcheen de hof- k1eérmaker , die zijn haudwerk als Kunftenaar oefende, en in de
Fabelkunde, trots den besten Dichter,, ervaren was ; en CHARLOTTE vond zich eensklaps, en dat wel zonder haren Ecingenoot , in eenen kring gewikkeld , te gevaarlijker voor haar,
die nog zoo menige deugd van haar Dorpje, ook het vertrouwen op menfchen, in flaxen zuiveren boezem koesterde. De
ongelukkige! Weinig dacht zij, dat, bij de voorftelling van
de Godin des Vredes, haar vrede voor altijd moest verloren
gaan. Want het was om hare Eer te doen; zij was beftemd
tot Minnaresfe van den Vorst, die nu van eene vorige juist
verzadigd was. Het helsch ontwerp gelukte. Her lust
ons niet, den loop van alle de intrigues te volgen, waardoor
de fchoone Vrouw door Bals en Sledevaarten, en wat niet at,
de eerzuchtige Man
in eenen gedurigen zwijmel gehouden,
door vleijerij en ambtsbevordering begoocheld, en eindelijk
eenen

(*) Zie once Leo. des arisen jars, 1. W. 6oe,
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eenen gewaanden post naar eene grensplaats werd gezonden
terwiji de arme Vrouw , in het huis van den verachtelijken
Graaf SCHMIEG en zijne onwaardige Echtgenoote achtergelaten , aan de fljnfle verlelding ter prooije werd. Want met eene
CHARLOTTE ging dit zoo gemakkelijk niet; fpoedig zagen zij,
dat hare deugd tangs den gewonen weg niet te ondermijneri
ware ; een ganfche keten van vervloekte aanflagen werd derhalve gefineed ; en wanneer de Vorsr, ongeduldig over een
zoo tang vertraagd genot en zoo hardnekkig eenen tegenthnd ,
ce middernacht om zijn'Vertrotawde zond , en deze binnen vij1
minuten diep gebukt voor den altergenadigtten fond, dan klaagde
de allergenadigfte den allerverworpenflen zijn teed, die terflond
pligtfehuldig afklom in den diepen afgrond van zijn hart en eene
butprijke intrigue aan het daglicht bragt. 6 Hoe eltendig is
het Volk, dat zulk een' Vorst, — hoe rampzalig de Vorst, die
zulke Hovelingen tot zijneVertrouwden heeft I — Van lievertede
echter werd CHARLOTTE act de rani der Liefde in 's Verfien mond
gewo,on; dan haar hart was nog feeds rein , hare verheeldingskracht volkomen onbevlekt (welligt flechts een gevaar ;e
weer!); altijd zocht zij hem dan zachtanrdig tot de Rede terug teleiden, en 'c (twain niet hij haar op, dat, in zulke otnitandigheden , elk gefprek over de Liefde een flap nader is tot
de Liefde! — Aanzienlijke gefchenken ontving zij van den
Vorst... Hoe ! nam zij die aan ?... Zij nam ze; niet zoo zeer
bare Udelheid , als wet haar Hart, nam deel Ran het verraad:
zij verkocht ze weder,, en zond het ;Jeiel heimelijk Ian haren fluderenden Broeder en aan hare Ouders, beiden onbewust van
haar tegenwoordig lot. Zoo dra haar hart dm eenmaal den
weg had gevonden om 'a Vorften gefchenken in fchijn te veredelen , werden fehaamte en tegenzin door ontwerpen van weldidigheid verdrongen. Ach ! zij beclacht niet , dat de verleider reeds veel heeft gewonnen , wanneer hij de onfchuld zoo
Ater heeft gebragt, dat zij nog alleen de verleiding-relve , mat
de middeten tot dezelve niet meer fchrootnt. Ook hare teerb
gevoeligheid en menfchenliefde werden op de fnaodlle wijze
alienstbaar geinaakt tot haren val; en de Vorst liet zich teikena
door haar alieen bewegen tot vergiffenis aan ongelukkige overtreders; clan zocht zij getegenheid om met hers liken te zijn ,
en bad en fmeekte zoo roerend, dat de Vorst zich eindelijk,
els tegen wit en dank, w-el moest laten overbalen; eene kleine
gunst van hare, tetkens grootere vrijheden van zijne zijde,
wat was natuurlijker dan zulk een loon der dankbaarheid van
den eenen, en der toegevendheid van den linderen kant?
Zoo werd de arme CHARLOTTE door ope:eiegde verpligtingen
Tan onderfcheiden aard beflreden , haar hart Terzwakt en haag
gevoel beflormd; thans trachtte men ook hare grondbeginfelen
ondermijnen , en, onder fchijn van de verheventle zelfopalfering, hare (tend to tleen bezetken. De ondeugencie G;2■
Vt9 t

DE PREDIRANTS .DOCHTER.
yin, nemelijk, zocht haar listiglijk in te boezemen , dat de
Vorst door haar geheel herfchapen was. 6 Welk een Engel,
eeide zij, zoudt gij voor dit gedrukte Land kuunen worden,
indien gij wilde! Door eene grootmoedige opoffering van den
fchijn der Eere flechts (de ware Eer berust toch immers
onze eigene bewustheid , niet in het oordeel der wereld!)
zou zij het welzijn van duizenden kunnen bewerken,duizeudvoudigen zegen op zich doen nederdalen, hoe groot, hoe
edel het offer zelf verhoogde de waardij, enz. Ook de verdichte ontrouw van haren Man werd met gevloekte list te but
genomen , door onderfchepten briefwisfel waarfchijnlijk gemaakt, en door bet fnoodst bedrog tot zekerheid vecheven.
Den Vorst zelven vuurde men tan door de valfche voorfteiling, dat CHARLOTTE thans reeds meer dan half gewonnen was.
„ Zij worftelt nu niet meer met de Schaamte," zeide de fluwe
Graaf, „ maar alleen met de belehaamdheid. Gene is eene
hoedanigheid van de ziel , deze flechts eene gewoonte van
het ligctaam ; gene kan reeds lang verdwenen zijn , wanneer deze nog altoos de welvoegelijkheid tot berchermfter
heeft. Zij is eene opgezette ledige wapenrusting, of een
muur, die de Item flechts wederkaatst, maar van welken dezelve niet afkomftig is." Dan 'sVorflen ongeduld Het zich
niet langer paaijen. De Graaf, in 'c naauw gebragt, verzocht
nu nog flechts eenige dagen geduld , vertrouwende op de
vonk , die hi) , gelijk PROMETHEUS van den Hemel, van de
Helle had geroofd; en de Satan, grootmoediger dan JUPITER,
verliet hem tried
Den braven Predikant, CHARLOTTE ' S grijzenVader , ontfnapte
op den kanfel wel Bens een onregtzinnig woord , dat hem van het
Opper-confiftorie reeds eenmaal een fcherp verwijt had op
den hats gehaald. Aan luistervinken en wachters voor de dus
genaamde reine leer ontbreekt het nergens , die het fnel vervliegend woord opvingen, uit zijn verband rukten, het naakt
en afgetrokken nederfchreven , en , wanneer zij de moat vol dachten te zijn, het, van vrome zuchten verzeld, near de Hofplaars
2onden , om air door de lamp der regtzinnigheid , welke
eeuwig brandend voor het graf der rede moet hangen , befchenen te worden. Van deze kundfchap bediende zich de
Graf. Nu werd, op hoog bevel, een vonnis geflagen, wa2rbij de Predikant van zijn ambt ontzet, en hem openlijk mantel
en kraag zouden ontrukt worden. Met dit nog onbekrachtigt1
vonnis in den zak, Grad de Vorst, op zekeren avond , onaan
gemeld in CHARLOTTE' S kamer, vast befloten , dat hare Eer de
prijs zijn zou der vernietiginge van het onregtvaardig gevelde
vonnis. flij decide het haar mede. Zij viel op hare knien
dit vonnis geeft hem
en fnikte luid: „ Mijn arms Vader I
den dood I " ee• Vergeefs: de bekoorlijke Vrouw was in htt;en angst zee fchoon „ Wees geheel de mijne, en het
VOLTgS
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vonnis llgt verfeheurd aan uwe voeren."— „ Nonit! nooit
-- flit nam eerie pen op, -- „ Orn Gods wille, ontferming!"
De Vorst omvatte het ranke tiff, — de bewustheid verlier
haar — en, toen zij wedet tot ztehzelve
beyond zi,i;
zieh atleen , en.... het vanKis kg verfeheard voor hare voeten
stare wanhoop grensde aan zinnelooshcid. Met hear fehreikind in de armen , ontvlood zij , in het bolfte van den neck ,
dit gevloekte huis, en bereikte uitgeput hare eigen woning,
waar eene heete koorts haar op het ziekbed wierp. De Vorst
was wcedende om deze vlugr. De Graaf verzekerde hem,
dat het rorsachtig voetpad , welk lloogstdeszeifs liefde tot
hiertoe had moeten bewandelen, eerstdrags op den grooten
landweg van, gewone boelering zoub uttloopen.— Vuor TERNAU, CHARLOTTE ' S Man , was imusfchen censklaps bet verfchrikkelijkile licht opgegaan; hij kwam als een krankzinnige
te huis ; eerie zware ziekte Hold ook hem weken tang aan zijne legerflede gekluisterd; hij vroeg naar Vrouw noch Kit.c1;
en zij — achy zij had den mood niet, zij gevoelde zich onwaardig, om voor hem te verfehijnen: en dat, na het verlies
van hare onfchuld, eerie hereeniging met haren Man nog mugelijk ware — die zoete hoop bevlekte haar berouw niet. Het
ongelukkigst misveriland verhinderde voorts eerie verzoening,
die beiden nog gelukkig had kunnen doen zijn, daar geen
eigen misdrijf , mar dat van anderen atteen , haar tea
vat gebragt, en haar Man zelf den grond gelegd had tot die
1Jdelheid, het ednige, welk her onpartijdig oordeel haar kon
verwijten. Dan op het onverwachtst beroofde een wreede
brief van FERNAW zelf de Onge!ukkige van Man en Kind; hij
was verdwenen met hunne Dochter, en berigtte haar, dat hij
aan haren Vader had gefehreven, dat zfj ge/lorven was!
Dit was het juist, wat de Graaf en zijne Gematin verwacht,
en waartoe zij ook het hunne hadden gedaan. Zoo dra Imam
niet den Vorst de verlaten en hulpelooze toefland van CHARLOTTE ter oore, of hij zond op nienw zijne fpionnen tegen de
Onfchuld uit: want dat CHARLOTTE dit kleinood zelfs in zijne
echtbrekende armen had bewaard , konde hij voor zichzel.
yen niet loochenen; en dit kwelde den wellusteling, die daaris
het kind gelijkt , dat niet eerder rust, dan nadat zijn Refits
fpeelgoed in frukken is. Hoe verhard ook in het booze, na
elerde echter de Gravin niet zonder vreeze de ongelukkige
CHARLOTTE; dan de eenvoudigheid van goede menfchen werkt,
beias s ! de flechten in de hand ; ware het anders, ondeugd
zoude zeldzaam geducht wezen, meestal naakt than; dan de
goedhartige bedrogene is gewoon haar zelfs'met zijn kinderlijk
vertrouwen op de menschheid te bedekken. CHARLOTTE had
dus ook het verfoeijelijk weeffel van fchelmerij nog net ontclekt, en in haren tegenwoordigen wanhopigen toeftand was
bet haar eerie dringende behoefte, iemand goed te wanes: war
won-
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wonder, dat baar de verfchijning der Gravin als die van eenen
Engel was? — Zoo zag die fnoode Vrouw het Offerlam, als
't ware, gebonden, weder in hare handen overgeleverd!
Daar zat nu de lieve Onnoozele in een eenzaam vertrekje
van dat zeifde huffs , haar ongeluk beweenende, terwijl zij ,
op haar uitdrukkelijk beding , voorts de huishouding waarnam. Angflig vermijdde zij den Vorst , die haar nog even
driftig zocht : dan bier was het fijnae beleid noodig ;
overhaaste flap konde alles bederven. Eindelijk waagde hij
bet, voor haar te verfchijnen.-- „ Ik vergeve u, alhoewel gij
mij zeer ongelukkig hebt gemaakt ," was het eindelijk antwoord op zijne eerbiedig-dringende bede; en van nu of aan
deed de Gravin baar bijtend vergif dagelijks drupswijze op de
ziel van CHARLOTTE vallen , en van elken druppel bleef een in•
druk over. „ Gij zijt nu immers vrij. Uw goede naam is
buitendien verloren. Al leeft gij nu als eene Heilige, de wereld laat hare prooi niet los. Verhef u dan boven haar, ea
maak , door den Vorst , een gansch Volk gelukkig," enz.
Deze en dergelijke listen verfchalkren eindelijk de arme bedrogene ; en nu worftelde zij reeds met gevoelens , die zij
weleer der bearijding niet eens waardig keurde. — Pijnigend
is 't voor het menfchelijk gevoel , dien zieleftrijd verder na te
gaan , en de helfche kunstgreepen te volgen , te werk geffeld
om de ongelukkige CHARLOTTE ten vat te brengen: want, hoewel onteerd, was zij niet eereloos; en werd dit niet, ook bij
den tweeden val : want ontelbare edele daden ontfprongen ,
door haar beleid, uit den nog onverzadigden hartstogt van
den Vorst , even als een troebele vloed goudflof medevoert, tot daar , waar hij in zee uitloopt. Eene onbegrijpelijke kieschheid bleef haar bij in hare vernederende verhooging: hardnekkig weigerde zij nu alle gefchenken : „ 1k
heb mijne onfchuld niet verkocht ; ik heb haar aan verhevene
bedoelingen opgeOfferd ." was (feeds hare taal.
Dan nu trok het'vreesfelijkst onweder zamen, om met verpletterende kracht los te barften op het hoofd der rampzatige
CHARLOTTE. Hare Ouders had zij nimmer durven fchriiven,
wel gevoelende , dat FER.NAU gelijk had, wanner hij bet linter achtte , de overledene Dochter te beweenen , dan de gerallene
te vloeken. Door haren Broeder wel te doen, wilde zij nu
hare eigen gemoedsrust bevorderen. Zij bezorgde hem , die
niet ongaarne de pen voor den degen verwisfelde, eenen post
in den Krijgsdienst; dan,onbewust aan wien hij toch die onverwachte gunst verpligt was, ontving hij deswegen intichting
van eenen Edelman ; hetwelk den driftigen Jongeling in eea
tweegevecht wikkelde, dat voor hem ongelukkig uitviel. Gevaarhjk in de long gekwetst, herkreeg hij echter,, na verloop
van zes weken , zoo vele krachten, dat hij zich naar zijne
Ouders kon begeven , alwaar ziju toeftaud en verhaal den dood
ga:
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waven nan de zwakke Moeder , di* hij fpoedig volgde in het
graf. De Grijsaard leed geduldig , zonder mor gen ; dikwips
herhaalde hij met den Psalmdichrer: Zeventig, of, zoo svij zeer
/Jerk zijn, tachtig jaren. ,, Gude zij dank!" liet hij den
dear op volgen , „ik ben reeds nabij de tachtig jaren."—
CHARLOTTE had , door eenen wreeden brief van haren Brocder , die hear het hart verfcheurde , vernomen , dot hij in de
Maitresfe van den Vorst zijne Zuster had ontdekt; en nu was
het nit met hare bovendien gekuntlelde rust. Wakende en
droomende zag zij het grijze hoofd hears Vaders, gebukt
de fchande , welke zij daarop had geladen ; wakenda en
droomende zag zij hare Moeder op het fterfbed, en hares
Broeder, die hear met woeste g,ebareb het bloed van hare
Moeder toonde. Door deze vreesfelijke tafereelen omgeven,
door gewetensiingst gefolterd , die fpoedig hare fehoonheid
veritond , konde zij der verzadigde begeerte van den Vorst
weidra niers meer aanbieden, dat in that ware geweest hem
Langer gekluisterd te houden. — „ Met Mevrouw FERNAU is
het uit; men geve hear eene fomme gelds!" was nu het horde
woord , door eene opzegging van het verblijf ten huize van
den Graaf oamiddellijk gevolgd. Een Jaargeld wees zij van
de hand; niets dan een weinig zakgeld nam zij mede. Door
niemand beklaagd, door armoede en fchande verzeld, verliet
zij in den avond 's Graven paleis , werd nog dien zeifden nacht in eene ellendige herberg van eene zware ziekte
overvallen, die hoar weken lang van kennis beroofde; eindelijk eenigzins bekomen, was hare beurs uitgeput, en.... nu
zag zij naar eenen bedelftaf rood : want zij had Limns het beSink genomen , in hare geboorteplaats vergiffenis of den dood
te vinden! — Ilet was reeds fchemerivond , toen CHARLOTTE
hoar Dorpje bereikte , met gewearwordingen , die niemand
fchetfen kan. Zij fteeg, buiten het Dorp, aan den beuvel af,
wear hoar Vader Bens hoar kind , in haren fchoot , gezegend had. Dear viel zij-op de knit'in , kuste den grond,
op welken destijds hoar Vader flood, en befproeide dien met
hare tranen. Vervolgens ging zij near het Dorp, nu door
angst gejaagd , ftraks door denzelven teruggehouden. Zij
waagde het echter niet, zich dadetijk naar het ouderlijk huis
te begeven ; zij berekende, dat hare komst in den avond de
zieke Moeder van den flaap konde berooven, (want, dot deze reeds zoo vast 'Rep, vermoedde zij niet !) zij wilde Hever
wachten tot den volgenden morgen. Met dit bet/uit trod zij
in de herberg, welke aan den weg lag, en vroeg eene kamer.
Eene fchoone , jonge vrouw, door twee bloeijende kinderen
omringd, kwam hoar vriendelijk te gemoet het was MARIA
— hare MARIA de fpeelgenoote van hare jeugd , hare
gusterlijke vriendin , die reeds zints eenige jaren in den genoegelijkften edit gelukkig leefde. CHARLOTTE had moeite
tem
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ern niet laid te gilien; dan MARIA herkende de vuwelkende
vriendin niet , en deze fchaanyle zich , om zich to doers
kennen. Zij had bier berigten van bare Ouders willen inwinnen; dan nu konde zij dit niet, nit vrees dat hare fpraak haar
zoude verraden. — Tot middernacht lag zij fchreijende uit
het venfier, en befchouwde, in den helderen fchijn der voile
maan, de welbekende huizen , boven welke het ouderlijk dal:
uittlak , en de linden van het kerkhof, welke hare fpeelplaats
overfchaduwden. Toen alles in huis in de rust was , konde
zij der begeerte niet langer wederflaan, de plaats te naderen,
waar zij hare fchoone kindsheid had gefleten. Zij !loop flit
ten huize uit ,en ging met wankelende fchreden naar het kerkhof. Daar fond zij nu, tegenover de woning van hare Ouders, waar alles fill en donker was, en bad God dat Hij haar
niet geheel mogt verfooten , dat Hij haar mogt veroorloven
voor hare Ouders te bidden.
Eensklaps reboot een nude hof bond nit de pastorij op haar
toe. Zij ontftelde; maar toen de bond tinder kwam, herkende
hij zijne oude oppaster en jankte van blijdfchap. Dit gc,f
barer tranen eene zachtere aandoening. ,, Kent gij mij nog,
.mijn oude, trouwe hond? é dan zullen mijne Ouders mij ook
nob wet kennen!" — Nu viel haar oog op twee nieuwe zerken , welke de maan befcbeen. Zij naderde bevende , zag
een tuintje er om henen geplant, en hooge bloemen zich
den koelen avondwind wiegen. Naauwelijks echter had zij
het vreesachtig oog op den eerllen teen geworpen en den
naam van hare Moeder herkend, of zij zeeg magteloos op
de bloemen neder.
zij ontwaakte p ied Er kwata
De avondwind woei koel
zij ontwaakte niet l De
tan onweder op, de donder rolde
van bagel zwangere wolken ftortten froomen op haar uit zij
ontwaakte tried Eerst toen de blijde morgenzon reeds hoog
gerezen was, en derzelver warme fralen haar troffer, floeg de
Rampzalige de oogen op. — Zie, er fond een kind voor
haar, dat gekomen was om naar zijne bloemen te glen, of het
onweder dezelven ook befchadigd had. Het kind befchouwde
haar nieuwsgierig en ontfteld. Een blikfemfiraal ging door de
ziel ran CHARLOTTE.
We zijt gij, lieve kleine? riep zij het kind toe. Het antwoordde niet.
Wie rust hier order deze bloemen ? zeide zij bevende.
Mine Grootmoeder, hernam bet kind en liep weg: want een
sngstgerchrei van de vreemde vrouw , welke de armen naar
haar uittlak , maakte het bevreesd.
Fader ! Grootvader, riep het aan de deur van het huis, er
ligt eene vreemde vrouw op Grootmoeders graf, en weent en
breekt (ale tnijne bloemen.
Fga.tritui fpoedde ontaeld naar buiten•••• de Grijiand volgde
mrrs
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met wankelende fc'nreden. Op het zien van haren Echtgew
noot verborg CHARLOTTE het gezigt in hare natte haren.
Hij fond als verfteend voor haar.
Maar toen ook de Vader aan de hand van het bedroomde kind nader trad — toen hij ri lende zijne Dochter herkende, en uit zijnen mond de vreesfelijke woorden gingen! zijt

gii het , moeder- en breeder - moordenaarfler

—

toen mait-

de dood haar mededoogend aan zij viel neder op de
zerk van hare Moeder,, en werd begraven onder de bloemen
van haar Kind. —
Wie waagt het, eenen fteen op de Ongelukkige te werpen?
re

FREDERICA WEISZ en hare Dochters. Uit het floogduitsch. Door
E. OVERDORP , geb. PosT. Te Anflerdam bij J. Allan.

1806. In gr. 8vo. 318 Bl.

f

ns kwam in lang geen gefehrift ter hand, dat ons meet beviel; het is vooral voor jongedochters uit den minvermogenden burgerdand van het uitnemendst belang; en echter vreezen wij dat het bijna in het geheel geen nut zal doen. Ja —
bijaldien het in de woningen der geringeren kwam, het huisen handboek werd van zoodanige ouders , weiker kinderen voor
den dienstbaren Rand opgroeijen, bijaldien het in de kinderkamers enz. vlijtig gelezen werd; tnaar wie durft dit hopen
Indien intusfchen alleen gehuwde en ongehuwde Dames het
lezen , hare dienstmeisjes met die in dit boek vergelijken, en
nu nog al meer verlangen , nog minder dan voorheen te voldoen zijn, eilieve! was werkt het dan? het eene meisje
words weggezonden na het andere; en de Dame leert tot hare
fchade , dat alle verandering Beene verbetering is. —De Leztt
voelt onze hedoeling wel; maar, mijn Hemel ! bij de zoo
groote vermeerderinp van noodzakelijke uitgaven , en de verbazende drukte, wie zal het vergen dat men eeneRoman voor
zijne dienstboden koopt , en op de beste wijze, zoo als het
wezen moet, zal zij zonder vooroordeel gelezen, zai zij beoefend worden , die in de keuken of kinderkamer brengt, en
daar eens op denkt; en vooral , dat men , zonder eenig uitzigt
op eigen nut, op zijn best althans ten nutte van het aankomend geflacht , door het uitdeelen van zoodaniggefchrift, goede
dienstboden zoekt te vormen I En als dan nog maar de godsditinftige zin, en het reine zedelijke, bij velen geen lusteloosbeid en iegenzin verwekt I de mindere linden rigten zich
toch veelal naar den fmaak en coon der hoogere; en is het ook
we! billijk , dat men godvruchtige , zedelijk naauwgezette
dienstboden verlangt , wanneer cie Dame eeniglijk voor de
weelde en hare vermsken leeft? en zou dikwijls het dienstinotsje hare jonge weestetes Diet gevoegelijk ook wel eens een
boa-
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boekje met lesfen van levenswij:heid mogen aanprijzen?
Dan zoo ver is het, Gude zij dank !_ in het Koningrijk Holland in 't ajgemeer, nog Aiet; en mogt dit werkje, waaruit de
Dames zelve nog diets kunnen opmerken en leeren , mede iets
toebrengen. dat bet nimmer alzoo hier worde,— indedaad dan
zou onze verdienaeliike Lancigenoote, aan welke wij de weluitgevoerde yen:ling te darken hebben , den daaraan beiledeu
tijd onder de baste Wren -van haar leven mogen rekenen.
Het zal niet zijn , dat wijveei van den inhoud zeggen.
FREDERICA WFISZ , eene zeer brave, verftandige, maar arme
moeder geeft door lesfen en voorbee l d hare dochters de uitmuntendlle opvoeding, en daze worden axle regtfchapene en
in haren kring zeer gelukkige menfchen; eene flechts uitge.
zonderd, welke door een huwelijk te zeer boven haren that,
doch waartoe zij zich niet opdrong , maar veeleer door een zamenloop van omflandigheden gedrongen werd, bij al den glans
der grootheid , het gtievendst hartzeer had, en onder dat hartzeer bezwijken moest; hetweik alles door de waardige moeder
vooraf was berekend en vooruitgezjen. Ook dit Heel van het
verhaal is voottreffelijk , en wij wenfchen zeer hartclijk , dat ge.
keel het werkje , tegen onze verwachting, (dit kunnen wij
helaas! niet ontveinzen) zeer vele en wel de regte lezeresfen vinde. Wij willen iets van de laatfle woorden der ftervende ongelukkige dochter tot hare jonge vriendinnen bier eene
plats inruimen: „ Weent niet over mijnen dood , gij lieve
vriendinnen I eert Gods voorzienigheid door geduldige on• derwerping, en, gelooft mij , mijn leven is een gansch
„ bijzonder bewijs van Gods wijze inrigting , naar welke
„ de form:Ian der menichen , meestendeeis , nit hunne
„ eigene handelingen voortvloeijen. Toen mijn on.
„ vergeteliike lieve GROSSE mijne genegenheid zocht, ache„ ten alle meisjcs mij zeer gelukkig ; velen benijdden inij;
„ nit:1mnd kon begrijpen waarom ik zijn aanzoek niet aan• flonds aannarn , en zeker wenschte ieder in haar hart z!ch
• geen beter geluk dan het mijne; maar, lieve kinderen, de
„ /cep der natuur en van het menfchel:jk hart was u onbe„ kend , tinders zoudt gij mijn volgend lot vooraf gezien , en
„ mij niet benijd hebben: than;, nu ieder weetdat mijn huwe„ lijk, zoo wet mijnen man als mij , ongelukkig maakte , thans
„ beklaagt gij mij, en houdt het voor een zeer ong,elukkig
„ lot dat mij getroffen heeFt: dit is het niet, het is een us„ tunrlijk gevo;g van onze dwaze verbindtenis ;wii waren zeer
„ ondericheiden opgevoed , dachten dus onderfcheiden, en
„ hadden geheel verichilende neigingen: die inni .2,e hartelijk„ held , die huisfedjke alike, die ingerpannen vlijt, wavaan
„ ik 700 geheel gewend was , en welke mijn gronale gejnle
„ uitinaakten , zijn in de groote wereld, waarin mijn man Is
„ upgevQed, zeer belagchelijk: hij kon zich daaraan met ge2, Weile
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„ vvennen: nit liefde tot hem , en als pligt, zonde ik het(
„ gewillig in de groote gezelfchappen zijner klasfe gevolgd
„ zijn , en mij naar den aldaar heerfchenden toon gevoegd
,, hebben, zoo ver dezelve onfchuldig is; doch daar verftiet
„ men !Eq. .••• GROSSE beminde mij te zeer om mij te ver„ laten en alleen in de groote wereld te willen leven; hij be„ minde toch ook de gewoonten en de vreugde zijner jonk„ heid te zeer. om zonder dezelve bij mij ge!ukkig te zijn:
„ dit verbitterde hem en mil het !even , fcheidde ons van elk„ anderen, en bragt mij zoo vroeg naar het graf; en nog„ tans, lieve meisjes zie ik heden in , hoe goed het was dat
„ het zoo gebeurde. Ware ik wezenlijk die gelukkige
„ vrouw gebleven , die ik in het eerfle vierdedeeljaars was;
„ hadde het lot mij, in mijne aandsverheffing, bij rijkdum ,
„ overvloed, grootheid , gemak, ook huisfelijke rust gegeven,
„ dan zouden vele meisjes zich een gelijke loopbaan wen„ fchen; zij zouden , misfchien , in eene bedriegelijke hoop op
„ dezelve, de befcheidene liefde van een braaf burger afwij-,
• zen; zij zouden ongelukkige en verachte zottinnen worden;
,, en menig jongeling, die eene even zoo groote neiging voor
• een meisje , uit een' lager' Hand dan de zijne, voedde,
„ zou, door GROSSE' S voorbeeld vervoerd, zich boven alle
„ gewoonte heengezet, zijne ouders en familie beleedigd, en
„ zijne beminde getrouwd hebben: alzoo zouden deze onvoegelijite echtverbindtenisfen , die even daarom doorgaans
„ ongelukkig uitvallen , dewijl zij met de natuur onzer gezel,, lige inrigtingen niet overeenkomen, vermenigvuldigd zijn,
„ met alle de ellenden , welke zij doorgaans over twee familiC'n
„ brengen.
Gij ziet dus dat Gods fchikkingen ook in dit
• geval zeer wijs zijn. nue. Hoort nu mijne laattle bede aan
• u! — Blijft alien in den (land, in welken gij geboren en
„ opgevoed zijt vereert dien (land door uwe deugd , uwe
„ nuttigheid.” enz.
' ,Mijne moeder! mijne voortreffelijke moeder wie ik al„Ies te danken heb , ook het geluk van zoo rustig te kun,, nen flerven heb ik u te danken, moeder! gij hebt mij tor
deugd en godsvrucht opgevoed , en nu zal 1k, door dezen ,
„ eeuwig gelukkig zijn. Ach I in den dood verliest alles, bui„ ten dit, zijne waarde. Wat acht ik thans op rijkdons
,, en eere, op pracht, fieraad en fchoonheid I ” enz.

Kon men dit boek op fommige Scholei invoeren Men
;eve het althans aan zoodanige jongedochters, voor welke het
geheel is ingerigt , als zij de fchool Whit= tot prilsjes; dit
immers kin men does.
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(Tweede Bericht.)

op volgen drie Vcrhandelingen, welker
yr. H iereerfle
(van hi. 227 tot bl. 273 de Proef behei-

zen eener nietiwe Verklaaringe van de Tabula Bembina , of,
zo als zif gemeenlijk genoemd words , Ifiaca (* Voor den
enkel Nederduitfehen Leezer willen wij bier bijeentrek
ten hetgeen de Schrijver zegt aan het begin zijner eerile
Verhancielinge , en hetgeen men leest hii KEYSZLER , tot
welken hij wijst (1-). De Tabula Bembina is eene tamelijk gfoote , langwerpig vierkante koperen Tafel , waarop veele iEgyptifche Afgodsbeelden en Hieroglyphen,
met zilver , en een blaauw misfchien vermengd , metaal ,
dat eene itaalkleur heeft , zijn ingclegd. Naar deeze tatel
in vroegere tijden gevonden wierd, is den Ree. onbekend:
maar wanneer in den jaare 15 ,27 Rome door de Keizerfchen ftormenderhand veroverd en geplonderd wierd ,
geraakte zij in handen van eenen ijzerfmid , die haar verkoft aan den beroemden Kardinaal BEMBUS. Van deezen
Geleerden ontleende zij den naam van Tabula Bembina.
Vervolgens kwam zij aan den Hertog van Mantua.
de plondering dier Stad door de Keizerfeben , in het jaar.
163o, geraakte zij weder verloren ; de Kardinaal PAVA
bekwam haar eindelijk , en felionit ze aan den toenniaaligen Hertog van Savoien, wiens nakomelingen in de bezit.'
(*) Specimen novae Interpretationis Tabulae Bembinae, vet;
stti vulgariter vocatur , Iflacae.
(t) In eene Annteekening op bl. 228, aiwaar de Schrijver
poem Part. I. p. 194. zekerlilk eene der ,Hoogdidtfche Uitgaaven bedoelende ; in de Nederduitlehe Vertaalino
van I1EYSZLER' S Reizen vindt men de beoogde pints D I
b1.274. Ace.
Hh
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zitting van dit Itostbaare overblijilel der oudheid waren
toen KEYSZLER fchreef, en waarfchijnelijk gebleven zijn
tot op de laatfle omwentelingen in Italie. Of het toen
na Frankrijk gevoerd zij , weet Rec. niet te zeggen.
LAURENS PIGNORIUS gaf er in 1604 eene afteekening van
in hat Licht, met eene Verklaaring, waarvan onze Schrijver bl. 228 dit getuigenis geeft. „ Dat PIGNORIUS door
eene geleerde en uitmuntende Verklaaring deeze Tafel
11
/) heeft uitgelegd, is algemeen bekend. Die geleerdheid
op den rechten prijs weeten te fchatten , erkennen ge93
1) reeclijk , dat hij tot recht verfland der figuuren van
deeze Tafel , en tot opheldering van derzelver letter.
91
lijken zin, om het zo te noemen ,veele dingen uitffee.
D5
kende heeft aangemerkt. Maar dat hij de geheirne be.
3)
teekenis
, zo der geheele Tafel , als der bijzondere
.91
deelen , niet doorgrondde , erkent hij zelve met die
„ openhartigheid , welke zijne geleerdhetd verzelde."
ne vermetellieid van KIRCHERUS verdient geene aanmerking. Volgens onzen Schrijver,, bl. nasi env , behelst
de Tafel eene Lijst en Volgreeks der godsdienftige Feesten , welke door her geheele par in /Egypte govierd
vverden , verdeeld in drie Afdeelingen volgent het getruik der IE iptenaaren ovelken flechts drie jaargetijden
Leiden, de Lente , den Zomer,, en den Winter, onder
vvelken hatiten zij ook den Herfst begreepen. De Schrif.
yea ilaaft deeze gedachten door zijne uitlegginge van een
nedeelte der afbeeldingen , en beffeeit d p araan deezebeide Verhandelingen ; waarvan wij al l eenlijk nog zullen
2 eggen , dat naar zijne gedachten , bl. 23r de Tafel
niet vro4er kan gemaakt zijn , dan in de tijden van c,e.
RACALLA, of ten hoogilen in die van M. AURELIUS (4).
— 1)e derde Verhandeling is o,, er de "Egiptifehe Dagsn
cenen ouden Roornlehen illmanak (1-).
w, men heeft nog
een oud Roomsch Kalendarium van de tijden van Keizer
CONSTANTIUS, omtrent her iaar 154. In hetzelve zijn
etlijke dagen geteekend met dcn naarn Dies 2Egyptiacus.
vraa g is, wat men door deeze henaaming te veritaan
hebbe? De meesten zijn van gedachten, dat £gyptifche
( P) De main van Tabula gam, of Tafel Van 1 is daft
flit onrfinan , dat nien hear befehouwcte als tot het heiligdons
en den dieost clier G. ,)dinne behoorende. Ree.
(f) De Diebus Zgyptiacis in vetusto Kalendarie Aesno.
ominemeratis.
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t:Iagen Zljn onselukkige dagen (dies inransti) Wilarep men,
volgens de bijgeloovige bepaaiingen der Starred ‘ je3icAa.
ten, niets met hoope van goeden uittlag konde bcg:nn.:11„
De Schrijver ontkent niet , dat de bemiaming
dien zin hebbe, maar is tell opzichte van dit
van andere gedachten. flier duidt zij, naar zin gevoeJeri , de Zgyptifcbe Feestdagen aan , welke niet licchts
het bedoelde Land , maar ook door de ./Egyptenaaren ,
die zich te Rome onthielden, gevierd werden. De vooeverklaaring en verdeediging van dit Kevoelen
llelling
rnaaken het onderwerp deezer Verhandelinge van hi. (74
tot hi. 3o8.
IV: Van hetgeene ons bier in de vierde plaatze vorlekonit„ zullen alleenliik fpreeken met de woorden van
den Hooggel. Uitgeever : „ Behalven ...... bevat
tweede Deel der kleine 1Verken van JABLONSKI de
25
aanmerkingen en verbeteringen , welke hij met eigene
hand in een exemplaar van zijn Pantheon Zgyptiorunt
,, en de Prolegomena daarvan had bijgefehreven. Daar
ik, niet lang geleden , in Duitschland dit exemplaar
„- gekoft hebbe van den Heer,, in wiens handen het was
gekomen, wilde ik dit bijvoegfel tot een allergeleercist
Werk niet voor mijzelven behouden en de geleerden
„ van deszelfs gebruile verfleeken. De hekwaame gele.
deeze nadere begenheid , welke zich aanbood ,
; denkingen , waarroe JABLONSKI ill zijne Zgptifehe
4) meermaaien den Leezer wijst, aan te
25 Woordenlijst (
koopen
,
hebbe
ik gretig aangegrepen , en niemand,
93
91 naar ik denke , zal zich het vergciijken derzelve met
0 bet Pantheon, beklaagen." Nicinatd, voegen wij er
bij , zal ook weigeren met dankbaarlieid den dienst
erketmen , welken de Hr. TE WATER door deeze uitgaave
der geleerde waereld gedaan heeft. Het fpreekt van zel:=
y e , dat deeze Bedenkingen niet vatbaar zijn voor cea
Vittrekfel ; en, indien men er enkele ftaaien van wilde
geeven , zoude men zich niet doers verthal , indicii rnaT4
er de plaatzen uit bet Pantheon niet bijvoegde, waart;)e
de Aanmerkingen behoorden ; iets hetgeen once weinige
ruimte niet toelaat.
V. Nu moeten wij nog een wooed zeggen van vier Krbandelingen , dienende ter ophelderinge van eenige
he plaatzen der &brit'tuare. Met die Verhaneiellngcn
VirCdt
(*) Glasfoluni;tgyptiacum.
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wordt dit Deel gefloten. De meeste zijn, volgens den
titel , door den Schrijver verbeterd en vermeerderd. —
De eerfle dient tot opheldering der bekende plaatze, Jos
XIX: 25. De Schrijver verdeedigt ijverig het gevoelen,
dat JOB inderdaad de Opflanding uit den dood en den
grooten Verlosfer des menschdoms bedoelde. Men weet
hoe verfchillende hieromtrent de gedachten zijn. Van
harte maaken wij die van den Heere TE WATER de onze,
wanneer hij in eene aanteekening aan het einde deezer
Verhandeling zegt : „ Welk veraandig man zal kwalijk
„ neemen , dat deeze uitlegging niet de goedkeuring
3 , hebbe van HUFNAGEL DATHE DOEDERLEIN, EICH*
HORN MORUS H. A. SCHULTENS (*)... Maar
„ het fpijt mij , dat iemand het verklaaren van JOB'S
1, woorden van de hoop op een beter leeven na den dood
onverdraagelijk genoemd heeft en onwaardig geleerdert
Uitleggeren , onder welken nogtans PEARSON, WITy , SIUS , A. SCHULTENS J. D. MICHAeLIS... hunne
„ plaatzen wel zullen behouden." — De tweede Ver.
handeling is over de eigeiilijke beteekenis van het woord
IMAel-1KH in de Sebriften des N. Testaments. De Schrijver wil , dat het overal niet een Verbond maar eenen
Lriterfien of Testament , aanduide; ten minften , dat
het laatfle denkbeeld altijd het voornaame en heerfchende
zij. Ons hericht worth te lang om hierover uit te weiden. Wij moeten nogtans aanmerken : I°. Dat cticteris%
wel in het gewoone Grieksch een Testament beteekene ,
maar door de LXX Overzetters menigmaalen in den zin
van Verbond genomen worde, zo als de Schrijver zelve
erkent, bl. 400. — 2°. Dat de Schrijvers des N. T.
in de beteekenis der woorden veel van de LXX hebben
overgenomen , waarvan de voorbeelden niet ontbreeken.
— Wanneer de heilgoederen des toekomenden leeyens onder het zinnebeeld eener erfenisfe worden voorgetteld, is GOD de Erflaater. CHRISTUS en de geloovigen
zijn de erfgenaamen, ROM. VIII: 17, en men dwaalt van
dit denkbeeld te eenemaal at, wanneer men Luc. XXII:
s9. hierop toepast ; zie bl. 407. — 4°. Er zijn plaatzen
Welke bet denkbeeld van een Testament geheel niet dui.
den b. v. waar van eenen Borg (HEE. 22.) eenen
Niddelaar (aid. VIII: 6.) het vergieten van bloed (Luc.
XXII:

(*) HU had er kunnen bijvoegen STINSTRA, oude Voorfpel.
Iingen opgehelderd, I D. bl. $20 env. Rec.
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XXII: 2a) worth gefproken , welke alien bij een Testa•
ment niet te pas kotnen, maar bij het fluiten van een Verbond, en de daarbij gebruikeiijke oferanden , natuurlijk
hunne plaats vinden. En hoe zal men het fleflen met
Luc. I: 72 ? Het is waar , het woord Verbond wordt
bier figuurlijk genomen. Maar zo zal JABLONSKI ook
Testament neemen. De'vraag is alleenlijk , welke figuurlijke beteekenis in de bijzondere plaatzen best te pas kome ? Onzes bedunkens, de done hier,, de andere daar.—
Doch wij fchrijven eene Recenfie , niet eene wederlegging. — Van de twee laatfle Verhandelingen zullen wij
alleen de onderwerpen melden. De d6tie onderzoekt ,
welke woorden het zijn, die jEsus (mArrit. XII: fi.)
ijdel noemt: de andere behelst eene uitlegging der duistere plaatze MARC. IX: 49.
Achteraan aijn door den tlitgeever Registers gevoegd.
I. van op gehelderde Schriftuurplaatzen. a. van aangehaalde Griekfche en Latijnfche Schrijveren. 3. van voorkomende Hebreeuwfche , Griekfche en vreemde woorden. 4. van de voornaamile zaaken. Weinige drukfeilen zijn ons voorgekomen ; eene hebben wij boven aangeteekend. Maar op bladz. 172 is eene zonderliUe verwarring in de Aanteekeningen , en bladz. 206, laatften
regel , that 304. lees 204.
De aanmerkingen van den Hooggel, TE WATER zijn bij
dit Deel natuurlijk minder talrijk dan bij het eerfte; zij
worden door de teekens (*) of [3 onderfcheiden van het
Werk van JABLONSKI.
Het derde Deel deezer Verzamelinge , met welker uitgaaye de waardige Hoogleeraar der geleerde waerefd
eenen weezenlijken dienst bewijst, zien wij met verlan.
gen te gemoet.

Leerredenen over de Ofin, ekking van LAZARUS, van MIRA.
HAM LEDEBOER Predikant te Helium. Met eene
Voorrede van G. B. REDDINGIUS Predikant te Sebildwolda. Te Groningen, bij W. Zuidema. 1807. In gr.
8vo. Voorr. VI, overigens 315 bladz.

D

at jonge Dorpsleeraars onder de Hervormden in ons

Vaderland , gepreezen door hunne Gemeente , en
bovendien van nabuurige Anibtgenooten eA Vrienden
boo.;
11 h 3
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hoog gezet, ligt den flap waagen, om door den druk
voor al den Volke op te treeden , is bij den kenner van
bet menfchelijk hart green wonder, en verdient eenigzing
toegeevend'neid. Allen nogtans wider bun, vooral die
prijs &lien op vrijheid van enderzoek en leere, moeteu
wij tot ons leedwezen waarfchuwen , om in zo verre
thans hunne anders prijzelijke roemzucht te onder te
louden, dat zij niet met bijzzevoegden Naam hunne opftellen in druk zenden. De herw. BRUINING, van wien
wij onlangs gewaagd hebben (*), zij den Leeraaren vett
zijne Kerk ten affchrikkend voorbeeld. Zijne 'ouitengewoone vrijmoedigheid immers en ruitnere denkwijze
gaf aanfloot onder zijne Geestelijke Breeders; een
Zinnig Grijsaard en Hooggeleerde Drijver trokken de
alartnklok tegen de afpadigheid van het jeugdige loshoofd (t); en geheel eene Clasfis fchoolde zamen, otn
cle fchier vermoinnie Leerbegrippen met alien nadruk te
handhaaven. Met betere voorzichtigheld nogtans waarborgt zich de Eerw. LEDEBOER tegen zulken geest van
vervolging, door zich en zijne gevoelens, naar Dud ge.
te doen wettigen met den ftempel eener Clasficale goedkeuring. Maar wij Lateroefenttars , afkeerig
van alle bauden des geloofs , wij vreezen , op het
gczicht van da.t doorflaande merle van Regtzinnigheid,
altoos. van den beangtlen Schrijver,, dat hij de heifigile Wa.arheden van den Godsdienst niet enders be.
fehouwen duo% dan met een Dordfchcn brit; want
ook . , zo wijd onze ervaarcnis reikt , zeer zeldzaam gebeurde het ons, dat wij ten deezen mistasteden. En,
flans!. hoe weinig de behandefing der G,efchiedenis van
Lazarus Opwekking ons dacht gemeen te hebben met
eenigerleie gefchilpunten onder de Christenen , wii via.
den Loch deeze Leerredenen met eenen fmaak van Kerkgevoelens. doortrokken, die zeker aan een ander en gro.
ver gehemelte beter gevallen zal, dan aaa het onze ,
verlekkerd a1s wij zijn op keuriger fpijze, en die nicer
voe.dfel geest aan ons verfland en hart. Leed doet
bet ons intusfchen, dat wij over deezen arbeid van
den Eerw. LEDABOER, min gunftig oordeele'n, dan des..
f4elfs Vriend en Ambtgenoot REDDINGIUS , Met WieilS
overieg deeze Leerredenen zijn uitgegeeven, niet zonder
eene
(") Zie boven,
t48. 369 eln.
(f) Verb,.
Recenfien, in, de Bib:. van Theol. Lett, 1807,
I, 432 oz.; gelijk mede in onze Lat. Ng. 9, bl. 369 en4.,

eene aan2r:jzende Foorrede ze!f's van dien er~,aaren ea
door zijne fchriften bij ona geachtcn Mau. Echter her
zij de nieuwigheid der I[offe, het zij eenige andere
vooringenomenheid, of vriendfi~hap, hem vervoerd heb.
b e , bezwaarlijk kunnen wij toeRemmen , dar vooral in
cteeze Leerredenen een regt Euangelifche geest ( * ) doorfLraate; ,, nog m i n d e r , dat de fchazen van dezelve ~" aan
H e m en twee zi.incr Ambtgenooten v66r de uitgave vert o o n d , ~, in meer dan den opzigt voortre]'eli/k verdienden gekeurd te worden.'" Her gemis toch van Edn~e;d
~en onderrverp, in elke deezer Leerredenen, i s , onzes
inziens, eel~ al re wezenlijk gebrek, dat her zijn E e r w .
ell andere ku~dige Ambtgeaooten niet had behooren in
het oog te vallen, die liever dan hunnen jongen Vriend
h o o g te z e t t e n , en hem den druk aan te p r q z e n , denzelyen moes ten verweezen hebben tot her Zeventalfcaoone Lesfen van onzen WAOENaAR over het verhandelen der [t. S.
o f w e l terugzenden tot de beroemde Leerredenen vaneenerl
HOADLY ~ W E K E N F E L S ~ F O S T E R ,

STINSTRA~

BLAIR. p

ZOLLIKOFER. ~ O f wie daar meer Vraagbaaken zijn omtrellt eenen regt Euangelifi'hen prediktrant,
bij w~ea
ONZe LEDEBOER , naar wt] meenen , fchicr eene
eeuw ten achteren is ~ en nog wel eens zou mogen
£chool gaan. - - H o e het zij ~ onzen Leezeren kunnen
wij geen beter verflag doen van den Inhoud van dit
B o e k ~ dan met hun de naleezing te vergen der G e fchiedenis van Lazarus O p w e k k i n g , in den aanvang
v a n bet Xide H. door Joiinnes g e b o e k t , en door
de mededeeling van iederen T e k s t der IX Leerredenen van L~I~EBO~V.. Ziet hier derhalven de gedachte
.Liist: I. behandelt vs. 1 - - 6 . II, Vs. 7 - - I o . III, vs.
II~Jr6. IV, i 7 - - o 4 . V~ vs. o 5 - - ~ 7 . V I , vs. ~ 8 ~ 3 7 .
V I I , vs. 3g--44. V I I I , vs. 45 en 4 6 , de IXde o f l a a t f t e
vs. t - - 4 6 .
Daar mangel is aan 66nheid van d o e l , err
geene zelfs deezer Leerredenen eene bepaalde flelling
ten opfchrift d r a a g t , houde het ons de E e r w . I.EDB.
~OEI'. ten goede, dat wij omtrent den inhoud der onderfcheiden zaaken eta ftoffen~ van H e m b e w e r k t , geene
(*) Hier, vermoeden wi/, zou Gereformeerd-Calvinlstifcbe
geest ruim zo goeden zin hebben. Trouwens men bezig~
her woord Euangelisch in die beteekenis, blijkens her Gezangboek der Kerke, zeer onlangs onder dien titel uitgegeeven.
Hh4
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ire andere opgave doen , dan de Teksteu kunnen aariu
duiden.
Gelijk van ouds de Predikwijze in ons Vaderland geweest is , neemt LEDEBOEP, den draad en afgeleezen
woorden des Bijbel,s ten geleide zijner rede, en na eene
breedfpraakige uitbreiding of verklaaring , in deelen ,
onderdeelen, en nog Bens onderdeelen gefplitst, kondigt Hij ons ten laatften de Toepasfing aan, zonder dat
wij in den eentoonigen flijl en voordragt fchier oak
eenige verandering ontwaarden , die ons herinnerde,
dat wij niet eene Verbandeling, maar een getal van Leerredenen voor ons hadden.
Wij betwisten den Eerw. REDDINGIUS zijn getuigenis niet, dat deeze Leerredenen „ veel nut en ftichting
hebben aangebragt," voor zo veel de flan en voordragt
des Spreekers , en de geest der Gemeente zelve daartoe
konden medewerken ; maar onze aandacht verwart en.
verbijstert zich , waar zij verfcheidenheid van ftukken
draagen moet , geene geleidelijke overgangen aantreft,
en geene bevalligheid van CUP en orde haar leevendig
bouden, maar zij,, door de menigte van fuialdeelen afgemat, aan het einde gevaar loopt to vergeeten. , wat zij
in den beginne las , of hoorde.
Vea , itausichen , dat wij voor bewijzen eenirjeugdige overhaasting liouden kunnen, zullen wij niet ongaarne
in den Eerw. LEDEBORIX over het hoofd zien. Hij zelve wii zich veronttehuldigd hebben wegens zinttoorende.
drukfouten , die hij ten deele (*) aanwijst , en op rekening itelt van de afgelegenheid der Groninger perfe.
Andere onnaauwkeurigheden , in tail , betoog en gelivaagde. tie:Bingen . als daar is wegens der Jooden geioof
in de onaerfaiikheict der ziele (-Dbl. 13o, iaaten wij onaattgeroerd. Ja kortheidshalve zijn wij verpligt , tot
waving onder gemaakte aanmerkingen , tot eerie barnopta
(*) Zo that, onder aaenigte anderen, gewed zwaard op
bi. 9e? voor gewct , en Bethaniem bl. 145, reg. 14, your

JOethabeira.
De Leeraar naamelijk, met uitzondering der Sadelurrers , dit geloof der jooden zrer algemeen. Enter kwaia
'tier hij yeelen op eene Zielsverhuizing neder, vole.
Jcii.N.
II de Bello Yad. C. 12. Verg. twATT. XVI.

IX: 3.
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te fchets van een gedeelte Be ats eener Leerrede onszel.

ab
die proeve uit de
y en te bepaalen. Wij ontleenen

VIIIite, die handelt over vs. 45 en 46 van het gezegde
itoofdlluk.
Vooref zendt zijn Eerw. eene korte herinnering aan
liet ongemeene wonder , door hem in de voorige Leerrede overwoogen ; en daar hij nu op het punt ilaat to
ipreeken over de zeer uiteenloopende uirwerking , die
Lazarus opwekking had hij de omftaande Jooden, achy
hij te moeten letten
Op het goede getuigenis dat Johnnes re deezeri
„
aanzien aflegt van velen, volg. vs. 45. ---En
„ II. Ten tweede heeft men zijne aandacht te vestigen op de tegenovergeftelde uitwerking van dit wonder
op fommigen , volg. vs. 46."
I. Eerst , derhalven , bepaalt hij zich tot bun, 11.4
geloofden; en fchetst hij den gevoeligen en metwaarigen
toeitand deezer Jooden , als eene voorbereiding
hun in eene [lemming bragt , om de opwekking van
Lazarus , voor hunne oogen door Jefus gedaan , in het
waare daglicht te befchouwen, zodat zij , gelijk Joannes zich uitdrukt, an 7efus geloofden. Daarom dan
meent ziin Eerw. wat nader te moeten flilftaan op dit
getuigenis, en zegt
,, A. Wij willen hierbij onderzoeken , wat het zegt
(zegge) wanneer joannes betuigt , dat velen in Jezus
geloofden ?
„ B. Terwip wij vervolgens zullen ftilftaan bij de
gevolgen en den invloed welke(n) dit geloof voor en
op lien (bun) zal gehad hebben."
A. joiinnes betuiging nu licht onze Schrilver te refit
toe uit Luc. VIII: 16. — Maar,, als waren er geene ge.
jaoegzaame verdeelingen alreede gemaakt voor zijne Hoorders , oordeelt hij nog eenige bijzonderheden te moe.
ten overweegen, en ontwikkelt dus de vier navolgende
Ctukken :
Dat deze Joden , met verlating van hun ongeIoo,, overreed waren , dar hier waarlijk een wonder
had plaats gegrepen." (Maar dit leidt den Leeraar te.
rug tot bet reeds gezegde, dat zij ooggetuigen waren,
en deelneemers geweest in den zusterlijken rouw.)
„
Dat zij overtuigd waren, dat Jezus het won.
an yerrigtte in den naam des Vaders." (Wederom
11 11 5
een4

, U.
f
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eene herhalling en terugwijzing tot 's Heeren gebeci
vs. 4t en 42.)
„ 3e. Dat zij met afleggine hunner vooroordeelen Jezus erkenden voor den Mestias." r Dit wordt , onus
inziens, wel van ziin Eerw. gette/d, (loch niet beweezen ; doordien de H. S. ons te weinig omtrent dit onderwerp voorlicht.)
„ Dat zij God verheerlijkten in den Zoon." (Dit
kunnen wij in den joodfchen zin toeftaan; fchoon wij
bet daarom niet met LEDEBOER eens zijn, als hij zegt ,
1/ dat deze Joden , fchoon zij alles nog niet konden
doorzien en begrijpen , geloovig amen zeiden NB.
op alle de uitfpraken van den Verlosfer." Wij tvvijfekn Loch, of wel de Jooden een ingewikkeld geloof ken.
den, zelfs of de eerftc Christenen „ dilgen die zij niet
doorzien en begrijpen konden" liebben toegellemd. Men
zie lieb.
i.)
B. Overweegende „ welke gevolgen voor, en 771,.Teenen invloed, dit bun geloof op die Joden gehad heerr,
itch LEDEBOER,
1°. Dat zij deelden in de vreugde, als kort te vooren
in den rouw van Lazarus huis; voortaan de Vrienden
waren en bleeven van dit Godsdienflig gezin , en zo
gelegenheid hadden om uit den omgang met deeze
Geliefden van Jefus veele voordeelen of ilichting te trekken. (Duch, zo wij dit ook aanneemen met onzen Schrijver,, het is en blijft eene vroome gisfing; de Euangelist
fpreekt er itnmers geen woord van).
2°. ,, De invloed ," gaat zijn Eerw. voort , „ van
dit bun geloof beftond voorzeker daarin, dat zij den
Verlosfer voortaan al (lien eerbied en die hulde zullen
bewezen hebben, welke zij hem veefchuldigd waren."
„ Gelijk zij zich te voren tegen den Heiland en
zijne leer hadden verzet , en ook bet hunne bijgedragen
om hem te vervolgen en zijn rijk te b elpen uitroeien. Zoo
waren zij er nu op nit, om integendeel Jezus, als een
achtbaar perfoon, als den besten der menfehen , als den
grootiten Profeet, als den Zoon van God door woord en
daad te eerbiedigen; om hem, zoo veel in bun was, In
alle opzigten hunne liefde en twitting te bewijzen. Ja
ook nu konden zij niet antlers, dan NB. al het hunne
toebrengen ter uitbreiding van Yezus Koningrijk ," enz.
(Dock , moeten wij wederom , vraagen , waarop rusten Loch deeze fiellingen `?of redeneert LEDEBOER
ale
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pis Godgeleerde tit cell Syuiema , en niet nit den
Rijbel?)
3°. „ Zij geloofden ," leezen wij verders, „ in Jezus, wierden alzo gevormd tot deszelfs ware leerlin.
gen — en even daardoor bevrijd van vele zoo lastige ;ifs
drukkende uiteriijke Godsdienstplegtigheden." (Vreemd
zekerl daar Jefus, en na hem de Apostelen, Paulus niet
uitgezonderd , in hetJoodfche Land zich altoos hielden
aan Mofes Wet.) — Eindelijk beweert zijn. Eerw.
4°. „ Het was dit hun geloof, dat ook ten aanzien
van hunne uitzigten in de eenwigheid, den heerlijkften
invloed, op hun hart moest hebbea." (Maar zouden dan
deezegeloorige Jooden , onarent de leer der Onfterfelijkheld , de ijverigfle navalgers 'van Jefus , zijne leerlingen,
zijn voorbijgeftreefd (leezen althans verwachteden , na
's HEEREN Op/landing , van hem nog tijdelijk hell en
aardfche grootheid, tot op het oogenblik der Herne/et:art.
Hand. I: 6.)
Aangaande het tweede gedeelte deezer Leerrede ,
dat over vs. 46 , en dus over het ongeloof van fommige
wederbarflige en baatzuchtige Jooden handelt , verge.
noegcn wij ons aan te teekenen, dat hetzelve op eene
en dezelfde leest, hoewel in eenen omgekeerden zin , gefchoeid is, en gefplitst in gelijk getal van deelen en onderdeelen ; waarna dan eene Toepasfing, in drie gevol.
gen onderfcheiden , zonder de minfte verheffing van flip,
's Mans drooge Leerrede befluit.
Meer dan noodig was hebben wij ons misfchien met
den Eerw. LEDEEOER o4ledig gehouden , om de waarde
van dit zijn work aan onze Leezers te leeren kennen,
en deezen bundel vooral niet boven het middelynactte
aan teflaan ; een woord , (ht bij ens ten aanzien van Pie.
dikatien weinig gunfliger beteekenis heeft, dan omtreot
Dichtitukken van gedacht allooi; waarover men 1I0RATIUS
hooren kan , P. vs. 372 & 373. — Hierom, fchoon
niemand iminer, zo veel wij weeten, beweerd heeft, det
er eene Roe#nge is , die Leeraaren dringt, om hunnen
siddelynaafgen kanfelarbeid ix druk te geeven , herinneren wij ten flotte zijn Eerw. aan zeker algemeen gez
de , in eene zijner Toepasfingen op W. 98 gebezigd
„ Christelijk prijzenswaardig is uw befluit, om. Jezu;
zewe liefde, en nun zijn rijk al!e uwe krachten toe to
widen ; naaar loop sect, waar :yaw .1 allot roept !"
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ROSENMULLER.

Chrisselijk lluis- en Handboek, behelzende: overdenkingen
over de voornaamfie Ivaarheden van den Godsdienst, voor
elken dag des jaars , door Dr. J, G. ROSENMiiLLER
Supe;n;nsendent se Leipzig. Ijie Deel. Te 4W1erdam ,
drij j. van der Heij. i806. In gr. 8ro. X en 378 8?.
't Cchijnt, dat een aanzienelijk deel onzer Natie nog
),..) Reeds behagen fchept in 't gebruik van zoodanige
Godsdi2nflige Huisboeken , zoo als nu reeds verfcheidene , nit 't Hoogduitsch overgebragt , voorhanden zijn.
De Harderwijkfche Hoogleeraar CLARISSE aan wiem;
arbeiclzaamheid wij ook de nitgave van der aelijk werk,
van EWALD te danken hebben , treedt nu wderom , met
dit van den beroemden Leipziger Superintendent en
Hoogleeraar ROSENMULLER, to voortchijn. Het onderfcheult zich daardoor van alle anderen, dat het voornarnelijk ten doe! heeft, godsdientlige"lcundigheden te
verbeteren en uit te breiden, door zeker foort van leerboek , 't welk de geheele Geloofs- en Zedenleer,, op
eenen praktikalen trant bearbeid , hevat , inzonderheid
ten dienfie van hun , die geene Godgeleerden, of eigenlijk gezegde Geleerden zijn, en bepaaldelijk ten oogmerke heeft , overal op de overeenftemming van bet Christendom met de gezonde Rede opmerkzaam re maken
iets , 't welk den Schrilver , in onze dagen, eene dringende behoefte toefchijnt : maar ook te gelijk te toonendat wij onze Neste en zekerfie kundigheden , aangaan'de den Godsdienst, oorfpronkelijk toch aan eene
hoogere Openbaring verfchuldigd zijn.
De achtingwaardige ROSENMULLER behoort niet tot
die Duitfche Godgeleerden, die aan 't geheele Christelijke leerftelfel eene andere gedaante geven , en de voorraamite voorheen erkende leerbegrippen daarvan uitmonfieren. Men vindt bij hem nog hoofdzakelijk 't voormalige Kerkgeloof der meeste Protestanten, gezuiverd van
deze en gene misftellingen en bijvoegfels, die onder opgeklaarde Godgeleerden geene vooritanders meer vinden,
in eene beirwame orde en bevalligen flip, met oordeel en
fmaak, voorgedragen. Sommigen, evenwel, zal hij nog
te nieuwerwetsch toefchijnen. De Vertaler is het ook
in alle verhandelde bijzonderheden , niet met hem eens.
Echter heeft hij niet goedgevonden , can in het oorfpronke.

CIIRISTELIJK HUTS- EN IIANDBOER.

473

kelijke eenige verandering te maken, zoo als hij bier en
daar deed bij EWALD, omdat hem zoodanige verminking
van een vertaald werk, in zeker binneniandsch journaal (*), is kwalijk genomen. Wederleggende Aanteekeningen heeft hij er ook niet willen bijvoegen , om niet, door
dezelven overal te plaatzen, waar zalks gefchieden kon,
zich in verdenking van verwaande meesterachtigheid te
brengen, of, door dit alleen te doen op fommige plaatzen, het vermoeden van volkomene toeitemming in de
overigen, tegen zijne bedoeling, te doen opvatten. Deze redenen laten zich nog wel hooren. Of evenwel de
Heer CLARISSE wel gedaan heeft , met dit werk, zoo
het door ROSENMULLER voor zijne Land- en Kerkgenoten gefchreven is, den Nederlandfchen Lezer, zonder
eenige verandering, in handen te geven, en of hij niet,
door hier en char iets weg te laten,, of eenigzins anders
voor te dragen, het al gemeener gebruik en uitgeltrekter
nut van dezen arbeid zou bevorderd hebben , molten
anderen oordee!en.
Zie hier den inhond der Verhandelingen, die in dit
zertle Deel, gefchikt ter lezing in de maanden Yanuarij
en Februarij , voorkornen a De beftemming van den
raensdh \Vat ben ik ? Van waar ben •ik? De kennis
van God nit zijne werken. De inrichting der g arde tot
bell en welzijn der levende wezens. De flarren , een bewijs
van de grootheid en majesteit van God, den Schepper der
wereld. Hoe heb ik mij den Schepper der wereld, die
ook mijn Schepper is , voor te Mellen ? Waartue heb ik
mijn leven , mijnen aanleg en krachten ontvangen ? En
wat is , over bet geheel, het voorname einde!oel, waartoe bet menfchelijke gellacht aanwezig is? \Vat zal er
van mij worden? Mijn geest zal, na den dood van mijn
ligchaam , met zelfbewustheid , eeuwig voortduuren.
Gronden en bewijzen , welke mij recht geven, om dit te
gelooven. Hoe kan ik worden, hetgeen ik zijn en worden moet ? Over den zoogenaamden Natuurlijken Godsdienst. Over den Geopenbaarden Godsdienst , en de
boeken , waarin deszelfs Leer begrepen is. Over bet
Bijbellezen. Regelen, daarbij in acht te nemen ; en wel
bijzonder , bij het lezen der Schriften , zoo des Ouden ,
als des Niemen Verbonds. Hoe kan men zich van de
waarheid en Goddelijkheid van den Christelijken Godsdienst
Bibliotheek van Mot. Lestertunde,

474 I. O. R0 ENMOLLt11, CHRISTEL1111. HUIS' • EN HANDS.

dienst overtuigen? Dit laatfte onderwerp zal zeker,
in 't volgende deel , nog verder voortgezet worden:
Wij kunnen toch niet,denken, dat de Schrijver het, bij
hetgeen de drie laatfte Vertogen van dit eerfle deel bebelzen , zal gelaten hebben. Zeer ongepast eindigt dan
bier dit afzonderlijk uitkomend deel.' En dit is, onzes
oordeels , over 't geheel een wezenlijk gebrek van dit
werk, dat 't wel afgedeeld wordt in zoo vele bijzondere
ftukken , als er dagen in 't jaar zijn , en echter de mees,,
te dezer afdeelingen zoo zamenhangen, dat men er, op
Unen dag , vericheidene , Toms tot acht toe, dient te
lezen , oni een geheel , op zich zelven (land fink te
kunnen afdoen. Daartoe ontbreekt velen , die antlers
zoo jets nog wel lezen willen , tijd en lust. Zeer veel
goeds evenwel bevat dit voortreffelijk Huis , en Handbock , waardoor wij hartelijk wenfchen , dat .zeer veel
nut zal gefticht worden.

Weekblad over den Bijbel. hide en IVole Deel. Te
Groningen, bij W. Zuiderna. In gr. 8'o. Elk Dee/
4 16 bl.

D ,.Schrijvers

en Verzamelaars van dit Weekblad vervolgen , in deeze Deelen , hunnen a.rbeid , die met
den naam van nuttig wel mag beftempeld worden. Want,
indien bet verfpreiden van licht over bet belangrijiefld
bock, ten behoeve der zodanigen , wien bet veeltijds
aan gelegenheid ontbreekt, ° m , ten dien einde, tot an'
dere bronnen de toevlugt te neemen ; indien bet wegtuimen van vooroordeelen of verkeerde begrippen , die
in vcrkeerd opgevatte of kwalijk toegepaste fchriftnurtexten hunnen grondflag hebben indien dit en nog
veel ander nuttig zij , wie moet (fan flint den arbeid prijzen van him, die , one opgeklaarde denkbeelden onder
hunne tijdgenooten te verfpreiden , tijd en lijt aanwenden ? Lied&n van kunde, en wien de toegaNng tot uit,
gebreide Ilitlegkundige Werken over den Bijbel openthat, lumen gewisfelijk dit Weekblad ontbeeren. Maar
inaakt niet de kiasfe der ongeoeffenden en minvermogenden de meerArheid onder bet menschdom nit? En
is bet niet van belang , dat ook die klasfe redelijke denkbeeiden worden ingeboezemd ? Hiertoe kennen wij glen voegzaamer middel dan de aanwij-
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zing van de waare meening van fpreeltwilzen en bewoordingen in d Schriftuure , die, voetftoots en tigers
de meening der Schrijveren opgevat , van zonderlinge
en hoogstnadeelige wanbegrippen den grand gelegd heb.
ben. De volgende woorden, onder andere , tot de nu
bedoelde kiasfe behoorende , trokken onze opmeeking,
nevens den doorgaans redelijken en fchriftutirlijken zin,
die daaraan gehegt wierdt : Gerechtigieid , rechtvaardigheid , recitvaardigen ; rooen , roeping , geroepenen;
zonde, zondigen, zondalr ; wood,; leeven; eeuwig, eeuwigheld; zoekcn , b,, zoeken en verzoeken ; bekeeren , bekeering ;: heilig; vreezen en b:reven, en meer einderen. Want,
hoewel met alles, wat, ter ophelderinge van den zin.
dazer woorden, wordt voorgedraagcn , onze onbepaal.
de gocdkeuring wegdraagt; en hoewel wij hier en daar
nog wel lets meer zouden verlangd hebben , clan de
Schrijvers mislchien geranden oordeeiden ter neder te
prijzen wij, egter , hunnen arbeid , dien wij
wentchen dat het , om denzelven verder voort te zetten, aan gepaste aanmoediging niet zal ontbreeken.
Offchoon zich allezins voordoende als voorilanders
en aankleevers van de leere der Hervormde Kerke, doer'
zulks, egter, de Schrijvers met gemaatigdheid en oordeel , vervreemd van het gebruik van in laatere dagen nitgevondene benaamingen en fpreekwijzen ; alsmede van het
gectrag, der zulken, die, om eenige onderftelde waarheld te thaven , meer de hewijun tellen dan weegen,
meer zomtijds op den klank van zonm;ige woorden en uitdrukkinaen algaan, dan dat zij de aangevoerde texten, in
derzelver oogmerk en zamenbang , nitleg- en oordeelkundig berchouwen. Tot een voorbeeld daarvan , en
tevens tot eene proeve , megen wij Vert-nog 35, in bet
IVde Deel , aanvoeren , loopende -over de Bebelleer van
God den Vader loon en H. Geest. too verklaart
zich de geachtechriiver tegen het gebruik der woorden wezen, perroon en drienheid, als aangaande dit
onderwerp , met voorkowende in den Bijhel: weshaN
y en, ziins achtens, de zulken Met van Oerechrzinnigheld mneten verda gt worden welke die woorden liefst
niet gebruiken , maar bet beter oordeeten , zich alleen
san de eigen nitdrukkingen der Sehriltuure te 'louden.
Ook raadt hij, zich geene re menfeheliike voorttellingen van het Oppervecezen te nuaaken, weartoe men zoo
wat dit Leerftuk he.
1igt vervalt, wanneer men
treft ,
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treft , naauwkeurig wil nitpluizen. „ Hergeen(fchrijkhij)
„ door veelen (weinig overeenkomflig met den Bijbel)
„ aangaande de Goddelijke huishouding, of de betrekking, in welke Vader, Zoon , en H. Geest, tot elkan35
der itaan , geleerd is , heeft hier voornametilijk bij
97
eenvoudigen en kortzichtigen veel nadeel veroorzaakt,
11
,, door hen zulke begrippen aangaande het Opperwe,/ zen te scloen vormen , als of hetzelve aan de men„ fchen gelijk ware." Voorts eenige plaatzen uit het
0. Verbond, die gemeen]ijk ten bewijze van dit Leer
ituk worden aangehaald, afgekeurd en verworpen hebbende , verklaart hij , over 't algemeen genomen, Van
meening te zijn , de bewijzen liefst alleentit het N. Verbond te wilien ontleenen, naardien omtrent de plaatzen
des 0. Verbonds, welke de waarheid, dat God beftaat
als Vader, Zoon , en H. Geest, fchijnen te bevatten , altons wel het een en ander kan aangemerkt worden, om het
twijfelagtig te maaken , of aldaar inderdaad van deeze
waarheid gefproken worde. Wat wijders de gemeen=
lijk aangevoerde bewijstcxten nit het N. Verbond aan
gaat; ook deeze voldoen alien den Schrijver niet. De
vermaarde Ital. I J oan. V: 7. work ftellig voor onecht
verklaard. „ t)c Gefchiedenis van den Doop des Hei,
lands, Matth. Ill ," dit willen wij nog overneemen,
5/
,, is ook dikwerf bijgebragt , om ten bewijze van dit
Leerlink te itrekken ; maar ik kan daarin hoege53
3 , naamd gcene kracht vindeit Men zegt daarin
komt God de Vader uit den hemel fpreekende voor ;
JESUS wordt daarin als de Zoon van God aangekon91
31 digd , en de H. Geest verfchijnt daarbij in de gedaan„ te van eene duive — 200 dat wij 'er de drie perfooDoch,
3 , nen in de Godheid duidelijk in aantreffen.
merkt onze Schrijveraan , zoo wij niet van elders
1/
3 , wisten , dat KRISTUS Gods Zoon zij, in den verhevenften zin van het woord, als der Goddelijke na3,
3 , tour deelachtig, zouden wij het dan wel nit deze
Gefchiedenis alleen kunnen befluiten ? Moeten wij
35
dan niet denken , dat Hij welligt voor Gods Loon
,5
,) verklaard wierd, in dien zin , dat Hij , voor eel/
Leeraar van God gezonden , of de Mesfias en Zang.:
11
maker, wierd uitgeroepen ? En kan het zeggen : dat
de Geest Gods nederdaalde , gel!).k eene duive, en op
15
Hem hvam , niet veel beter dus verklaard worden
dat jets ., aan eene duive gelijk, zich op JESUS !Ma
„ ver.d
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Vettoonde „ tot een .blijk,dat Ilij met buitengewoont
„ .given der Godheid, tot de bediening van ziin Leer„ aarambt , wierd uitgerust , -dan dat wij het
„ uitleggen, als of de perfoon des H. Geestes -Com ,114
„ ook deze fpreekwijs te gebru gten ) zich
JESUS
„ Doop , doch onder de gedaante van eerie duive Ver.
99 borgen, vertoond hebbe?”
Brieven over de beoefening en bet gebrulk der adlonde en hcdendaagfehe Gefchiedenis; behelzende aanmerkingen en bedenkingen , over de oorzaaken en gevolgen van die Gebeurtenisfen , 71, eike aannierkelijke verandcringen hebben te
weeg gebragt in de gefleidheid der Waereld en den alge-oneenen zedelijken toelland van het Illenscbdom. Does.
JOHN EIGLAND. UP het Eiviscb ve,taald. Ijie Deel.
Te bij P. J. Uijlcnbroek. 18c6. g;-.
8vo. 251

Wi

jd , zeer wijd is het veld der Gerchieciltunde; dan
'er zijn bijzondere paden, door 't zeIve been leopende; paden , die men , "tints zeer onlangs, meet dan.
voorheen , bezogt heeft. Op dit oogenblik herinneren
ons de Lesfen over de Gerchiedkunde , van PR1rSTLEY ;
den Geest der .11gemeene Gfcbhdenis Pan de achtjle tot do',
achttiende Eeuw , door CitORGE TnomsoN ; het pi ertat
Brieven ter bevordering van het beoereizen der Cell:bled-kunde , door J. mui,LF,a.; en het 'Tafereel dcr Gude Gr.
fchiedenis , bevattende de vorderingen der Kunfien en Fraaip:
Weetenfthappen , door W. RUTHERFoRD.
Van foortgeliiken aart , doch in wijziging eenigzinF.
Verfchillende, is het boven aangekondigd Werk , 't Been
in Twee Deelen zal voltooid zijn. BIGLAND merle t te
refit op , dat de Gefchiedenis der Wer gild in een Weri:
van zulk eene beperkt., uitgebreidheid te bevatten,
belachlijke onderneeming zou zijn; dan dat mogelijk 70`
Teel, als in geheugen verdient te bliiven, binnen ecn,
eng beftek kan gebragt worden. Hii telt op , wat at kan.
wegvallen zonder nadeel: war verdient bewaard en in 't
geheugen gehouden te worden , te verinelden , is zijnt.
doel. Briefswijze geeft hij verfiag van de voornaamitc
trekken uit de aloude en hedendaagfche Gefchiedenis
naar tijdorde opgemaakt, en verdeeld in tien onderfchei.
done tijdvakken. Hij heeft de fthanderfte Gefchiedfchril.
it
versa
LETT: 18074 No: i It
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vers, zo oude als laatere, geraadpleegd. BIGLAND13
voorneemen met dit Werk was , gelijk hij te verflaan
geeft, om het dienstbaar te maaken ter onderrigting van
die geenen , die weinig in de Gefehiccienisfen ervaaren
zijn, en geene gekgenheid of 1L:Ft bebben om de talrijke en langwijlige Gefehiedverlinalen te cloorbladeren zo wel als hetzelve tot een nuttigen herinneraar te
maaken
voor bun , die in de Gefchiedenis hedreeven
'
zijn , en omflandiger blizonderheden geleezen hebben
aangaande hetgeen hier in 't algemeen words voorgedraagen. — Het voornaame ooginerk is , een zamen gedrongen tafereel te leveren van de Gefchiedenis des Menschdoms , en den toefland te fchetzen van 's menfehen verland onder alle deszelfs wijzigingen , voortfpruitencle
nit uitwendige en toevallige oorzaaken,
Dat wij de Brieven deezes Deels doorloopen , 'er lets
uit aanflippen, en bier en daar het aangeflipte met eene
aanmerking vergezellen. De Ifte Brief behelst algemeene
bedenkingen nopens den aart en het gebruik der Gefchiedenis. Bijzonder flaat de Schrijver fill op de agteloosheld der oude Gefchiedfchrijveren ten aanzien der belangrijkfte voorwerpen ,. de vorderingen van Kunden ,
Weetenfehaupen K oophandel , „ Indien ," dos luidt
het lot , „ de Gefchiedfchrijvers , inzonderheid die van
oude tijden,hunne oplettendheid op deze belangrijke bijzonderheden gcvestigd hadden , in plaats van hunne
hoekdeeien met weinig meet dan de verhaalen vari
corlogen , gevecliten , belegeringen , moorden, overweldigin gen en bloedvergietingen op te vullen, wij zoueen eene veel naatiwkeuriger en bclangrijker gefehieenis van het menschlijk verfiand hezitten , dan die.
waarop wij ons tegenwoordig kunnen beroemen, of welke wij kunnen verwagten immer te zullen verzarnelen;
riaar de oude Gerchiedlchriivers hebben , tot ons ongeInk , verzuimd, deze belangrijke onderworpen na te fpoo.
ren , terwijl zij de jaarboeken van moord en verwoesting
zorgvuldig hebben medegedeeld , als of zij begreepea
hadden, dat de tafereelen van moord en bloedvergiering
de eenigfle voorwerpen waren , waardig bet menschdoin
bezig te houden , en de eenige zaaken, Welke hunne
Leezers genoegen konden verfehaffen. Indien zij hunne,
met bloed beviekte bladeren met kleuren van een aaegeraamer tint., en met belangrijke affehetzingen der vorderingen van den koophandel, weetenfenappen en fraaije
let-
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jetteren aangevuld hadden, de GelciiiedeniS zon. °nein=
dig leerzaamer,, gewigtiger en aangenaarner zijn."
llit geeft den Schrijver aanleiding, ow, in den 'Lien
Brieve, te onderzoeken, of de beoefening der GefchiedRunde eene (trekking hebbe oni eerie zugt tot Got h in
te boezemen , nit hoof& dat zulks fomtijds deete nitwerking op jeugdige gemnederen heel. Iiij deelt bier
keurige aanmerkingen mede over dit fink en fret o, punt
waaruit men de meeste Heiden betchouwen nmet, en zal
zulks dienen cirri die gevreesdc zugt eer te verdooven dart
op te wakkeren.
Kortlijk maar treffend fchetst de Bide Brij de nuttigheid der gefchiedkundige kennis , ter uitrooijing van
fchadelijke vooroordeelen, door het ontvouvven van den
invtoed van (Telzeis en gevestigde begrip.pen op het
menschlijk gemoed. Uit de veritandize beoefening der
Gefchiedenisfe „ onttlaan ," zijus oordeels „, uit4e.7
breide inzigten en zuivere denkbee!den , met weike de
geest van vervolging en onverdraagzaamheid onbeitaanbaar is. Terwiil de dweepzieke Protestant, misfchien
zonder onderzoek , veroordeelt vat 110 de ongerijrndlieden der Rooinfehe nneint, en de dweepzieke Ka•
tholiik den Protestant vervioekt , die gehoorzaamheid
weigert aan 't geen de ander tie onfei!baare Kerr, acht;
terwij1 de Calvinist den Arminiaan, de Arniniaan den
Calvinist veroordeelt, onniat zij verichili
end denken tea
aanzien van het onbegriiplijk outwerp (kr veriosfiege en
de godlijke befluiten; terwiit dweepers van aiIerlei
hang elkander onderling veroordeelen en vervolaen: ',net
de verlichte menicherwriend , wat benaarning hij oek
moge draagen , in ieder mensch een brocciei , en he.
fclionwt de ganfche menigre des menschdoms een
uitgeftrekt huisgezin , ais kinderen van een zelfdea
Vader. Terwill de dweeper ilechts enverdraagzaambeid en vervolging adcmt t; en hen , die met hem van
gevoelen verfchillen, beichouwt de veritandi;e weldenkende Christen de onderfcheiden Nation als leevende
onder verfchillende bedeelingen, en beveeit hen alien in
de hand van het Godlijk Ivezen , hetwelk axles naar des•
zelfs goedvinden regelt en beftiert op eene wijze,
onze zwakke rede niet in ftaat is te bevatten."
Hoe veele voordeelen de beoefening der G-elchietieni$.
ook oplevere, gaat dezelve met moeilijkheden vergezeld;
deeze draagt II/GLAND in den Mien Mae VOQ T ; Ms
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het bezwaarlijke ont waarheid en verdichting te onderfcheiden. Hij draagt middelen voor,, ten dien einde aan
te wenden. Dit wordt toegelicht door - aanmerkingen
wegens de Historifche Schriften der Gri2ken en Romeinen, vergezeld van bedenkingen , de Kerklijke Gefchiedenis raakende; alles kort , dock zeer onderrigtend.
Dit zelfde mogen wij zeggen van den inhoud des Wen
en Men Briefs , loopende over de noodwendigheid ,
em, in bet leezen der Gefchiedenis , Pcipt op Tijd en
Plaats te letten, en de daaruit volgende noodzaaklijkheiel
der Aardrijks- en Tijdrekenkunde; en beflaat de Gefchiedenis zulk een weezenlijk gedeelte in het vak der Frani.j e Letterer , dat Beene letterkundige bekwaamheid fonder de kennis van dezelve volkomen zijn kan. ., Dc
redenaar ," fchrijft hij „' dichter,, de zedelecraar,,
en de' aodgeleerde , maaken dikwijis toefpeelingen op historilche
6 ouderwerpen , vermaarde verrigtingen , merkwaardige gebeurtenisfen of inftellingen , gewoonten en
gebruiken van verfchillende tijden en gewesten. Waarom
lemand , die in de Gefchiedenis onervaaren is, niet wet
de voortbrengzelen van welfpreekenclheid en dichtkunst
kan verflaan, zo Min als de werken van den zedelijken
wijsgeer of godgeleerden."
Voorbereidend mogen deeze Brieven aangemerkt worden , en die menigte van Rolle heeft BIG LAND in ruin/
40 bladzijden zamengedrongen. De Vlicie Brief vangt
aan met een algerneen overzigt van de Gefchiedenis des
1Vienschdorns. Strikt genomen oordeelt hij, is 'er niets,
't welk den naam van Crithiche Gefchiedenis .kan draagen . vc5Or den Peloponnefrfchen Oorlog. De ,700(11ce
Gefchiedenis moet, ten aanzien der vroegere tildperken ,
ons te (lade komen. Zeer verre van die Schriften met
klein- of minagting te behandelen, of 'er flegts ter loops
van re gewaagen , houdt hij het daarvoor,, dat de 7oodfche
Jaarboeken , van alle die t9t ons gekomen zijn, verreweg de oudfle moeten geagt worden, en , zonder eenig
voordeel te trekken van derzelver godlijke egtheid , in
den grond redelijkst en waarfchilnlijkst. Hij gaat daarop
het fchriftuurlijk verhaal der Scheppinge na, noemr betzelve onvergelijklijk meer redelijk clan de ongerijmde
Scheppingsleer der Grieken , met bifvoeging „ oat het,
If nit elkander gezet, niet alleen waarfchijnlijk , maar
ook flrikt wijsgeerig bevonden worth." — De Boekn,
e behelzende de Schriftuurlijke Gefchiedenis, wordea
on-
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anderfcheiden befchouwd, in deezen Brieve tot den tijd
van DAVID voortgezet, en doorvlogten met voor die Gefchiedenis zeer vereerende aanmerkingen; om welke of
te fchrijc7en wij we/ lust, maar geene plaats hebben. —
Ann die zelfde Gefchiedenis is de VIIPte Brief gewijd;
en worth die met de Wereldlijke Gefchiedenis in verband
gebragt. De befchouwing van 't geen NEBUctrADNEsAE.
en CYRUS ten opzigte van de ,,'oorlen volvoerden , doet
den Schrijver opmerken, „ dat , ofichoon zij beiden
ilechts door hunne eigene ftaatkundige oogmerken gedreven werden, deze uitzigten en daaruit voortfpruitende onderneemingen nogtans op eene voor hen onzigtbaare
wijze beftuurd werden. — De Gefchiedenis der \Vereld
is niets minder dan de Gefchiedenis van Gods eeuwige
Voorzienigheid, en ofichoon eenigen van haare bladeren
buiten het bereik van ons begrip mogen zijn , is het niet
min onze pligt om dit geheimvol en belangrijk boekdeel te beoefenen."
Met den IXden Brief wordt ons de algemeene befchouwing des Menschdoms geopend, geduurende het
yak in de gewijde Gefchiedenis vermeld , de toettand
der Letteren en des Koophandels bij ,7ooden, Egypte;waren , Tyriers , enz. Te deezer gelegenheid betoont de
Schrijver op nieuw zijne hoogagting voor de Gerchiedverhaalen , de Dichtflukken en de Propheetifche Schriften in den Bijbel. De algemeene aanmerkingen over de
Epptenaaren en Babyloniers , de oorfprong van het
Zabaismus of den dienst der Hemeliche Lichaamen in
Babylon, met de bron der Starrewichelarij aldaar,, en
wat bier aan paalt , work keurig ontvouwd. De duisterheid der Asfyrifcbe en Bsbylonilche Gefchiedenis vindt
men met de auk/ten aangeweezen ; van den Gcest ea
nationaale Zeden der Babyloniers hebben wij meerder
lichts , 't geen in deezen Brieve uitfchijnt. Breeder,
dan men in een ailes zo heknopt vooritellend ‘Verk:
zou verwagten, is hetgeen hij wegens den Tempel van
BELUS, het Babylonifche Obfervatorium en de Stad zelve vermeldt. De val deezes Rijks met deszelfs oorzaaken is treffend te boek gefteld.
Voorts merkt BIGLAND op, „ dat geduurende het tijdvak , waarin de boorden van den Nyl , den Tigris ea
den Eufraat het groot tooneel verftrekten van menrchelijka bedrijven , en de landen waren, alwaar befchaaving,
weetenfchap en wtelde-haaren zetel gevestigd hadden 9 ge1i3
bvs
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heel Europa, uitgezonderd Griekenland, in eene %Testa
onweetendhetd was bedolven zonder kennis van eenige
kunst of de voordeeIen eener befchaarde zamenleeving."
Dit voert de Griekrel2e Gefeniedenis ten tooneele, waar.
Riede de Romeinfche, aan yanglijk zich paart.
In den voorgaanden. brief getragt hebbende , het
langduurig en duister tijdvak der Gefchiedenis , bet.
welk eigenliik de kindschheid) der Weetenfchappen mag
genaamd worden, in een zo duidelijk tafereel , als de;
duisterheid van bet onderwerp toelier , voor oogen te
komt de Schrilver met den Xden Brie . ve tot de
befchouwing van cen belangrijker zo wel als opgekiaarder tijdperk, beginnencie en eindigende met het Perlisch
Rijk. Hier kothen DARIUS HYSTASPES , XERXES. MAR-.
DONIUS en FILIPPUS te voorfchijn, gepasrd met zees
hezenswaardige aanmerkingen wegens den algemeenen
toefiand , en het gewigt der oorlo gen tusfchen de
Grieken en Perliaanen. — ALEXANDER treedt ten Krijgs.
tooneele, en tterfr te Babylon. Hierbij paaren zich algeMeene aammerkingen wegens de vorderingen. in Kun.
nen, Wecenfehappen , Lettren enz. bij de Perfiaanen,
Egyptenaars . , 5:ooden en Grieken , gedaurende het hier
befchreeven Tijdvak ; alsmecie Romes toeftand; alles ,
naa cent opmerking van den WOeSten (hat van Europa
in deezen tijd , beilooten met aigemeene en leerzaame be,
denkingen over de wisfeivailighejd der ondermaanfche
zaaken en de verworiderlijke fehikking der Godlijke
Voorzienigheid.
Het 'tildvak , 't green de Schrijver met den.Xiden Brie.
ve intreedt , komt de befchouwing der hedencisagfcht
wereld eenigzins nader bij ; het begins met der_ hood
Van ALEXANDER en eindigt met de Geboortc van CHRIS-.
TVs. De gebeurtenisfen neemen toe in talrijkheid en
aanbelang. Wij zullen 'er geene Hist van geeven; maar
&Igen aanmerken, dat in deezen Brief, naa de opgave
van der Yodel% that in dit tijdvak, , Romes aanwasfende
groothekl• als eene Republiek , en de vestiging van
?met Keizerlijk Bellunr , befchreeven word y . Den ftaat
der Romeinen order het Republikeinsch ftelzel, draagt
bij als hoogst ongelukkig voor, ,en • roemt do dagen
van AUGUS'PEI3. De vorderingen in Weetenfchap.
p-en en Fraaiie Letteren gingen gepaard met toeneemenJae zedeloosheid. De overweeging van der menlchen
gemocdsgeItabiheid ell Gods,dienstbegrippert leidt hem
op,*
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ep , om in 't flot fill re fraan op de noodwendiaheid
eener Godlijke Openbaaring, en de invoering des Calstendoms to vertnelden. Hoezeer veelen van BIGLAND'S
begrippeu , wegens den (Mar der Romeinen on,.ter de
Republikeinfche Regeering en die der Keizeren , wijd
-zullen verfebilien, zuilen de voonflanders van het Cly'ktendom alien bijval geeven aan 't geen hij vertneidt naa
een overzigt van de \Vijsbegeerte en den tocitand der
zedelijkc en verflandige wereld , van de noodwendig.
heid eerier Godtijke Openbaaring , die aan de zwakke
poogingen der menschlijice Bede eene bovcnnatuurlijke
hulp verleende ; gelijk- de ontvouwing van het ourfpronglijk Cbristendom, bier befchreeven, aantoont.
Dc Xilde en laatile Brief deezes Deels is gewijd flan
eene bcfchouwing van her Rcmeinfche Rijk, van de voor
naamfte gebeurtenisfen onder bet Keizerlijk Bewind, op
uieuw verre boven het Republikeinfche verheven ; ter.
wijl de grootheid van Rome wider de Keizers in de
voonnaarnfte opzigteri wordt aangetoond. Dc invallea
der Quadon , Allemannen en Gotlien enz. De vervalging tier Cbthtenen tot den tijd van CONSTANTYN wordt
vermeld, en BIGLAND beweert, dat weinig Keizers uit
neiging vervolgers waren ; dat, wanneer men de vervolgingen der Christenen tot in haare oorfpronglijke bron nafpoort , dezelve aan Brie voornaame oorzaaken kunnen
toegefchreeven worden — aan den bijzonderen haat en
afgunst van lieden , die de magt bezaten, of tragteden
te verkrijgen aan de baatzugtige inftookingen der ileidenfche Priesters en anderen , die belang Madden bij de
inflandhouding des ifeidendoms ® en eindelijk aan het
Bijgcloof des Volks. Niemand, zeker, zal die oonfpron.
gen , bier breeder ontvouwd, lochenen ; doch 'en blijft
ten aanzicn van eenige Keizers , onzes inziens, iets andens over, 't geen men in derzelver heersch- en dwang.
;Int te zoeke4 hebbe. Dan wij kunnen ons hicrover
dins nict uitfaaten.
Breeder dan wij voorhadden is de opgave van dit
Boekdeel uigeloopen ; het Werk is overwaardig win
meer dan met een.enkel woord re worden aangekondigd.
De weinige plaarzen, die wij 'er uit hebbe n aange'oo.
gen, kunnen ten blijke flrekken, dat de flijI des Schrijvers aan her verheevene, zo verre de cart des Werks
toelaat ,grensr; en elk zal mOeten toeftemmen, dat hij
een gelukkigen Vertaalei heeft getroffen. %VII*
'Ian bet Tweede Deal met veriangen te gemoet.
i4
De
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De Verhandeling van Dr. INNOCENSA DELLA LENA, over
de breitengewone eigenfchwen zijner vaste eatvlambare
aarde ontwikkeld, en ter toetft der gezonde Rede ge.
bragt , door DANIEL CRAANEN,Do.Nr in de Geneeskum.
eke te Rotterdam. Te Leijden, bij D. du Saar. 1807.
In gr. 8vo. 73 Bladz.
ij hebben noch van de eerfla uitgave der Verhande.
' ling zelve van Dr. DELLA LENA, in iSos uitge.
geven , noch van die , welke met het jaartal 1807 op
'ileums is uitgekomen, eenig gewag gemaakt, daar zij,
naar ons inzien , beneden alle kritiek is ; wij zouden
Naar , indien wij ons Recenfent ook der Recenfenten
noemden , onder de lijst diet hoeken geplaatst hebben,
welke niet hadden behooren gedrukt te worden. Wij
badden ook; niet kunnen denken, dat eenig Geneeskundige zich opzettellik zou verledigd hebben om het.
voortb.rengfel .van DELLA LENA ' S verward brein te we.
derleggen , terwijI nogtaus cue voor ons liggende Ver..
bandeling onze gedachte wederfpreekt. Wij blijven ech.
ter bij ons gevoelen, dat meergemelde Verhandeling niet
bad moeten wederlegd zijn; dan, daar cr toch nu jets
het licht ziet , dat daaraan bijzonder is gewijd , willen
wij er ons gevoelen van zeggen.
Het oogincrk van den peer CRAANEN is dos, om de
Verhandeling van DELLA LENA te ontwikkelen en ter
loci fe der gezonde Rede te brengen; Oat is, oni, widertoepasling van bet gezond verliand, te beproeven, in
boc verre die met de beproefde grondwaarheden van Ge.
flees. en Scheikunde ,overeen te brengen of te veiwerpen
zij, Ale wederleggingen, daartoe gebezigd, den, Lezer
mede te deelen , gedoogt ons Hier; de liotfoin
van alles komt hoofdzakelijk bier op neder: dat de door.
den Heer DELLA LENA aan zijne vaste ontvlarnbare aarde, werkzaam beginfel, gegevere benarning van vast
Phlogiston , gelled onberedeneerd is en niet in het minute
overeen te brengen zij, met de gezonde begrippen eener
Itedendlaglehe Scheikunde ; dat, naar leiding van ge.
zonde Phytiologilche en Therapeutifehe waarheden en,
denkbeelden , ?an Been geneesmiddel , van welk eenen
aard h.etzelve dan ook zij , uit hoofde of van onontleedbaarheid of van bijzondere eipufchappen, eenige vermeer-
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meerdering van geneeskundige waardij , hoe ook ge.
naarnd , kan noel) mag toegekend worden, en de Heer
DELLA LENA zeer teu oriregte dus, om reden van eenige
bunengewone hoedanigheden zijner matte ontvlambars
aarcle, aan dezelve bij uitflniting eene hooge voortreffelijkheid van gcnceskundige waardij Ivil toegefchreven heb.
ben ; terwijl eindeiijk de Heer CRAANEN hoopt, dat het
verband zijner redenering in dezen den verderen voortgang
der nieuwe geneeswijze van DELLA LENA , en dus
daardoor den invloed zijns geichrijfs , befchouwd als
een gewrocht van onzin en kwakzalverij, verminderen ,
en als 't ware van onzen Vaderlandfchen bodem keeren wag.
Gelijk ook wij gaarne ons zegel hangen aan dezen
wensch van Dr. CRAANEN , en daardoor tevens onzen
afkeer van alie kwakzalverij te kennen geven , zoo zijn
wij Beene mindere vijanden van alle praal van geleerdheld, en wel te grooter,, naar gelange dezelve minder ter
zake afdoet. Of nu de Heer CRAANEN in dit opzigt niet
eenige berisping verdiene , is eene vraag, weike de onpartijdige toettemmend zal moeten beantwoorden : wie
immers zou, bij de enkelde lezing van den titel zijner
Verhandeling, kunnen vermoeden, dat men in dezelve,
ter wederlegging van DELLA LENA, een mengfel vinden
zou van allerlei geneeskundig betoog, zoo wel uit nude
als nieuwe bronnen geput, hetwelk, op zich zelve genomen , hier en daar veel goeds bevat , maar tot het ei.
genlijk onderwerp niet dienftig, en alzoo als overtollig
befchouwd moet worden; en zonder Welke bijvoegfelen
de Verhanteling van DELLA LENA gemakkelijk had kunnen wederlegd en ontzenuwd worden, op zoodanig eene
wijze als zijn gefchrijf verdiendv ; terwijl die wederlegding zelve daardoor beknopter en duidelijker zou
weest zijn. Daarenboven vroegen wij onszelven , bij de
lezing der vcor ons liggende Verhandeling, voor wien
de Heer CRAANEN dezelve fchreef. Voor de gezontie Rede? — Nu goed, maar voor wier gezonde rede?
Voor die der Geneeskundigen ? — Dan mogen wij
tdch vooronderflellen , dat de meesten hunner van het
geneeskundig betoog , door den Heer CRAANEN gebezigd, Been nut kunnen trekken , daar hetzelve den Geneesheer , die gezonde rede bezit en van dezelve een
—
behoorlijk gebruik In eakt , niet onbekend zijn
(i 5
Schreef
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Schreef de Door dan ook voor de gezonde rede van bet
algemeen?- Dit moetrnt \elf uit zijne eig-en woorden
opmaken , daar hij zich op bl. 4o en 69 dus uitdrukt:
15 1k zal zoodanig een voorbeeld aanvoeren , dat de
„ minstkuticlige zich in that zal bevinden, zoo welom het
„ onbettaanbare der ttellir van DELLA LENA te bevatten ,
1k
19 als om mijne oordeeive'lling te regtvaard igen. --„ heb mijne evoordragt zoodanig ingerigt dat daardoor
„ het verband der Verhandeling van DELLA LENA onder
„ het oordeelend bereik van den minstkundigen komen,
„ en dus algemeea ter toetfe der gezonde rede gebragt
„ worden kan." Het zou voorwaar zeer onwellevend
zijn, het algemeen van gezonde rede ontbloot te achten ; maar,, al hczit men deze, dan nog kan men niet in
fiat neiiordeeld worden , om , zonder behoorlijke wetenfchIppelijke kennis, zaken te bevatten , waartoe eene
bijzondere geneeskundige oefening vereischt words; en
dos gelooven wij dat de Verhandeling van CRAANET
duicheliiker,, beknopter, en bier en daar met minder La•
tiinfche woorden had moeten doormengd zijn. Ook dat
Latijn worth niet algemeen door de gezonde rede berepen ; het moge bij den Schrijver al eens tot een blijk
van geleerdheid verffrekken, de minstkundige verftaat de
taal Diet. Zonder nu eens van de kunstwoorden te gewagen , vragen wij, wat het ter zake ,afdoe , op bladz.
5. ut vuigari utamur fermone, bl. 38. per fequelarn bl.
42. fub debitis conditio:2ibus , bl. 43. confideratis confiderandis , bl: 49. licet veri fpeciem praeleferat bl. 53, 54. cura
bmptomatica indicationibus vitalibus refpondens, latiori et
habita ratione ad corporis , ejusque partium imbitum , en
sneer anderen , te bezigen , daar de Schrijver dit even
goed .in onze moedertale had kunnen uitdrukken? —
Vraagt men' ons nu, of de Verhandeling van den Heer
CRAANEN die van DELLA LENA wederlegge , zoo moeten wij antwodrden, wij voor ons , die eigenlijk
geene wederlegging beoefden, door dezelve in onze reeds
opgevatte meenirrg wegens hare nutteloosheid zijn verfterkt geworden.
Niets ter zake afdoende is dat gedeelte der voor ons
liggende Verhandeling, welk DELLA LENA befchouwd
moil hebben, ais geene de minfte aanfpraak op den naam
nogo. on 'n-d'cr
van Geleerde hebbende , en no
re gt
ei 1,, minder
n
bezittende om den eertitel van Geneesheer, veal mm
dien
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(lien van Hoogieeraar , te dragen. \Vaarom zou men
zoodanig iets man ontneineri , indien hij werkelijk den laatscgenoeincien post !ekleede? Zou hij dan
de eenigfie Geneesireer of lefeogeraar Zijil , die zich
(Um ons van Dr. FKAANEN's woorden te bedienen) niet
dan zeer onvolkomen bedreven wont in den omvang
der verfehillende geneeskundige wetenfehap, zoodanig
dat hij zich de verwardfie en .zioneloosite clenkbeelden
deswegen heeft eigen gemaakr die ais met de ondervin
ding 11:tijAig , als onbeitaanbaer reet tie hOofdevaarlieden eencr bere; deneerue Geneeskunde moeten aangemerkt
worden ? Voorbeelden hiervan uit vroegere ell lotere,
uit doze tijden zeifs aan te voeren , zou niet moeijelijk.
vallen.
Wij vernemen, dat de Heer CRAANEN dezelfie is, die
zich in vertdmiden opzigte, .zoo wel in ons land als elders , zeer gunflig, bijzonder in het fcheikundig y ak ,
heeft doen kennen; hierom vcrwondert het ons te meer,
dat hij geen belangrijker werk onder. handen nam, of
zich ten minfte eens opzettelijk bezig hield met eene
fcheikundige ontleding van het geneesmiddel van DELLA
LENA.

De Verhandeling is vrij van taalfouten ; op bladz.
44 vonden wij het wooed ziekteflaten ; dit bevalt ons
in het meervoudige niet.

_De zEneas van VIP,GILIUS, eerfie en tweede Zang, in
Nederduitfthe verzen gevolgd, door N. C. BRINKMAN,
Wed. C. VAN STREEK. Te ifinflerdarn, hij A. B.
Saakes. 18p6. In gr. 8vo. Met de ilanteekeningen
(zonder het Voerwerk) 122 bladz.

Nyl

ij moesten van de ftoutmoedige onderneming en
den welgeflaagden arbeid dezer Dichteresfe onzen
Lezeren reeds voorlang berigt gegeven hebben; (loch
het heeft niet aan be8ordeelaars en recenfenten ontbroken , die zich meer gefpoed hebben hunne gedachten
hierover pubtiek te makeu, en vooral, door eene meuigte van voorbeelden en vergelijkingen , hunne verfchillende denkbeeiden te Damen ; waardoor wij ons
dan ook van de moeite ontflagen achten bij onze
flan-

48$

WED. C. VAN STREEK

aankondiging zoo breedvocrig te worden , als anderzins het onderwerp en deszelfs behandeling zoo veteilchen.
ikkend is het, dat de Heer P. VAN WINTER NSZ.,
ten gelijken tijde met de Wed. c. VAN STREEK, (under
andere , door hare vertaling van den reldeling , naar
't Frau(che van DELILLE, niet ongunflig bekend)
dat zij van elkander lets wisten, op de gedachte
gevallen is, om den Latijachen VIRGILIUfi in een Nederdaitsch kleed , meerder naar bet nienwerwetiche van
ooze dagen dan dat van Vadcr VONDEI, gefatfoeneerd,
te tleken, De Heer VAN WINTER had het uorfprorikelijke VaDi VIRCILIUS voor zich ; ook vethond hij dat
oorfpronkelijke door en door, gelijk men dit van eenen
man, die ons zulk eenen IIORATIOS heeft geleverd , /can
verwachten. De Wed. VAN STREEK. , der Latijnfche
tale ilia magtig, bediende zich daartoe -van de Fraufche
vertaling, door den Abt DELILLE vervaardigd , doer zoo
vcellof als biaam in de oordeelvellingen der beide Natien
geteekend. Wij zouden dus weder eene vertaling van
eene vertaling, en dat wel in verzen, ontvangen bebb@n.
De Dichteres heeft , teen zij den eerflen Zang van den
Ileere. VAN WINTER. in handen kreeg , die zich zoo
na mogelijk aan zijn origineel gehouden heeft , ten
regten tijde waargenomen , dat Naar dichtftuk te yea
ultgebreidheid zoo bekomen hebben ; en waariijk DELILLE is te breedvoerig geworden. Hil heeft, in zijne
patirche zulke groote kringen gemaakt , wanneer hij zich in dien ?ether wel be yond , dat hij niet
dan met weerzin naast VIRCILIUS fcheen neder te itrijken nok zijne Landgenooten hebben hem dit verweten; en tundige betordeelaars, die tegen zijne vertaling
den gewrongenen , verminkten en al to flijYen GASTON
vergekken konden niet nalaten , hierover , in den
Franfchen fmaak , te fatyrizeren. Recenfent herinntrt
zich bet volgend Epigram, dat , bij die gelegcnheid,
in omloop geraakte.
Admirez iattentat d'une mute complioe
A VIRGILE veils ont tour a tow innnole;
Les hourreaux n'ont laisfd pie le choix du Ikpplice,
II e$t noy6 par run, par fauire Otrangle.
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hetgeen hij dos vertaald haft gevonden:
Rom vrii de rchenddsad aan viac,imus bedreven,
Door FranIZ-.11€1 beulen, in der Zatiggodinnen tan!,
Door cAsToN en DeiALLE up nietuat
detion fneweri„
Dees door verdrinkea, die door worgen aan de peel.

En Met alleen bet al te breedvoerige, maar oak het
ougelijkflaltige , het ongelijkmatige in den Franichert
Dichter , zou onze Nederlandfche Dichteres , bij hare
navolging , niet weinig gehinderd , en zelfs get hit
hebben. DELILLE heeft zekerlijk, bier en dear, pleat.
fen van VIRGILIUS zoo gelukkig gevolgd , is zelfs
eenigen zoo uitmuntend geflaagd, dat men zoo kunnea
zeggen: gcwisfelijk Z01.1 VIRGILIUS zoo, en niet enders,
in het Fransch gefchreven hebben : maar hij is ook weder, iu andere plarfen, er zoo feel over been gelopen , als niet enders pleats , kan hebben bij werkett
van zulk eencn langen akin, en . waartoe men zich niet
verkiest eenen eanhoudenden en onvertnoeiden arheid te
getroosten. Dank zij del-helve het oordeel en de goede
keuze van de Wed. VAN STREEK, dat zij dien voorzeiler heeft veriaten , en zich lievcr aan den oorfpronkelijken Dichter gehouden! Doch, hoe ken men zeggen
den ocuTpronkelijken Dichter te volgen , wanneer men
hem niet in zijne eige teal kan lezen? en bier moat on3
wel voor den geest komen het ondericheid hij de twee
vertalingen V31/ VIRCILIUS die onjangs bet Licht zagen.
De Dichteres VAN STREEK heeft wel, in hear Vootherjgt, gezegd, dat de kundige Heer FORKE, ten Karen gevalie , op zich heeft genomen, hare vertaling met het
Latijn te vergeliiken, en hear vervolgens aan te wijzen,
hoe de meest fchitterende en heroemdfte 'pleatlen , zoo
getrouw als mogelijk aan het oorfpronkelijke, moesteti
overgebragt warden : doch , en dic cevoelt elk , er is
ern merkelijk ondericheid wanneer men eene get te
vertaling vergelijkt met het oorfpronkelijke, zoo men die
teal zelf niet meester is , am den , near het oordeel van
den taalkundigen kenner, die I4aar het oorfpronkelijke te
verheteren; of dat men , bet oorfpronkelijke zelf door en
door veritaande , reeds van het eigenaardige in die teal
doorzuld is, eer men het in de one overbrengt. Van
bier is het (ins niet te verwonderen , dat, waar bet
genlijk op de mauler van zeggen in het oorfpronkelijke
aan,
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aankomt, de Beer VAN WINTER hictin bij ooze Dichterci;
veel vooruit had, en daarom colt in zijne poetitChe befchrijvngen , in de dichterlijke wendingen en uitdruk.
kingen , ibmtijds iets heeft , waarvan men het bijzonder
eigene en fchoone gevoelt , zonder dat men juist het
waarom met den vinger kan aanwijzen.. Het is tont, in
bet vertalen van Dichters , gelijk cen fchrander Oorcicelkundige heeft aangemerkt niet alleen te does om
Grammatikale veel meer om de Oratorifche en Poetifche juistheid welkers naauwkeurigheid ons den Dichter, in zijne eigePI:yliognomie, doet befchouwen; en dit
gaat zelfs zoo verve, dat alleen zAer gevoel van de dichterlijke uitdrukkingen, ontItaande uit de woordvoeging
en beval l ige wending, ons in die mate meester van den
geest des oorfpronkerijken Dichters maakr , dat het hierdoor opgewekte gevoel van den Vertaler wonderen kan
verrigten. vertating van 110MERUS 5 die POPE zijnen
Landgenooten bezorgde, is en zal altoos een meestertinic
blijven ; dat is te zeggen, wanneer men te vrecten is met
de denkbeelden en diehterlijke verhalen van nomERus,
Aoo men die ilechts in bevallige verzen als 't ware kan
inzwelgen: maar cr is toch icts ai;ciers, iets eigendommelijks in nomERus, hetgeeu POPE, zoo bij het bij alle
zijne taalkennis al gevoeld heeft, niet heeft kunnen overbrengen ; kortom cr is , gelijk iemand zich uirdrukte
vrij wat van de Mincriteit Terioren gegaan. Het was niet
alleen de taalkennis en het oordeei van den geleerden ESSCIENBERG, die hem omtrent de verra!ing van SHAKES.,
'BARE verdienttelijk maakten : neon; wiF.LAND, die de.
zelfcie taak ondernam , ilaagde onaindig gelukkiger ,
fchoon hij veel minder Engelsch veritond dan ESSCHEIV.
BERG ; devviil hij vcdmaakt voor zichzelven hekwaam
was, zich in den guest van SIII,KESPEARE te verplaatfen , in den geest van SHAKESPF ARE te denken. Wij willen bier echter niet tc Itreng zijn, of aanleiding geven,
over ooze Dichteres bij doze hare beii ,beiding, te ongunitig te denken. Wij
'
maakten sit os een mettelijk
onderfcheid tusfchen de Dichters der Outten, Welke men
vertaalde; het is toch veel moeijelijker , den oorfpronkelijken man te vo! i.;en , wiens yerdienfte in de manier
van zeggen en uitdrukken beftaat; en tusfchen den man,
bij Wien het voortnundijk op de taken en de algemeene
bonding. aankorm. CATULLUS , LA FONTAINE en
WIELAND kola het gewisfeiijk nicer op het eerfte aan ,
dat:
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dan bij VIRGILILTS en RACINE; en waarom? of dat de

trekken van een fijn vrouwengezigt moeijclijker te tre.f4
fen zijn , den van een vast mannelijk gelaat. Bij viRoD.
LILTS komt er toch ,voornametijk op aan, om hem in
zijn verhaal (zijne gelijkenisfen makers eenige uitzondering) getrouwelijk en in eenen deftigen ItijI to 'volgen.
Vat het eerfte betreft, hebben wij ons Diet zelden verwonderd over het kunstvermogen van onze . Dichttres,
om ons het oorlpronkelijke dikwijls als eene °vergedrukte prent of teekening te geven; en d't is' eene verdienfte op zichzelve, mits dat die getrouwheid Diet in
flijf- en ftroefbeid ontaarde; en dan . verbeelden wij ons,
dat de Dichteres ten dezen opzigte , federt. haren vroegeren arbeid, merkelijk is gevdrderd. Misfchien heeft
hare oefening naar het bevallig model van den Abt DELILLE , in zijn Homme des Champs , haar hiertoe Diet
weinig geholpen ; misfchien ook wel bet beoefenen
van dien Schrilver , volgens haar eerfte ontwerp
thans hieraan felitijlt Reeenfent bet toe, dat hem, bij
vergelijking van haren arbeid met dien van den Heere
VAN WINTER, fommige plaatfen, met betrekking tot perfonen en plaatfelijke omitandigheden , op de eerite lezing, duidelijker zijn voorgekomen , en elken Neder.
duitfchen leek klaarder zullen voorkomen., omdat zij,
door de uitvoerigheid van den Franschrnan, het oorfpronkelijke denkbeeld zoo klaar gegrepen heeft, els de
Beer VAN WINTER misfchien ook wel . eens bij den Ne.
derduitfchen Lezer wat te veel van zijne eigen Latijnfche kundigheden onderftelde.
Wij hebben reeds in den beginne gezegd , dat wij ons
zouden.onthouden van eene vergelijking der twee Neder.
duitfche vertalingen met het oorfpronkelijke; bier zou,
zich een al te wijd veld voor aaninerkingen van allerlei aard opdoen. Dit is ook reeds door• anderen gelchied, en welk een Recenfmt lit ook onderneemt ,
het hem moeijelijk vallen, zich van alle eenzijdigheid in
zijn oordeel vrij tepleiten; genoeg i3 het, dat de oordeelkundige Lezer dit, zonder de anumerkingen van ande.
ren, voor zichzelven doe.
Het is ons onbekend , of de Wed. VAN STRItEK haren
arbeid voortzet, hetgeen wij echter vermoeden; zoo mitt
als wanneer wij eene tweede proeve van hare hand te
wachten hebben; doch wij weten , dat, door het overlijden van den Heere VAN WINTER , liens arbeid geitaakt, en er geen verdere voorraad vocahanden is: dit
dunkt
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dunkt ons eene nieuwe gewigtige drangreden en aanfpo.
ring, om de Dichteres tot het verder atfpinnen van hare
gewigtige en nutte taak ernflig aan te moeciigen. `-'I120
GILIUS was toch , gelijk de Drosfaard HOOFT reeds aanmerkte , het hoofd der Dichteren , gelijk. TACITUS dat
der Historiefchrijvers. VIRGILIUS was de man , dien
men bijna vergoodde , en op wiens verfchijning in den
openbaren fehouwburg , misfchien vijftig duizend menfchen , even als voor den Keizer, met eerbied oprezen.
VIRGILIUS was de man , dien alle nageflachten , orn
ftrijd met hunnen lof vereerden ; en zouden wij dan
niet went-ellen , dat onze Landgenooten het onfterfelijk
werk van dien onfterfelijken Dichter, zoo na mogelijk
in voor hen verftaanbare taal en krachtige verzen overge\Vij moebragt, eenmaal in zijn geheel kunnen lezen?
ten er nog eene aanmerking bijvoegen : VIRGILIUS heft
zulk een klasfikaal gezag , dat Wijsgeeren , Historic.
fchrijvers, Regtsgeleerden, en zelfs raifbnabie Theologanten , er hunne gefchriften , als zoovele fraaije tekiten, merle opfierden. Hoe dikwerf komt dit onzen Vertaleren , in bet overbrengen van de beste werken, te pas?
en hoe aangenaam is bet dan voor den Nederduitfehen
Lezer, bij die aanhalingen eene goede dichterlijke vertaling te mogen aantreffen? Wij beroepen ons bier op de
ondervinding , welk gebruik men namelijk reeds van de
iichterlijke vertalingen van HUYDECOPER en van VAN
WINTER , bij dergelijke plaatfen van HORATIUS , (wij
zouden bijna zeggen even klasfiek vertaald) dagelijks
maakt, en nog verder zal kunnen maken. Wij vertrou.
wen, dat deze bedenkingen bij onze Dichteres gewigts
genoeg zullen hebben, om haar niet te doen verflaanwen
in den inoeijeliiken arbeid; te meer,, daar wij ten dezen
opzigte alle goeds van haar kunnen verwachten , en zij
zich althans niet door verhaasting, maar door het wijze
festina lente getoond heeft onze achting waardig te wezen. ja , het zou zelfs Recenfent niet vreemd voorkomen , indien zij , bij zulk een zamenloop van omflandigheden , mogt goedvinden zich nog eenmaal bij het pu.
bliek aan te melden , of zij niet ligt door een aannierkefijk
aantal van nieuwe Inteekenaren zeal aangemoedigd en
onderffeund wortlen; dat wij haar immers hartelijk toeweefehen.
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Blengeldichten van Laborando prodesfe te iflkinaar.
maar, bij H. Coster. 1807. In gr. 8vo. 14,3 Bt.
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en deszelfs omtrekfchijnt den zanglust bijA lkmaar
zonder gunflig; en het is in de daad emu: zeldzaamheld , dat juist alle de Nederduitfche Gereformeerde Prc
dikanten in die Stad zangers zijn : de Predikant van het
daar nabijgelegene Heilo ademde, naar het fchijnt , dezelfde infpireerende lucht; — en ziet daar de Leden van hct
Gezelfchap , hetwelk ons bier eenige Gezangen aanbiedt.
De laatstgenoemde Kcrkleeraar is intusfchen naar elders verroepen. Indien nu de genotene voordeelige invloed blijvende is, en zich misfchien aan anderen ook mededeelt; indien de Heeren Predikanten van Alkmaar clan ook no.; een
zo mogen wij een aantal foortgelijke
verplaatst werden,
Gezelfchappen en foortgelijke Veriatnelingen met vercrouwert
te gemoet zien; en- Alkmaar en deszelfs omtrek is alsdan
fireek, Welke zich iederen jongen Kerkleeraar,, die game
zodanig een Dichter Wert{ bij voorkeur moet aanbevelen.
Uit het Voorberigt fehijnt te blijken, dat het Gezelfchap de
fpelling van den Hoogleeroar SIEGENBEEK zich heeft ten wet gefield, maar dat de Leden nog werkelijk bezig zijn met het
aanleeren daarvan en zich darrin nog ocfenen; het zou alzo Diet
edelmoedig zijn , wanneer wij ten dezen aanzien de onnaauwkeurigheden en afwijkingen wilden aanwijzen; door den tijd
mogen wij bier bet nicer vomankte hopen.
De ftukjes zelve zijn meestal van gocisdienfligen inhoud,
en vrij uitgebreid; wat dichterlijke waarde betreft , behootea zij, naar ons ()onkel, onder de middenmati F en ; Ivii
wenfchen dat zij velen mogen Ilichten. Tot eerie proeve
kiezen wij , nit de Cai tate , do Illorzcn(!,,nd, den voigeriglen Beurczang;

Dmo omni Piano.
A.

B.

Het Beekjen ruischt,
Het Muschjen pluist
Zieh , op het afgeknotte hahjen.
Het Sijsjen zwiert ,
En zingt en tiert ,
Op 't buigeud fchuddend Xlfentakiev.
Dc. Leeuwrik rijst,
Hij dankt ea prijst,

Lim. 007. vo.
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En flijgt op fladderende wieken,
Naar 't luchtgewelf,
En acht zich zelf
Gelukkig , bij het morgenkrieken.
De Zwaluw fnelt,
Langs 't vlakke veld,
Op fchoon gepluimde en teedre vleuglen;
Haar fnelle vlugt
Doorklieft de Incht,
Wie zal haar in haar vreugd htteuglen?
Het Viscbjen fpeelt,
Dear 't leeft en teelt,
In vlakgekemde blanke ffroomen,
't Is looter vreugd ,
Geheel verheugd,
En east aan 's oevers ruime zoomen.

a.

B.

Zoo toont Natuur,
In 't zaligst uur,,
Haar kracht, haar invloed, haar vermogen;
De eenftemmigheid,
Die zij verfpreidt,
Moet ons Gods liefde en zorg betoogen,
ja, in dank nooit uitgeleerd,
Roept zij ons toe dat God regeert.

door JOHN MOORE, M. D. fide of laatJle Dee!. Te
iftiagerdam, bij j. W. Yntema en Comp. 1807. A gr. be.
393 Bl.
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Indien wij op het vermaakelijke en nuttige zien van dir meesterfluk der penne van wijlen den beroemden MOORE, dan
moeten wij verlangen, dat hetzelve geleezen en beoefend worm
tie, door onze Vaderlandfche Jeugd van beiderleie fexe, door
een aantal Gehuwden onder ons, en in het algemeen door Lieden van welken rang ook en jaaren. Langdraadigheid limners
(an gerektheid, eene befchuldiging die zelfs een RICHARDSON
niet ontgaan mogt, zal niemand hinderen in dit Werk, flechts
nit een tweetal Deelen beftaande , en waar toch geenerlei gebrek , maar overvloed en verfcheidenheid is van bearbeide
lioffe; van tooneelen nit bet dagelijksch leven, van veele gepaste waarneemingen , charaiterfchetfen, en leerrijke boert of
ernftiger lesfen , zo als ten deezen de vernuftige Schrijver met
Nem bekeud is bij gum Landurd uic zijne voorgaands
WQP.
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Werken. Met vermaak ook zal men hier den Reiziger , den
Menschkundigen, den Wereldkenner, den Man van rijke ervaarenis , geleerdheid en fchranderheid , gelijk Moons was,
erkennen mogen, en nergens eenige fcherts ontmoecen, die de
kieschheid beleedigt. Voorts , terwiji andere Romans doorgaans eindigen met het Huwelijk van den Held, [evert cons dit
Deel een uitvoerig en doorwrocht verhaal van eene bij uitftek
ranlpzalige Echtverbindtenis, die veelen vreezen wij , ten
waarfchuwenden fpiegel zal mogen dienen , en de gevolgea
der Ondeugd , benevens de verhevenheid en eindelijke zege,praal der Deugd, in klaareu dag Niet ongevallig, chidelijk , is deeze Gefchiedenis ,die beurtelings medelijden en verb
ontwaardiging inhoezemt, door invlechting van onderfcheiden
bijwerk (of epiloden) afgewisfeid, zodat de leeslust opgewakkerd , en op keur van welgefchakeerde tafereelen vergast
words. Het is wel zo, de Anecdoten rankende den zonderlingen Engelfchen [leer N. TRANSFER, de Vaderlandfche itrijd
tusfchen twee Schotfche bedienden BUCHANAN en TARGE, alsMede de verwonderlijke Brief van dien BUCHANAN over Italien , en een andere van zekeren ftalknecht JACKSON over
Frankrijk , than in geen onmiddelijk verband met den Held,
der Gefchiedenis , of diens lotgevallen ; zeer ongaarne , nogtans, zouden wij deeze en andere naïve bijfieraadien in deezen
bundel misfen , en wij zijn vaardig, die weelderigheid en nit-.
happen van een rijk vernuft in MOORE, even goed als in deft
Tomas Jones van FIELDING, over bet hoofd te zien, zo andere
geltrengheid van oordeel zulks wraaken konde. Intusfchen,
daar,, volgens ons verlangen, Vertaaler en Drukker zich haasteden met de fpoedige uitgave van dit Deel (*), en wij huts
deswege onzen dank betuigen, zullen wij onze Leezers niet
ophouden in den wensch naar deszelfs voornaamen Inhoud,
offchoon zij nu althans zich vergenoegen moeten met een zees
onvolledig overzicht van het vervolg der Hoofdgefchiedenis ,
en eene enkele door ons (bl. 181) beloofde proeve uit dit
voortreffelijk Werk. Bij het openen des boeks groeit daadelijk
onze kommer wegens de waardige LAURA , ten doel itaande
aan de onderneemingen van den rijken maar zedeloozen zmxco, haaren vermeenden Verlosfer,, (bl. 18o) die minder haar
op eerlijke voorwaarden verlangde, dan hij haare fchoonheid
en deugd te verlaagen zocht en ten val te brengen. Mevr. vAici
SEID®

(*) Wij hadden Beene gelegenheid om het Oorfprongelijke in te
zien, doch voeden nmtrent juistheid der Vertaalinge geenen twiifel;
wij herkenden MOORE deeds aan zijnen ongedwongen , eenvoudigen en
zinrijken ttij1, die heerscht in alle deszelfs Werken: ook is de fpoedigts
isitgave aan de naanwketrigneid der perfe niet hinderlijk geweest ) wij
herirmeren ons mar Oene zinftoorende fout: op bias. gs. Bodice
UV. reg. 4. fast Misr prorder — lees loom
k
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exIDLITS, haare praalzieke Moeder, die bereids in fchuiden
flak, ontvangt het grievend berigt uit Frankfort, wegens wanbetaaling en gevreesde bankbreuk van een Comptoir, waaraan
zij geheel de nalaateufchap van wijlen haar' Man vertrouwd
had: dit noodzaakt haar tot verkoop haarer juweelen, en ver-eorzaakt eerie kwijning, terwiji zij echter het deerlijk ongevel
voor LAURA verheelt. ZELUCO verneemt haaren komn'ier uit
den , listigen PEDRO, die, den juweiier met de kieinoodien ontmoet hebbende , bij een' van deszelfs bedienden het geheint
van de verkoop had uitgevorscht; waardoor hij nu zich vleit
met fchoonere kens voor zijn weliustig doe]. Dos herhaa]t hij
fpoedig zijn aanzoek bij LAURA j maar , buiten bat oin zijnen lart4
gen voorflag bij haar te uiten , wijst zii , in haare onfchuld niets
2anflootelijks gisfende ,nogniaals den Echtgenoot af, van welken zij den diepften afkeer gevoelt. Op nieuws dus bedient
hij zich van den vertrouweling PEDRO , die vrugteloos de
Moeder te overreeden zoekt , om , tegen haar gegeeven woord,
drangmiddelen bij haare Dochter te bezigen om ZELUCO te huwen , hoezeer zij dit voor zich ten fierkilen wenfche. De
looze Monnik , derhalven, randt nu het edelaardig Meisjen
van de zwakfte zijde aan, meidt haar de bankbreuk en verkoop der juweelen , en fchrijft iuzonderheid de blijkbaare
kwijning der Moeder toe aan kwelling en verkropt feed wegens het iiijfzinnig afflaan van ZELUCO door Naar, de tedergeliefde Dochter. Niet beiland tegen died aanvai van den Geesteiijken , geeft zich dan LAURA over, haaren gezetten afkeer
van zetuco een Vooroordeel waanende, dat zij uit Dankbaarbeici egens den belangeloozen Minnaar en Verlosfer, loch bovenal uit Moederliefdeverwinnen moest en tot zwijgen verpligten.
De sandrang des Mans tot verhaasting, dewiji hij de tusfchenkomst van Mevr. SPORZA en het teruggaan vrcesde van LAURA ;
gelijk mede haar eigen wantrouwen van zichzelve , die huiverig en met herleevend afgrijzen tegen de verbindtenis beeft;
befpoedigden eene heinielijke volerekking van' dit noodlottig
Buwelijk. Bij deszelfs iluiting herinnerden wij ons de onheilfpeflende teekenen, die VIRGILIUS verhaalt dat de wetteiooze
trouw van JENEAS met DIDO vergezelden (*).
Menig 2.11C••
daag,sch Romanfchrijver,, verbeelden wij
, had bier fchoon
feel,,
( v) Laat ons, tot gemak der Leezeren, de bedoelde verfen affthri,jIV. v. 166 &c.

yep, die te vinden zijn An. L.

„ Prima & Tellus , pronuba Yung
ts Dant fignum: fulfere ignes fe confclus ether

" Conn:it/Us: fumtneque ulularunt vertice Nymphs."

Do overzetting van VONDEL gevalt ons bier niet genoeg, om aan de.
itelve eene plaats te raiment zy doet ons hoopen, na de, door
deszelfs dood, gettuite Vertaaling van den kundigen vAN WINTER, din
van do verdianitslijiin VAN initfAX gdyllai$ WO '0/WNW wQr(4911.
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oin de armoede van zijn vernuft te dekken, onder eenen
gezochten tooi van akelige verfchijnfelen en ijsfelijke tooneelen: dan MOORE , wel overtuigd, dat lucht en weder,, of ijdel
voorgefpens , niets gemeen hebben met den gang der zedelijke wereld, flelt zich de Natuur zelve ter leidsvrouwe, vergenoegt zich met eenvoudigheid en waarheid zijne menschkundige tafereelen te fchetfen, en heeft het overgedreevene tiener
weelderige verbeekling voor de Dichtkunst overgelaaten.
Door het ophouden van den brief , had Mevr. SPORZA te
Rome eerst last de tijding beltornen van de bankbreuk re
Frankfort; hoe vaardig derhalven en edelmoedig haare Vriendfchap, en tevens die van den Hr. N , ter hulpe toefchoot der
Wed. SMUTS het lot van LAURA was hellist, en zij vernani
met verbaazing uit het antwoord der Moeller, dat de knoop
met zEurco gelegd was.
9 9 Twee hoedanigheden ," zegt MOORE „ had deeze el/endige
mensch, die nooit in het karakter eens echrgenoots zich voegaaam vereenigen: hij was overmaatig jaloersch en overmaatig
trotsch op zijn vrouws fchoonheid. De laatfte zette hem aan,
om, naar gelang zijner rijkdommen, de fchoonheid zijner echtgenoote op alle openhaare plaatfen van vermaak te willen ten
toon fpreiden; de andere maakte hem tevens onbekwaam om
de bewondering te verdraagen, die zij verwekte."
Van zodanigen aard en Leven zijnde, mangelde het dus LAURA niet nen fchitterende pracht , weelde , en verfcheidenheid
van tallooze genietingen of uitfpanningen, die Napels verfchaf.
fen konde maar te huis bragt haar Echtgenoot zijne luitnen,
gemelijkheid en tergzieke inborst mede; zodat zij weidra in
zijne afwezigheid van haar en flilleren kring zich meest gelukkig vond. Dra vestigde zich zijne jaloersheid tegen zekeren Italiaanfchen Edelman, die haar met eene befchaafde oplettendheid bejegeude, waarom ZELUCO niet miste zijne Vrouw door
harde aanmerkingen en eene aanflootelijke bedilzucht wegells
haare onfchuldige beuschheid te gispen en te bedroeven.
Kort hierna keerde Mevr. sponzA, benevens den Hr. N., terug naar Napels , alwaar voor weinige dagen, ZELUCO van huis
zijnde, LAURA het genoegen had, den Capitein SE1DLITS Kaaren Broeder,, en deszelfs Vriend, den Baron CARLOSTEIN, uir
Duitschland, te molten verwelkomen. De Jong-gehuwde nogtans onteing deeze Heeren niet zonder angfligen kommer, dat
haare oude vooringenomenheid voor den Baron , waarvan de
jeugdige indruk nirnmer was uitgewischt; door gemeenzaamen
omgang met hem aanwakkeren,en het oog van ZELUCO, wiens
jaloersheid haar gebleeken was, niet ontgaan zoude. Ook
bedroog zich de uitmuntende LAURA met opzicht tot zichzelve
Piet haare genegenheid voor dien Welgemaakten, dapperen en
waardigen Man groeide ras tot eene volkomen liefde en was
er verre af, dat zij hem onverfchillig was: dan juist de waarKk3
nee-
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teeming van hun wederzijdsch zwak deed hunne Deugd zichg,

zelve wantrouwen , en hidden zij zich alzo op dien betaamen.
den afitand, dat beider aandoeningen zeer lang onbekend Wee,
y en voor hunne vrienden en bij de wer gild. Intusfchen ZELUco's achterdocht , altijd den Italiaanfchen Edelman, als gunfleling van zijne Vrouw, befpiedende, blindhokte hem nu geheel ailment CARLOSTEIN. Op zekeren avond, bij het fcheiden van een talrijk gezelfchaP, ontflond er twist tusfchen die
Edellieden ; en wierd aan ZELUCO en LAURA, kort te vooren
Eau huis gekeerd , van eenen knecht geboodfchapt, „ dat
„ beide deeze Heeren gevogteu hadden, zodat de eene zwaar
„ geltwetst , en de andere op de pleats zelve gedood was ;"
waarop de Baron , benevens SEIDLITS en Mevr. SPORZA, ter
kamer intrad op het oogenblik, dat LAURA, door de tijding
gefchokt , in flaauwte en van haar' floe! vie!. Ongemeen,
nogtans, flerkte die aubbelzinnige bezwijming den verkeerden
argwaan, door ZELUCO opgevat.
Om LAURA te kwellen , noemt en behandelt hij CARLOSTEIN
21s zijnen Vriend , met wien, als het voorwerp van hadaren afkeer, hij hear te verkeeren dringt, flerker dan zij voor de rust
van haar gemoed zulks wenschte. Eens ziet zij zich verpligt, oat, tegen de begeerte van ZELUCO aan, bet gezelfchap van den Baron in de koets te vermijden, door de hand
te reiken aan haaren Broeder, niet zonder dat deeze voorkeuze
Kaaren Echtgenoot belgde. Ook was bet de onfehuld zelve
van LAURA, die hem COI woedenden toorn opwond, wanneer
hij haar in zeker 'gefprek opdringen wilde, dat zij den gekwetften Italiaan beminde, maar CARLOSTEIN , door wien de Edelman gewond was , haatede; zodat zijne hpvigbeid in bet oor
eerier huisbediende klonk , en hij in zijne vervoering eenen
fpiegel met de rotting aan flukken floeg. Dit voorval, aan
Mevr. SPORZA van de meld geboodfchapt, en door boar aan
CARLOSTE1N medegedeeld, opent deezen verders de oogen omtrent ZELUCO, en LAURA'S nu zeker ongeluk; terwiji zij zelve
bevordert, dat deeze huisfelijke twist niet aan haare Moeder
of Eroeder medegedeeld worde, en zij bet gebeurde in zachter daglicht te plaatfen zoekt. 'feel, nogtans, had de beminnelijke Vrouw van zulken Echtgenoot te verduuren , en we!
het nicest van de zotte vlaagen van verliefdheid, die voosal
zijne verbolgenheid opvolgden. Afkeer van hem fchoot zeker
bij haar de diepfte wortelen, en onmogelijk was het, dat zij
den wellustigen boeijen konde , die zich te buts verveelde,
en , verzadigd van haare uitwendige fehoonheid, geen gevoel bezat, berekend voor de uitneemender begaafdheden zijseer Vrouwe. Maar,, hoewel zij, nu zwanger zijnde, het memigvuldig afzijn diens Mans met nine gelaateuheiti verdroeg,
en zelfs in de eenzaamheid genoegen vond, haar dreigden
tech van den leant zijner ontrouw de grievendfle wonden.
Ze-
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Zekere NERINA, eene fchoone, doch baatenchtige en afgetegte Vrouw, weet hem aan het flmer te krijgen , aazende op
het goud van eenen zo rijken Minnaar,, als ZELUCO was; en
de minnenijd, veel meer dan toegenegenheid, van naamelooze
Vriendinnen onderrigt de jeugdige Echtgenoote al vroeg van
die overfpelige verkeering; waardoor uu LAURA vuuriglijk om
gene feheiding wenfchen zoude, zo niet de tederheid voor
haare Moeder, de gevreesde onftuimigheid van eenen Broeder,
en haar eigen gezegde toettand, die ongelukkige Vrouw geboden om daarvan af to zien , en haste fchande , die zij lijden
moest te zwijgen. Niet zonder oogmerk intusfchen van
Mevr. SPORZA , en kort na het doodlaan van eene zeer brutante behandeling van haaren Man, be yond zich LAURA, ten
huize dier Dame, op eene zeer glibberige bean gevoerd; wordende zij van haar alleen gelaaten met CARLOSTEIN , en door
hem in een aandoenlijk mondgefprek ingewiegd, dat gevaarlijk
te worden llond voor de verraschte Deugd. Dan nu hun beider drift en tederheid zichzelven vergeeten konde, brengt een
toevallige oogwenk van LAURA, op het pourtrait van hearer:.
Vader geflaagen, haare rede tot indenken; en neemt zij voortnen het befluit om alle afzonderlijke verkeering af te fnijden
met deezen te zeer geliefden Man en fchier onmisbaaren
Vriend , ter zaake van zijnen invloed op Capitein SEMLITS
hasten Broeder. Dit kiesch maar tevens hard befluit vervreemdt nogtans in geenen deele den edelmoedigen Baron van
LAURA' S belaugen, of wederhoudt hem twit van zich haar ongeluk aan te trekken: zo ras zij toch aan hem door Mem
sPORZA eenen wenk geeft omtrent de hevige verbolgenheid,
die de Capitein,moco's ontrouw gehoord hehbende , getoond
had, leent hij zich, near het verlangen der Zuster, om semLITS zijnen Vriend, ter neder te zetten , en tot een uititapie
met hem near Sicilien te helpen overreeden. NERINA inmiddels vaart voort met haare helfche listen door bitfen fchimp en
boozen laster van de baatzucht der aangehuwde bloedverwanten poogt zij ZELUCO van zijne Vrouw geheellijk af te troomen , en hear ten val te brengen. Hoezeer zij evenwel de
Deugd van LAURA en haar ingetoogen Leven befpiedt, de woorden van den Man zelven arglistig opvangt, en daaruir gif en
slim track te zuigen, zij mist geruimen tijd haar doel om vat
te krijgen aan de voorzichtigheid en onfchuld diet. braave. In
het einde opent zijne losmondigheid zelve haar den weg , om
eene affchuwelijke jaloersheid hem in den boezem in te (torten tegen den Broeder van LAURA, wiens toorn op hem, en
bartelijkheid voor hear, hij kende en onbedachtelijk uitftoot.
Nog meer benaaritigt NERINA zich om dien heilloozen glued
te ftooken, nadat zij zelve op ZELUCO' S Echtgenoote minijvrig
geworden was, en tegen haar in felle gramfchap blaakte. De
feugdige Kraamvrouw, naamelijk, van tenet). Zoon verlost en
herKk4

500,0

G

herfleld zijnde, was in dezelfde p erk verfeenen, wan!' juist
NERINA praalde ; en had toen haare bevalligheid en zedige
godsvrucht de afgunftige Mededingfler gebeet verduisterd. Dit
zet haar nijd tot feile wraakzucht non, en doet haar de opgeraapte gelijkenis van het Zoontje op deszelfs Omit , ZELUCO aanfpreeken ; hetgeen vervolgens uit vleierij door de Min hem
toegeftemd, en van dezelve flijf en flerk tegen eene der Meiden volgebouden zijnde, aan zijnen helfchen argwaan voedfel
geeft,9 en hem tot felle woede opwindt. Terwijt hij zwanger
goat met eenig moorddeadig ontwerp hij zichzelven te beraamen, leert LAURA hem nader kennen, nit eene boodfchap van
Mevr. SPORZA, die van den knecht zELuco's voorigen toeleg
op haat. leven, (hi. 18c) en deszelfs vreeze vernomen had voor
bet gevanr, tint haare Vriendin van eenen Echtgenoot dreigde,
de fpeelbal geworden der otrdeugende NERINA. Nog evenwel,
daar zi j ma Moeder is, vennag de edelaardige LAutth. , om
's kinds wine, Met, cot eerie Echtfcheiding te betluiten. Maar
middeerwijl dot de locrirukte Conde raadeloos in haare binnen'tamer zucht en zich belcommert o'er het broeiend onweder,
vergist ZELUCO zich met eenen ouden bekende, dien hij
Madrid zijn geld afwon, en nu °minuet, vergezeld von eenen
galeiboef: want niets minder dunkt hem deeze BERTRAM , dan
een berooide dobbelaar en iloute ligtmis, gereed om hem,
voor eene handvol gouds , tot in zijne hloeddoraige aanflagen ,
ten dienst te flan: maar na gezegd verlies was de Man teruggekeerd tot regtvaardigheid, bezuiniging, en de deugdzaame
gronden eener opvoedinge, gelegd door BERTRAM ' S Vader; en
bad hij juist wanneer ZELUCO hem aantrof een' trouwen knecht
van de galei verlosr, waarop de ongegronde aanklagte wegens
moord deezen onfehuldig had doen verbannen. Op looden
fehoceen evenwel befiSietit de argdochtige zemyco fleeds zijne
eigen Vrouw ; een brief van den Capitein, onder adres van
Mevr. SPORZA inn toegezonden , zet hem aan ; om den inhoud , en
haare zamenfpraak met deeze bij hem gehaate Dame, te beluisteren ; terwiji de navolgende uitroep van LAURA „ 0 mijn waardlie Broeder, waart gij eenige weinige weeken vroeger te Napeis gekomen, nooit ware ik met deezen laagen trouweloozen
Man vereenigd geworden," zijn dol befluit voltooit. In arren
moecie dus, en na het vertrek van Mevr. SPORZA, begeeft hij
zich, langs eenen omweg , naar de kraamkamer , wenkt de
Min om been te gaan, rukt voorts, na korten doch hevigen
woordwisfel met de ontroerde LAURA , het kind uit haare te
zwakke liefdarmen , en wurgt hetzelve ; terwijl ijlings de
Moeder, van fchrik uitzinnig, en in verbijstering , der wanhoop, ter aarde nederzijgt.
Veel moeite en gekwel kostede het den booswigt, zich
droevig te veinzen, zijne misdaad onder den titel van eenen
plotzelijken dood des kinds te bemantelen, en, data ziine
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fandeugd nu VIC: alien read veraoken was , zich tegen
argwaen en de vervoigino re hoeden, die hij van den leant
zijner Gade vreesde. be bezoeken van baare Bloedverwanten en derzelver oppasfing, eenen Arts, en den Brooder, nu
buiswaarts wedergekeerd, kon of durfde hij nice weeren ; de
eenzaarnheid en de onrust van zijn eigen harte fulterde
hem; en NitRINA zelve, onkundig van het ijsfelijit geheim,
belgde zich over zijn langduurig wegblijven, waartoe de
voorgewende rouw hem drong; gelijk zij daarna de neerflagtigheid , die hem , ondeeks de fcherts der bijzit, tneer-main bij haar beviug, voor eerie zegepreel ven LeurtA's
Heide aanzag , en hem alzu tegeu hear , de rampzaligo
Vrouwe, gevveidig opwond.
Niets enders dan een g;1 en beangstheid veer den boo en
vijagd, ontviel LAURA in haste ziekte, die hear van alle herinnering aan het gebeurde fcheen beroofd re hebben. Maar
tot zo verre in krachten gewoonen hebbendeedat hear Broeder en Mevr. SPOKZA guedvonden op een bovenvertrele
haar te ver:ustigen met een gezicht der ommeareeken van
Nape's, fleet zij op eens haare oogen op eerie fehilderij,
den Bethichemfchen Kindermoord verbeeldende , fiaart zekere groep in dezelve onbeweegelfjk aan, en worth Wings
door iluiptrekkingen en eene gevaariijite infierring aangegreepen , die haaren vriendcn bitteren angst, den liaatelijken
ZELUCO een heimelijk veriangen aanjoeg , tint zij moot
wegaerven. Dan bet gebruik van bedaarende geneesmidde•
len, en iiooral een gezonde (leap, heraelt hear van dit toe•
val, en fchenitt haar het vol gebruik weder van haar verftand en geheugen. Mevr. SPORZA en SE1DLITS , wst zij gehourd en gez:'en hadden, te zamen no verbindende, beginnen zichzelven wegens den gepieegden kindermoord en den
dander overtuigd te !louden, en vangen aan met LAURA van
verre oturrent hunne vermoelels te polfen. Maar zij, hoewil de Aanklaneller
wel beranden tot eerie Eehtfeheiding
niet worden zelfs van den affenuwelijken Man.
"Zin
veinsd aanzoek om haar re begroeten, nu bit zuiks p ier lane
ger onder eenigerieien fchijn ontgeren mogic , wiist zij af
eenen brief , die.hem de Scheiding voorP,oeg op eene wijze,
dat hij , nit eigen veiligheid , niet af Monde dentin te Urn.
men, offchoon hij een zeer kort nittlel verbmgde.
inmidde/s gnat setoedos, die den Baron het gebenrcie verhaald bad , met deezen de bewuste groep in bet fehilderaulc
nogmnals zien ; en onthoudt hij zieh idet, den naam Zelucts
boven bet huofil van den &Maw re fehrijven, die een kind
moordzucluig bij de keel gevet hield. Bij bet uitgaan uit
zijn huis ontmoet 'nun de Man , die onkundig was van de aanleiding tot LAURA ' S jougfte j ilt/011111g. SEIDLITS fpreekt hem

voorbijgaand toe, en verwijst hem met bitsticid Haar de geCOP.
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teekende groep: daft CARLOSTEIN, om het gevaar eener ligt te
♦oorziene ontinoeting, van LAURA' S Broeder, den voormaaligen behouder van zijn leven , op zichzelven grootmoedig af
te leiden, fluistert origemerkt ZELUCO het denkbeeld in, dat
de Naam met een potlood gefehreeven is , dat hij toonde,
Hevige fchrik trof nu den Moordenaar , en wierp hem ter
neder , zichzelven dus ontmaskerd ziende. Zijne vreeze
elve gebiedt hem, hoe ougaarne, 011I CARLOSTEIN tegen den
volgenden dag uit te daagen; en zal de Heer N. deuzeiven,
hem BERTRAM vergezellen , terwijl hij altoos hoopt de rede
van hun gefchil bedekt te houden. Dien avond ontvangt hij
een brief van NERINA vol van geveinsde liefde, wegens
zijn doen afzeggen van bij Naar te komen. De befchrijving
van den nacht, waarin hem zijne eigen onrust foltert , zijne
misdaad aanvliegt, is der meesterlijke pen van MOORE waar4
dig; tronwens dit zeggen wij ook van zijnen nu naderenden
dood. Al vroeg jangt hem de fchrik, en zijne grievende ver4
beelding, ten bedde uit, naar bet voorwerp van zijnen on4
knifeben lust. Eene meid berigt hem het ontijdige zijner
komst ; het indringen in de flaapkamer der boere komt
hem zeer duur te than. Zeker Venetiaansch Koordedanfer,
haat gewaande knecht, is half gek!eed daar, wondt hem met
eenen dolk het ingewand , en vlucht. Ter nederliggende op
NERINA' S bed, de trouwlooze vloekende, die zich verfteekt,
en beroofd van alle hulp en troost, wentelt zich de Ondeugd
op het harde dolls van zijne fchande. De bezoeken van
BERTRAM , gevolgd door die van CARLOSTEIN en SEIDLITS,
wonden hem tot aan het harte;losfen, binnen de weinige dagen
Zijns lijdens, alien argwaan tegen LAURA volkomen op ; ont=
fluiten zijn gemoed voor de aanklagte van zijn onderdrukt
geweeten; bezaaien dus zijn flerfbed met bitter zelfsverwijt
aan de brandende doornen der wroeging mapr voltooien tetens de fchoonfle zegepraal der Deugd. De Onverlaat zeive
legt vrijwillig voor SEIDLITS zijne eigen fchuldbelijdenis af,
en regtvaardigt zijne wreed gehoonde Gade ; aan welke
hij meerendeels zijne verbaazende rijkdommen bij uiterflen
wille nalaat, bet vaderlijk erfgoed alleen en weinige legaa4
ten uitgezonderd, waarvan de aanzienlijkften waren aan SEIDLITS en BERTRAM. LAURA, van ZELUCO' S gevaar verwittigd,
komt, weinige oogenblikken na zijn verfterven, daar; doch
tieweent zijne gedachtenis , bekommerd over den dood deg
zandigen Mans. Haare edelmoedigheid toont zij , door NE.,
unstA , onfchuldig bevonden aan deszelfs moord , te doeu
flaaken, en weer dan regt te bewijzen aan zijne verwaarloosde
bloedverwanten. Haare kieschheid fchijnt uit jegens CARLOSTEIN;; hoewel de Leezer met ons niet twijfelen zal, of zij
hem eerlang haare hand zi fchenken bij eene tweede en zeWij neemen tficheid
ker hartelijke Trouwverbindterds:
van.
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van 111IVIEE met de beioofde proeve, waartoe wij kortheids.
halve moeten kiezen de uitboezeming van zetuco na het
reeds aangedaide bezoek van den braaven a ERTRAM. Toen
„ Gelukkig mensch ," zeide hij
znuco alleen was
met een diepen zncht, „ die met genoegen en zelfvoldoe.
p ing kan terug, en met kalmte en hoop voorwaarts zien1 001.
Hoe verkeerd berekenen de menfchen de waarde der dingen!
Deezen BERTRAM zullen zij voor een ongelukkig mensch aanzien ; nogtans was hij nooit ongelukkig , en heeft veele
bronnen van genietinge gevonden , mij onbekend. Ik wierd
als meet. dan gemeen gelukkig gefehat, hoewel ik nooit beb
geweeten , war geluk ware. Zijn leeven was aan pligt,
en het mijne aan genot gewijd; evenwel is het klaarblijkelijk, dat hij in zijne naajaaging meet, dan ik ooit in tie mijne heb genoten: ik begin te denken, dat vermaak het meest
words gevonden , terwiji wij in eenige meet waardige naajaaging onledig zijn, en door de zulken words misgeloopen,
die niets enders zoeken. — 6 Dwaaze I dwaa2e1 die de duurzaame vergeldingen der deugd opoffert , zonder het eenig
verlokzel der ondeugd te genieten. Naa mijn leeven tot
hiertoe in rusteloosheid te hebben doorgebragt , lig ik nu
uitgefirekt op het bed des gevaars, zonder eenen vriend, of
cenig' mensch, wien ik kan vertrouwen , behalven deezen
vreemdeling, BERTRAM, op welken ik geene aanfpraak heb
dan die der menfchelijkheid en goedwilligheid, welke ik zelf
zoo weinig heb betragt."

MICHIEL DE PRIES , eene Rollandlehe Zeetans-gefchietlenit.
In Brieven, door C. F. BAUNACII. Te Haarlem, bij A. Lowjes Pz. 18°6. In 8vo. 219 BI.

als roman heeft dit boekje in ons oog eene nitflekenReeds
de waarde, en wekt geene andere dan brave, edelmoedi•

ge neigingen , grootmoedige vriendfchap, zuivere hoogach•
ring en eerbied voor zijne ouderen, kuirche liefde, trouw in
zijn beroep, gevoel voor den redelijkfien beaten Godsdiensr,
ziet dear wat deze leer onderhoudend gefchrevene brieven onze
jonge lieden aanbeveelt. -- Het heeft daarenboven nog eeta
ander doel; het kan den lust voor den ons vaderland zoo
noodigen zeedienst opwakkeren ; het werkje is voor jonge
lieden, die zich daartoe fchikken , opzetlijk ingericht, geeft
de nuttigfie zedelesfen , en leett hoe men zich bij voorko.
mende, dikwils ongewone en moeilijke voorvallen , breaf en
voorzichtig houden kan. Het is dus indedaad een aangenaam gefchenk, en wij wenfchen zeer hartlijk, dat de Scnrijver
met hetzelve zijne bedoeling bereiken, en velen onzer ann..
kometiiie zeelieden het voorbeeld van *jinn VLICNIZL
WWI
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voor oogen boucle!) en volgen mogen , en dat zij, die
onder hen reeds op eenen dwaalweg mogteu zijn , in dit
boekje zodanig een vriend en raidsman opmerken en bUogfchatteu, als JAN JANSEN in dezen DE VRIES VOA , en even
als hij zich tot tijdige verbetering en alzu tot hun geluk en
fortuin laten leiden. Kwam nu dit boekje maar in de rechte hand= !

VRIES

Iiippoliet en Roswida , Tooneelfpel door den Schrijver van
4ballino. Gevolgd naar bet Hoogduitsch. Te Amfierdam,
bsj G. Roos. In bvo. 114 Bl.
dit produa van zijne pers mogen wij den Heer
M etgeluk
en van hetzelve eenen goeden aft:Felt wenfchen. De

Roos

gefchiedenis is wel onwaarfchijnelijk , maar onmogelijk toch
niet. Het ftuk is wet bewerkt en aandoenlijk. H'et geeft menigen goeden indruk , menige goede les. De gelukkige ontknoping aan bet Got doet vooral eene goede werking.

Yeldgefprek , tusfchen Vreesaard, Oudlief , Dichtlier, Coedfinaak en Stijfboofd , door Hoorgraag bilgewoond en door
Zwijgniet verteld. In VI iffdeelingen. Ter gelegenheid der
Nieuwe Pfahnberiiming voor de Hervormde Kerk van NederBerijmingen gekozen.
land, in den Yaare 1773 nit
Dichtmaat opgefleld, door D". J. v. s...., era nu bij de invoering van de Euangelifche Gezangen, y our het eerst in druk
nitgegeven en aan het licbt gebracht. In 's Sage, bij W. Klis
de Bert. 1807. In gr. 8vo. 31 Bl.

B

edriegen wij ons niet, zo is dit ftukje tints jaren bekend;
bet: „ nu your bet eerst in druk uitgegeven en dun
bet Licht gebracht," op den titel , zou dus eene openbare
leugen zijn; en daarom vergeve ons de Uitgever, dar wij aan
bet: „ en word verkogt ,ten voordeele der ongeiukkig gewordene
Inwoonders van Leijdess , op den 12 Yanuarij deezes .oars,"
PP de laatite bladzijde, mede geen geloof geven.
Onthoud dit, Vriend! een leugenaar
Wordt nooic geloofd, al fpreekt hij waar.

BI. 465. reg. I, Bast Luc. XXII: sa. lees Luc XXII: 20.

AL GE ME ENE'

VADERLANDSCHE
LETTER-OEFENINGEN
,De Leerrede van den Hoogleeraar J. A. LOTZE , over Rom.
V: rt. getoetst , aan de gezonde Rede en aan de Hervornide Bell denis , enz. Door J. H. REGENBOGEN. Te
Franeker , bij D. Romar. 1807. In gr. 8vo. XIV en
68 Bl.
e Verhandeling van den Predikant BRUINING, over
de Leer der Yerzoening , heeft nog al meer naileep ,
dan wij ons eerst voorgefteld hadden. -Van eene, door
den Franekerfchen Hoogieeraar LOTZE in 't licht gegeVene Leerretien , die , tor wederlegging van derzelver
hoofdinhoud voornamelijk is ingerigt , hebben wij
onlangsverflag gedaan (*). Nu mengt zich ook de andere
I-Ioogleeraar in de Godgeleerdheid aan deze Akademie,
3. H. REGENBOGEN , in dit gefchil , en we/ als vooritander van den , naar zijn inzien , mishandelden Leer*
aar BRUINING.
In eene, in dit Stukje, gemeen gemaakte Misfive aan,
de E. Clasfis van Franeker, van welke hij , als voormalig
Predikant van Franeker , tot hiertoe Honorair Lid was
gebleven , neemt hij van dezelve voor altoos affcheid,
als kannende niet langer lid blijven van eene Vergadering , welker handelingen omtrent Do. BRUINING hij,
als geheel ongepast, onregtvaardig en Iiefdeloos , ten
flerkften veroordeelt, en wier gehouden gedrag, in alle
opzigten, met zijne denkwijze ftrijdt. „ Het gezag der
formulieren , voor het, vrije onderzoek der waarheid ailezins nadeelig , kan ," zegt hij , „ in deze dagen vart
toenemend onderzoek , bezwaarlijk ftaande gehouden
worden , alzoo zoo velen zich afwijking veroorloven,
de eene in meerdere, de andere in mindere mate, waaromtrent nog dodr geen Synodus eenige bepaling is gomaakt geworden. Is BRUINING in dezen wat meer operilijk
en rondborftig, dan anderen, to werk gegaau, hi) mag

D

(*) Boven, bl. 369.
LITT. 1807. NO. 12.
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deswegen geenszins meer, dan anderen, bet voorwerp
zijn van kerkelijke pourfuites." En een weinig vender : „ BRUINING heeft voor de geleerde wereld het oude gevoelen ter toetfe gebragt. Dit mogt hij doen , volgens het onbetwistbaar regt, dat elk Protestant heeft,
zonder hetwelke geene reformatie ooit was mogelijk
geweest; zonder hetwelke geen ftap in het rijk der waarbeid ooit voorwaards zou kunnen gefehieden : en hij kan ,
even zoo weinig als iemand, gerekend worden, door zijne' onderteekening van formulieren , van dat onbetwistbaar regt afftand gedaan te hebben. Zijne onderteekening, die hem alleen in zijne prediking voor zijne gemeente bepaalt , beneemt hem nimmer bet regt, om ,
in Theologifche gefchillen, eenige bedenkingen en twijfelingen voor deskundigen ter toetfe te brengen." 't Geheele fluk is op een hoogen toon geftemd , en heeft,
zoo als men Rit de Boekzaal van de maand Julij N. 73•
zal gezien hebben , den geesfel der verontwaardigde
Broederfchap niet kunnen ontgaan.
't Gefchrift zeif, waarvan deze Misfive flechts aanhangfel is, bevat een openbaren , allerheftiglten aanval
op 's mans ambtgenoot LOTZE, met wien hij, van 't begin van cieszelfs komtte te Franeker af, niet op den regten voet moet geweest zijn. „ Ik heb , " zegt hij in
bet Voorberigt , bl. „ LOTZE, bij het aanvaarden
van zijn Hoogleeraarambt, oen ik in hem mijnen Recenfent gevonden had, ernfliglgewaarfchuwd, mij in rust.
en vrede te laten. Nu, lang genoeg getergd , moet ik
fpreken." Van deze tergingen geeft hij, in dat Voorberigt , eenige flaaltjes. LOTZE zal aan zekeren Student gezegd hebben , dat hij REGENBOGEN niet hield.
voor een lid van de Hervormde Berk. Hij zal goedgevonden hebben , eene door REGENBOGEN gehtmdene
redevoering. op den navolgenden Zondag , op zijne
nier te wederleggen. Hij zal de gewoonte hebben , in
de collegien , fmadelijk van zijnen ambtgenoot te fpreken. In zeker billet , door REGENBOGEN uit het rondgaande houten boek gecopieetd , en nu aan 't licht gebragt, zal hij, onder anderen , gezegd hebben: „ Tusfchen Prof. REGENBOGEN en mij is geene harmonic, en
kan die niet zijn. Prof. REGENBOGEN voedt gevoelens,
doceert die, en zegt en fchrijft ze in het openbaar, die
ik ftellig afkeure, en bij elke gepaste gelegenheid wenaar mijne overtuiging , ten
derfpreek , omdat ze
eene-
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eenemaal ongegrond ziin. Dit is door het ganfche land
bekend; en zou men dan niet, door eene wederlegging
van disharmonie (onder de tegenwoordige Profesforen),
niet alleen de waarheid te kort docn, maar ook zich op
nieuw bloot geven ? Daarteboven, nit zoodanige wederlegging zou men kunnen afleiden, dan is LOTZE ook
eens met Profesfor REGENBOGEN. Dat nooit mij
ligt te veel gelegen aan mijn karakter ,als Leeraar der HerVormden , die geene andere Discipelen heeft noch vormt,
dan die zich voor den dienst der Hervormde Gemeente
voorbereiden , dan dat ik zou kunnen gedoogen , dat
ook van verre eenige aanleiding zou worden gegeven tot de gedachte , dat ik fla in de gevoelens van
Prof. REGENBOGEN. " Hierbij kwamen onlangs verfcheidene, op zijnen ambtgenoot , zoo als deze meent , doelende , geheel en al ftekelachtige gezegden, in ha Nafehrift der uitgegevene Leerreden van torzz. En nit
kan dan REGENBOGEN niet langer zwijgen. De 4roornoemde Leerreden geeft hem aanleiding , out zijnen ambtsbroeder eens aan de kaak te
Hetgeen zijnen
Rap verhaast heeft , is een zwaar krakeel onlangs in
de Senaatkamer tusfchen beide Heeren voorgevallen
ter gelegenheid van zekere gezegden, in welke toTzz
den Prof. A. CHAUDOIR met den welbekenden mune.
(die, wegens Atheisme befchuldigd, deswegens is gedeporteerd, met order, om binnen twee maanden Jena te
Ontruimen) fcheen te hebben willen vergelijkM , waarover REGENBOGEN zich hooglijk gebelgd getoond heb•
bende, door LoTzt grovelijk was geinfulteerd. 't Moet
Haar al zeer beet toegegaan zijn , en, zoo lang men
4tEGENBOGEN alleen leest , fchijnt deze, althans des.
4ijcis , gees ongelijk gehad te hebben; maar wij
ons ()ordeal opfchorten, Hij zegt thans, op zijne beurt,
zijnen Collega vele harde dingen , verwijt hem zigt.
baar kwaadaardige oogmerken; hatelijke trekken , onbefchofte laagheden en dergelijken.
Hij legt
voornatnelijk op toe , om uit de Leerreden van LOTZE
te bewijzen, dat deze, hoezeer hij, ais openbaar voorhander der Hervormde leer , zich heeft opgevvorpen,
van dezelve , in vele opzigten, is afgeweken. Had ill
zich aan 't leerftelfel der Hervormden, uit hoofde zijner
vrijwillig aangegane verpligting , wwillen houden, dark
had hij de gevoelens van SOCINUS en ARMINIUS, en ook
tlat van GROTIU3 , die bij de Reutonitranten t' huit
L1
howl
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boort, moeten vermijden en verwerpen, en dat van amMARUS volgen. En dan had hij ons ook niet
moeten wijsmaken, dat, hij zulk eene verbindtenis aan
ontworpene formulieren en belijdenisfen , de vrijheid
van denken Diet zou aan banden gelegd zijn. 't Is onverdragelijk , dat hij voorgeeft, de belijdenis der Hervormden met overtuiging en van batten toegedaan te
zijn, en die openlijk voor te flaan. Dit is zoo niet;
hij draagt, in zijne Leerreden, het gevoelen der Rentonftranten voor, en wel zoo verminkt , zoo Yerbasterd ,
dat, al wat het deugdelijks heeft, er aan'ontnomen is,
en dat het maar weinig verfchilt van dat der Socinianent
Bit tracht REGENBOGEN te bewijzen , en maakt hieruit
Mt bank op , dat LOTZE of het gevoelen der Hervorrnde Kerk niet Rent , of dat hij onnoozelen zand wil in de
oogen werpen,
Hij doorloopt , tot dat eivde , de ganfehe Kerkelijke
Redevoering van zijnen ambtgenoot, wijst hem vele alwijkingen van de wijze, waarop men oudtijds het leerRuk , waarover hij gehandeld heeft, gewoon was uit te
1eggen en uit te pluizen , misverfland van Schrijvers ,
Avaaruit hij zijne denkbeelden heeft ontleend , bl ij ken
van dombeid of trouweloosheid, ongerijmde gevolgtre6.
kingen, en allerlei valfche en tegenflrijdige redeneringen
aan, befchuldigt hem van wanfchapene en allerverderfelijkite gevoelens , waardoor de Christelijke Jeer tinsvormd , en het Euangelie uit het Euangelie weggenomen
wordt, van eene in zijn oog helfche leer, over welke de
Duivel zich verblijden mag, en doet allerwege het ouderwetfche Hervormde leerftelfel, als meer gegrond, bete
zamenhangend , en allezins aannemelijker voorkomen
dan bet zijne. De voorname punten, waarover LOTZ1;
onderliouden wordt, zijn de ontkenning van het zoogenaamde typifche uitzigt der zoenOffers bij de Israeliten,
de (telling , dat de zondaar met God verzoend is, at
is 't dat doze nog geene boetvaardigheid betoond hebbe,
de erkende algemeenheid der vrucht van bet offer van
Christus voor bet ganfche menfchelijke geflacht, en de
voorftelling van God, in het verzoeningswerk, niet als
Regter, die van de wet niet afgaan kan, en volkomene
voldoening aan de Goddelijke regtvaardigheid vordert,
maar als Regent , die guest en gratie verleenen kan ,
Wien het echter wijslijk en vrijwillig behaagd heeft, de
vergeving wet eenige grafoefening, aan Jefus, tot affchrik
van
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van anderen, gepleegd , te doen gepaard gaan , opdat
zoo de zorg voor 't regt bewaard bieef , en bij de gena.de Gods tevens zijne regtvaardigheid zigtbaar wierd.
Hier verwijst REGENBOGEN naar CURCELL/EUS
BORCH , en EPISCOPIUS , OM aan te toonen, dat LOTZE
niet met tie Hervormden, maar met de Remonflranten ,
initemt, alleen met dat verfchil, dat deze confequenter
redeneren, hun gevoeleh beter voorflaan , en dat zij er
voor de bevordering van deugd een beter gebruik van
weten te maken. En nu is het facit van alles: hij, die
zelf zoo verre van de leer der Hervormde Kerk afwijkt,
had tegen zijnen medebroeder BRUINING niet zoo zeer
moeten ijveren. Er is door geen Synode bepaald , hoe
ver men mag afwijken. Geene Synode heeft vrijheid
gegeven om twee of drie flapper' van de Formulieren
af te wijken ; zoodat hij , die er nog eenige duimen bijvoegt , of liever dezelfde happen wat meer zijdelings,
of in eene andere rigting duet , deportabel zou zijn.
Er zijn thins velen in de Hervormde Kerk, die het leerflelfel der Dude Hervormden niet in alles aankleven. De
Heer REGENBOGEN guilt aan elk gaarne daartoe de vrijheld, gelijk khij ze voor zichzelven bemint ; maar hij
wil Met , dat zulke als befchuldigers optreden tegen iernand, die nog wat verder gaat. Zij moeten zwijgen ,
anders treft hen de fchande. Hem ontbreken regte uitdrukkingen , om het beftaan van LOTZE, naar verdienIle af te fchetfen. Zijn aanval op de moraliteit van
BRUINING, wien hij een welrneenend oogmerk ontzegt ,
noemt hij zulken lagen handel , zulk eene vervloekte
dwingelandij, waarvan hij zich geen denkbeeld kan maken.
Dat de ongunitige be8ordeeling van 't oogmerk van
BRUINING, in 't Nafchrift van LOTZE, de verontwaardiging van 's mans vriend ga.ande maakte , en dat
zieh daarover een hartelijk woord liet ontvallen , dit
zou niemand hem ten kwade geduid hebben; wij hebben
ook onzen afkeer van die hatelijkheid getoond. Dat ook
de Heer REGENBOGEN , ten onregte, zoo hij meende,
door zijnen ambtgenoot in verdenking gebragt en benadeelcl , zich daarover, met ernst en nadruk, des noods
openlijk verantwoordt, ook dit ftond hem vrij. Maar
van een man van letteren , die ook LeeKaar van den
Godsdienst is, en 't eerwaardig Hoogleeraarambt in de
Codgeleerdheid bekleedt, hadden wij zoodanige ruwe en
onchrie.telijke wijze van zelfsverdediging niet verwacht,
a1$
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als de floOgleeraar , in dit flrijdfehrift , tegen eenen
ambtgenoot, ook Hoogleeraar in de Godgeleerdbeid,
zich veroorlooft. 134 gelegenheid , dat deze de grove
afwijking van een derden , op zijne wijze , had whim
tegeugaan , vindt zijn ambtgenoot goed, eens met hem
openlijk of te rekenen over oude en nieuwe grieven, met
Welke bet publiek niets te maken heeft. En bij deze
z e. lfde gelegenheid vermaakt zieh een man, die anders,
zoo fterk ijvert voor vrij onderzoek en overziening van
gewone Hervormde leerftelfel, met alien, die daarvan
beminnaars en voorftanders zijn, in het Nederlandfche
Kerkgenootfchap, te gelijk bij de bevooroordeelde en on•
kundige menigte zwart te maken , en al het nut, dat
voorname mannen , jaren fang , tot opklaring hebben
zoeken te Itichten , Met eenen pennetrek als 't ware tilt
rye wisiChen. Neer), Profesfor,, dat behoort niet alzoo
te gefchieden ! Scheid en, raas vrij ook op ons, omdat
wij uwe wijze van doen niet goedkeureu Niet ons,
tnaar u zal de fchand.e treffen.
IONNOWININO

telanmerkingen over den Brief, van den Wel Eerw. Heer JoH.
VAN ASSEN, over de Leer der Verzoening met God naar
den BtYbel , door A. BRUINING Predikant te Pietersbierum.
Ifle Stukje. Te Franeker , bij D. Romar. 1807. In
gr. 8vo. 37 Bl.
der een Stukje van den Predikant A. IHWINING

voornamelijk ingerigt tegen den Brief van den
NXIe
Harlingér Predikant VAN ASSEN, van welken wij boven
verflag gedaan hebben (*), waarin evenwel de Hoogieeraar LOTZE 00k niet ongemoeid blijft. Het is gefchreven in den tijd der fuspenfie van zes weken, Welke den Schrijver door de Klasfis van Franeker in zijnen dienst was opgclegd, en moet niet lang het lick;
gezien hebben voor de teekening van het Declaratoir,
welk hij zich reeds 29 Junij bij dezelve Klasfis heeft
laten welgevallen, waarvan hi de MaandeliNehe Boazaal
van julij words melding gedaan. Zonder aanmerkingen
te maken over bet vreernd contrast tusfchen het voo
Deciaratoir, en dit kort te voren vervaardigde
Vtr() Elaciz. 30,
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Verdedigfchrift , willen wij alleenlijk den inhoud aan
onze Lezers mededeelen.
Het is opgevuld met fcherpe verwijtingen aan VAN
ASSEN, als hebbende tegen hem de alarmklok willen
om hem even haastig nit de Kerk te ftooten , als hij
eenen BREIJL (wegens ergerlijk gedrag bij de KlasiiS
van Hoorn gedeporteerd) daarin geholpen heeft, ais
eenen kwaadaartigen lasteraar , die eenen vuilen blaara
zijn perfoon en leer geworpen heeft , en dergelijken.
Voorts behelst het eene verdediging van deze en gene
gezegden en ftellingen , die zijn Tegenfchrijver voor So.
Ciniaansch had uitgekreten, en die BRUINING nu, gelijk
hij reeds begonnen had in zijnen brief, aan LOTZE CO ,
zoo uitlegt ; dat het verfchil tusfchen zijn gevoelen en
't meer heerfchende niet zoo heel groot meer fchijnt.
Nergens zegt hij van gevoelen veranderd re zijn, hoefomtijds de overeenftemming van vorige gezegden
en redeneringen met derzelver tegenwoordi ge verklaring
moeijelijk te vinden is. Opmerkelijk inzonderheid is ons
voorgekomen zijne gegevene verklaring van de leenfpreukige uitdrukkingen rantzoen en zoenoPer, van de vooritelling van den dood van ,Yefus , als 't offer voor de zonden, van de fpreekwijzen , dat Yefus onze zonden gedragen heeft, en dat hij voor ons zondaars, en voor onze zonden geflorven is.
Om er iets van over:te nemen: de Schrijver betuigt,
bl. 3a geenszins te ontkennen, dat Jefus in onze
heeft geleden , dat God , in fleck van ons te ftraffen'
zijnen geliefden Zoon de ftraf van den kruisdood heeft
laten ondergaan , en dat Jefus alzoo voor ons en
in plaats van ons geftorven is
dat hij alzoo eene
ftraf ondergaan heeft , welke wij verdiend hadden.
Door zichzelven over te geven voor onze zonden
om ons te trekken uit deze tegenwoordige wereld ,
naar den wille Gods des Vaders ; daardoor , zegt hij
bl. 35 , heeft hij zijnen Vader volkomen voldaan ,
Gods zorg voor heiligheid en regt , zijne genade
en liefde tot de menfchen beiden op het luisterrijkfie geopenbaard. Te belijden de leer der verzoening
gegrond in de voldoening of hoe men het anders noemen svil , gegrond in de her/Jelling van de, eere des Godde-

W-

(*) Zie boven , bl. 372.
LI4
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lijken wetgevers , in de eere zijner heiligheid, zijn afkeer
7'an het zondenkwaad en zijne firaffende regtvaardigheiel ,
dit verklaart hij , bl. 36, even zeer als VAN ASSEN, voor
eene grondwaarheid ran den Christelijken Godsdienst te
houden. Desnietternin houdt hij, ter zelfde plaats, thande, dat beider denkbeelden over de wijze hoe? eenen vet-,
fchillenden loop hebben. Trouwens hij had, bl. 29,
overeenkomitig bet geftelde in zijne voorgaande Verhandeling , nog beweerd, dat Jefus, om onzer zonden wil,
iced en flied, Diet , om Gode daardoor betaling te. gel/en voor het ongelijk , 'dat wii hem door onze-zonden
3iadden aangedaan , maar om ons door dat Eiden te verbeteren , en tangs dien weg vergeving hij God te doers
vinden ; en bl. 21 het gevoelen van hun tegengefproken , die ftellen , dat Jefus in het Xware lijden dat hij
Iced, als het zoenolfer voor het menschdom, dat flraftevrijding te wege bragt , gediend heeft tot een middet
ter gerustftelling voor den mensch , door hetwelk hij
yerzekerd wordt, dat de ftraf der zonden opgeheven is ,
zoodat nu alien zich van Gods vaderlijke gunst en liefde
verzekerd mogen houden. Voor zijn gevoelen laat
hi. 20 lie yer dit doorgaan ,dat Jefus onzer Gods toelaiing en beftuur,, naar zijn raad, de ftraf van den kruis,
dood, om onzer zonden wil , voor ons ondergaan heeft,
opdat wij daariu ons zondig heltaan zouden zien , en
van de itraf dieswegens , bij gebreke van bekeering
wachten , verzekerd worden , om zoo van de noodzakelijkheid der bekeering overtuigd, en tot eenen verbeterden wandel naar Jefus vao,rbeeld gewekt , en ter zelver
tijd, door de verzekering van eene gunstrijke uitkomst
-van zulken wandel , daartoe getterkt zouden warden
opdat wij alzoo God, die regtvaardig en genadig beide
is, zouden eerbiedigen en dienen met ontzag en vreeze
en gehoorzamen door dankbaarheid en liefde.
Mellen, nit dit geheele gefchrijf, vergeleken met
bet vorige, te moeten opmerken , dat de Schrijver of 't
onderhanden genomen fluk niet behoorlijk cloorgedacht
heeft ; en zelf niet weet , wat hij wil, of dat hij , door
'angstvallige vreeze , is terug gehouden en belernmerd,
om on'oewimpeld voor zijne ware gedachten nit te komen , en die vol te houden. Maar waartoe dan met zoo
veel ophef begounen? Hoe veel onnutte moeite zou Do.
RUINING zich en anderen befpaard hebben indien
ha4
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had kunnen goedvinden , zijne onbekookte geheel ontij.
dig geboren herfenvrucht t' huis te houden! Verlichte
Godsdienstkennis wordt zeker , door zoodanige twist.
vragen en hairkloverijen , geenszins bevorderd.
De Leer van den Christeltyken Godsdienst terug gebragt
tot hare eerfie eenvoudigheid , om te flrekken tot een
grondjlag van vereeniging voor alle Christelijke Gezindhe.
den. Door D. C. 1807. In gr. 8vo. 87 Bl.
Ts de leer van het Euangelie in dit gefchrift tot hare eer1 fte eenvoudigheid terug gebragt, en kan dit gefchrift
alzoo ftrekken tot een grondflag van algemeene vereeniging der Christenen ? — Ten aanzien van den perfoon
van pzus komt de Schrijver rond uit voor bet gevoelen
van ARIUS , die, in de vierde eeuw,, zijne begrippen meer
van de Platonifche Wijsbegeerte, dan nit de eenvoudige
lezing van het Euangelie ontleende. Ook is bij hem de
CHRISTUS Been ander dan de Engel van 7 ehovah bij Mo.
ZES waarvan het Euangelie zelf 'niets zegt , zijnde de
plaats van i Cor. X: 9 , door hem ten bewijze aangeliaald , dat PAULUS ons leert , dat JEHOVAH CHRISTUS
was, van eene zeer betwiste lezing en voor eene veel eenvoudiger verklaring vatbaar. — Zoo weinig als in deze
gevoetems van den Schrijver de eerfle Euangelie-eenvoudigheid herleeft , even min is de ftellige verklaring van
die gevoelens over dat onderwerp , hetwelk de Christeltyke
perk juist het allereerst verdeeld heeft, gefchikt om den
grondllag der algemeene vereeniging der Christenen te
kunnen leggen. Het fmart den Recenfent , deze, in zijn
oog , afdoende bedenkingen te moeten maken tegen een
gefchrift, welks doel zoo edel is, en welks inhoud voor
het overige alle blijken draagt van befcheidenheid. Het
is in den form van eenen Catechismus opgefteld , ea
loopt over Gods beflaan eigenfehappen en wil , met
zorgvuldige onderfcheiding van uiterlijke Godsvereering
en inwendige heiligheid, — voorts over het gebrekkige en verdienftelooze , maar Gode welgevallige in
der menfchen deugd , — over den redelijken zin der
regtvaardigrnaking door het geloof,, — over het eigcn
werk bij de bekeering en het gevaarlijke van misvartmg.
ineromtrent,
daarna over den perfoon van CHRISTUS
met volflagene Verwerping van het leerftuk der driaenbeid ,
eindelip over het H. Avondmaal en den
IA 5
Dc;op

514 DE LEER VAN DEN CHRISTELUREN-GODSHIENST.
Poop , waarbij de gefchiedenis der vereering van den H.
Geest vermeld wordt. — De hoop op de . algemeenheid
van de Christelijke perk over de geheele wereld is het clot,
hetwelk nog meer in voorfpellenden , dan wel in wen.
fchenden toon afloopt. „ Wij hebben reden
volgens
„ den Schrijver
om te verwachten , dat wij nog in de
„ eertle helft van de eeuw, die wij thans beleven, Gods
voorzeggingen (?) zullen vervuld zien , dat de Itand.
card van MAHOMET zal omvergeworpen worden, en
„ de naam van Mekka verdwijnen voor het licht des
51 Enangeliums." In de inleiding tot 'dit gefchrift , yinden wij wegens den Schrijver het volgende :In mijne
„ jeugd was mij de Godsdienst zeer onVerf'chillig , —
„ ik leerde denzelven, even als de Latijnfthe taal , zon,, der eenigen indruk." Het geheel is opgedragen aan
den Eerw. W. A. VAN VLOTEN, met verzuek om teregt.
Nvijzing in mogelijke dwaling.

Nentorie voor de Klasfis van Zevenwouden in cas van Relief
contra H. BREIJL ingeleverd aan de floog Eerw. Symp.
de van Friesland op den 21 5eultj 18o7. Te Leeuwarden
en Franeker, bij J. W. Brouwer en D. Komar. In gr.
8vo. 76 BI.
BREUL voorheen Predikant te Urfem, onder de
• E. Klasfis van Hoorn, was in 18oi wegens grove
rnisdrijven gedeporteerd, Een jaar later werd dit vonnis,
op betoond- berouw , in zoo verre gemitigeerd, dat de
Klasfis, om zich zelve gelijk te blijven, uit hoofde van
eene daarin gevonden claufule , in de noodzakelijkheid
was, het deportement in eene foort van ditnisfie te veranderen , waarbij echter H. BREIJL onberoepbaar en onbekwaam verklaard werd, om eenig deel van den Euangelledienst waar te nemen, bij de refpe&ive Gemeenten ,
forterende ander de Klasfis van Hoorn. Sedert leed bij
een zwervend leven , en begaf hi' zich in dienst op 's
Lands Galei Zeeduivel. Van daar te Harlingen aan
land komende , werd hem door eenen der Predikanten
aldaar de predikiloel toegeftaan, waarop eene beroeping
tot gewoon Herder en Leeraar te Terkaple en Akmarijp,
onder de Klasfis van Zevenwouden, volgde, in April
18os. De Klasfis wees, na alle y onderzocht te hebben ,
de
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de verzochte approbatie dezer beroeping van de hand,

4 Sept. aos. Zij befloot ter zelver tijd, um H. BR ,
tot zoo lang hij gerehabiliteerd was , onder de Klasfis
van Zevenwouden voor onberoepelijk te verklaren ,
elle Kerkeraden onder dezelve Klasfis te verbieden, hem
eenige deelen van het H. dienstwerk to laten verrigten.
Noch BREIJL noch de Gemeente van Terkaple appelleerde Van die fententie naar de Deputaten van 't Friefche Synode; maar hij werd 27 Nov. 18og bij dezelfde
Gemeente andermaal beroepen. De op nieuw gevraagde
approbatie der Klasfis wordt wederom geweigerd , dewiji
men BREIJL nog even onberoepelijk befehouwde , als te
voren. Nu appelleert BREIJL naar de Deputaten, onder
welken L. NAPJUS , W. D. OROMME en J. C. BIETZLAR
(de laatfte Predikant te Harlingen ) in de Bijlagen genoemd worden. Dit Collegie neemt 8 Januar. z8o6 het
vreemd befluit , om, te niet doende de dispofitie der E.
Klasfis van Zevenwouden, gevallen dp de beroeping door
de Gemeente van Terkaple en Akmarijp uitgebragt op
H . BREIJL , en bij fententie regt doende, de beroeping
voor wel en regt gedaan te verklaren , dienvolgens dezelve, als conform de Kerkelijke Refolutien , te appro.
beren , en de Klasfis van Zevenwouden te gelasten , 0111
den Appellant als wettig beroepen Predikant van Terkaple en Akmarijp te erkennen , en als zoodanig onder hare
Klasfis aan te nemen , compenferende evenwel om redenen de kosten , over deze procedures in cas de Appel
gevallen. De Klasfis moest dan gedoogen , dat een, naar
hunne overtuiging , ofiberoepelijk perfoon werkelijk aan
deze Gemeente werd opgedrongen. Zij verzettede zich
echter tegen deze wederregtelijke handelwijze, zoo veel
zij konde. Deputaten, denkelijk beducht voor den nitflag, zoeken hun wel het Appel tot de Synode, of very
zoek van Revile , op allerlei wijzen moeijelijk te maken
umar kunnen evenwel niet beletten , dat de zaak in Julij
1806 bij deze hooge Kerkvergadering , gehouden te Boiswerd, aanhankelijk gemaakt wordt. Men laat ondertusfehen den aldus in dienst geftelden BREIJL, nog een vol
jaar , in de waaraeming van 't eerwaardig leeraaramht
voortga.an. Zoo veel tijd moest er verloopen , eer dt
Klasfis van Zevenwouden hare Memorie , in cas van Revies contra H. BREW. , kon inleveren bij de Synode , onlangs vergaderd te Franeker. Zoo dit de kerkelijke
wetten van Vriesland alzoo vorderen , dan dienen zij in de
dami,
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daad , met toepasfing op het tegenwoordig geval , nog
wel eens overgezien to worden. Vat daarvan zij, deze
nu in 't licht gegeven Memorie Itrekt de Klasfis van Ze.
venwouden, wat den zakelijken inhoud betreft, tot eer.
Zij legt daarin de zaak in gcichil, met alle befeheidenlfeid , open, verdedigt haar gehouden gedrag mannelijk,
en bepleit de deugdelijkheid van hare befluiten, tegen de
fchandelijke handelwijze en geheel onwettige fententie
der Deputaten, met zulke overtuigende en onwederlegbare redenen , dat deze, zoo zij, bij het voorlezen van
dit flak, tegenwoordig geweest zijn, van fchaamte hebben moeten blozen. 't Blijkt daaruit middagklaar,, dat
den door hun geweerden BRET, de vereischte bewijzen
van Lidmaatichap en goed Christelijk gedrag ontbraken ,
en dat er eene uitdrukkelijke wet exteert, die zoo iemand
onberoepbaar verklaart. \Vij vernemen daarom ook met
genoegen dat het befluit der Klasfis door de Synode ,
met eenparigheid van fternmen , is bekrachtigd, en dienvolgens H. BREIJL van zijuen dienst in de Gemeente van
Terkaple en Akniarijp terttond ontzet.
T. VAN SWINDEREN, Disputatio Jutidica inauguralis
de Legibus. (Dat is) Regtsgeleerde Yerhandeling over
de Wetten.

D

VAN SWIN'DEREN waken de Vaderlandrche
Tijdfchriften reeds meermalen als een der fieraden
van Groningens Hoogefchool hebben doen kennen , toen hij
eerst zijne wijsgeerige Verhandeling over den invloed der
Aitmospheer op de Kleuren, en vervolgens zijne regtsgeleerde , onder voorzitting van den Hoogieeraar VAN
TWIST , verdedigde , Proeve over bet regt ontrent de
Dienstboden, vooral naar Groninger regten, had uitgegey en , eindigde met het openbaar verdedigen dezer Vet.handeling , waarop hij , naar voorouderlijk gebruik , den
19 Nov. van het vorig jaar met. de kap gepromoveerd
is, zijneregtsgeleerde itudienaan Groningens Hoogefchool,
en met lof kunnen wij ook van deze proeve verflag geven.
Zij is in drie Hoofddeelen verdeeld. Het eerile handelt over de wetten in bet algemeen , over de beteekenisfen , waarin dit woord voorkomt , over de verdeeling
der wetten en derzelver verfchillende bepalingen , alswede Over de vragen ; of er oorlovende wetten zijn; of
ftrafC neer
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itraffen tot het denkbeeld eener wet behooren ; en of het
denkbeeld van wet noodzakelijk het denkbeeld van eel'
meerderen in zich bevat. Het tweede HoofdRuk handelt over de natuurlijke wetten in het bijzonder, over
de menfcheiijke natuur, het beflaan, de eigenfchappen,
het grondbeginfel, de zekerheid en de fchijnbare tegenftrijdigheid der natuurlijke wetten ; en het derde, eincle•
lijk, over de fiellige wetten in den burgerftaat , zoo,.
wel die , welke de iurigting van den Staat in het algemeen, als die, welke de onderlinge regten tuslchen
burger en burger bepalen.
Wanneer wij bij elke dezer bijzonderhedon , bij tine
de gewigtige onderwerpen, welke in deze Verhandeling
uitmuntend behandeld worden, afzonderlijk wilden
flaan , zonden wij zelven eene Verhandeling fchrijven
en ons beitek verre te buiten g .aan. Ook bedoelden wij
on. ze Lezers door dit kort verilag op eene Verhandeling oplettend te maken , die geheel en zamenhangend moet en verdient gelezen te worden; terwill wij
bier nog alleen den wensch bijvoegeri, dat weldra eene
eervolle flandplaats den Heere VAN SWINDEREN het
loon moge geven , waarop zijne vlijt en uittlekende verdientten zoo billijk eerie aanfpraak hebben.

SEERPII GRATAMA Oratio de honesta aemulatione inter

homines dodos inprimis et dodorum hominum corpora , excitanda ad commune humanitatis civitatisque bonum — Ut et THEODORI VAN SWINDEREN
Oratio de Platone, optimo in legibus condendis magistro. (Dat is) Redevoering van S. GRATAMA over bet
apivekken des naiivers tusrchen geleerden en geleerde flicktingen,ter bevotdering van bet geluk der menschheiden des
flaats gelijk ook Redevaering van T. VAN SWINDEREN aver Plato als den besten leerrneester in bet geva'n
van wetten.

Dij eene promotie met de kap is het de gewoonte, dat
zoowel de Hoogleeraar , welke den nieuwen Doctor bevordert , als de nieuw bevorderde, eene Redevoering doet. Aan deze gewoonte zijn beide deze Redevoeringen hun beftaan verfchuldigd.
De onderwerpen van beide zijn met oordeel gekozen:
voor dat van den Hoogleeraar fpreekt de gelegenheid
zel%
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zelve; en de zoo even genoemde Verhandeling van vzot
SwINDEREN ftaat in een te naauw verband met deze Re-

devoering , dan dat niet iedereen de gepastheid der keuze
Zoude kunnen be6ordeelen.
Over de Redevoering van den Hoogleeraar GRATAMA
behoeven wij ons oordeel -niet te zeggen ; zij behelst alles , wat men over dit onderwerp goeds zeggen kan ,
de flip van deri Hoogleeraar is uit zijne overige ftukken
welke in aller handen zijn , overbekend, Hetzelfde
Vuur dezelfde kracht van voordragen heerscht ook
hier,, en een bekende fchotel behoeft geene aanprijzing.
De Redevoering van den Heere VAN SWINDEREN 15
nitmuntend; geleerdheid , oordeel en zuiverheid van fliji
ftrekken dezelve bijna overal tot aanbeveling ; en zoo
zijne Verhandelingen bewijzen, dat hij met vrucht de
eigenlijk gezegde wetenfchappen beoefend beef t , dan
bewijst deze Redevoering, dat hij ook in de heiligdommen der Griekfche en Latijnfche letterkunde geen vreemdeling is.
Overzigt over de Gewervelde Dieren, door 3OHANNES
DER. , Profesfor te Franeker. Te 13.aneket ,
Bomar. 1807. In gr. 8vo. 143 Bl.

D
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t Werkje , fchoon eigenlijk tot eenen leiddraad voor
Akademifche Lesfen , ten dienite der ftuderende
jeugd te Franeker, ingerigt, zal den liefhebberen en beoefenaren der Natuurlijke Historie zeer welkom zijn.
De verdienflelijke Hoogleeraar MULDER, te refit meenende , dat het Handboek van BLUMENBACH, door de Geleerden BENNET en OLIVIER vertaald, aan den eenen kant
te uitvoerig was tot eerie handleiding voor zijne lesfen
over de Dierkunde , en niet zoo volledig kon befchuuwd
worden a1s het tegenwoordig zijn kon , verlangde eene
korte opgave van die Itcnteekenen, door welke alleen die
Dieren, welke men nu Gewervelde noemt, van elkander
onderfcheiden kunnen worden, en dit van alie geflacbten,
tot nu toe meer of min bekend. Het fraaije Werk van cu.
VIER., gevoegd bij de ilnnaks du Blafeunt de 1' Histare Natuselle zijn de bronnen , waaruit de Hoogleeraar geput heeft ,
de Natuur tevens zoo yetl mogelijk raadpiegende , en
daartoe, ten opzigte van de tneest zeldzame Dieren, het
kostbaar Kabinet van den beroewden tAISIPBR door de
goed-
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goedheid van diens Zoon voor den Hoogleeraar openitaande , als de fchoonfte gelegenheid bezigende.
De Schrijver verdeelt de Dieren in Gewervelde, Pert&
brata, en Ongewervelde, Invertebrata. — Tot de eerfte
brengt hij de warmbloedige, met twee holligheden in bet
hart, en de koudbloedige, die in dat ingewand flechts
ane holligheid hebben; de eerfte hebben rood bloed;
de warmbloedige brengen levende jongen voort en hebben
borgen, of leggen eiferen en hebben geene borfletz; de
eerften zijn de Zoogende Dieren (Mammalia), de laat'ten de Vogels (Ayes). — De gewervelde koudbloedige
Dieren hebben longen en fomtijds tevens kieuwen , of
hebben kieuwen zonder longen. De eerften maken eene
flepende beweging , dat is eene plaatsverandering , bij
welke de buik geheel of ten naasten bij den grond raakt,
en dragen den naam van kruipende (reptilia); de laatften
zijn de Visfchen (Pisces). — De ongewervelde zijn
met bloedvaten voorzien, of niet ; het bloed heeft bij hurt
bijna geene kleur,, maar is witachtig. De met bloedvaten voorziene hebben een enkelvoudig ruggemerg en niet
gelede ledematen; of een ruggemerg met knoopen en niet
gelede ledematen; of. een ruggemerg met knoopen en gelede
ledematen : deze zijn de zachte Dieren (Mollusca), de
%Vormen (Vertnes), de Schaaldieren (Crustacea). — De
ongewervelde Dieren zonder bloedvaten bezitten een ruggemerg met knoopen en gelede ledematen, of Been ruggemerg
en geene gelede ledematen; de eerften min de gekorvene
Dieren (Inftaa), de laatiten de Plant-dieren (Zoophyta).
Over de Gewervelde alleen handelt in dit Stukje de
Hoogl., bepalende zich aldus tot de Zogende Dieren,
tot de Vogels, tot de kruipende Dieren en de Visfchen.
Vij lazes hetzelve met zeer veel genoegen, en twijfelen
niet, of bet zal , aan het verlangen der ftuderende
ieugd voldoende , ook buitendien aan anderen nut ver y
Ichaffen.
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Gefchiedenis van het Leven , Charaaer en. Lotgevallen Vag
willen %VILLE/kJ DEN VIJFDEN Prinfe van Oranje en
Nasfins. Lilt echte bronnen en befcheiden bijeenge‘
bragt en in eene voegzame orde opgefleld door C:
VAN DER AA: IA Dee'. Te ilmlierdarn bij Jo
Allart. 1566. In gr. 8vo. 470 Bladz. behalven de
Voorrede, enz.
et is ongelukkig, wanneer men, een huffs intreedeno
de , terftond op den drempel ftruikelt. Zo ging
het ons bier. Vat eerie Gefchiedenis van iemands Leven zij, is ons bekend : maar wat is de Gefchiedenis van
een Chara'cler,, waarvan de titel des Books, welkin wij
hebben opgegeven , melding maakt ? Eenig clenkbeeld
zouden wij ons daarvan kunnen vormen , indien bier
het character genomen wierd voor den perfoon zelven ;
mar van deezen wordt het duidelijk onderfcheiden. Be.,
fchrijving zoude bij character (en inderdaad bij den geheelen titel) beter gepast hebben dan Gefchiedenis. 11!
Schrijver begaat wel eens meer dergelijke misflagen re.
gen de zuiverheid van den flip. Doch deeze zijn kleinigheden, waaraan niet alle Leezers zieli zullen flooten.
Van veel greeter aanbelang is, of de Schrijver in de‘uitvoering getrouw is gebleven aan hetgeen hij betuigt in
zijne Voorrede, bl. VII. „ Ik weet," zegt hij, „ dat
„ ik geen ander •doelwit bij het fchrijven van dit \Verk
had, dan de waarheid hulde te bewijzen; een meerder
„ licht over de ,41gemeene Gefchiedenis van mijn Fader" land , geduurende het tijdperk van des For/len le, ven, te verfprciden ; en Willem den Vijfden te doen
59 kennen zoo als Hij was," enz. Had hij dit Metterdaad
in bet oog gehouclen , genoegzaame kundigheid van zanken , en bekwaamheid gehad om eenen goeden histori.
fchen ttijl te fchrijven, hij had een waarlijk belangrijk
Werk kunnen leveren. Maar , helaas ! Sunt verba et voces , praetereaque nihil ! De flijI is doorgaans ontbloot
van die edele eenvoudigheid , welke den Gefchiedeniso
fchrijver zo wel flaat. Dan dit is het geringfle. Van veel
ergeren cart is des Mans overal doorthaalende partijdigo
heid. Hij fchijnt niet te begrijpen, of Diet te willert
begrijpen, dat twee en meer menfchen over bet zeifde
ouderwerp op verfchillende wijzen kunnen denizen , ert
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togtans eerlijke Widen zijn, ter goeder trouwe hande.
len ,. en zich nuttige einden voorftellen. Allen , die van
den Prins verfchilden , die in het ,beftuuren van Staatsa
waken niet altijd den weg des Erffladhouders beWandelden , die zich verffoutten etnige van deszelfs daaden
of te keuren, zijn bij c. VAN DER AA.fleehte menfchen ,
epenbaare of geheime • Vorflenhaaters. Het lust ons niet,
ons met dit haatelijke kVerk op te houden; maar wij
moeten , om den fchijn niet te geeven , dat wij den Mau
te onrecht befehuldigen , onze Leezers tot eene en an.
dere plaats van zijn Boek overwijzen.. Men leeze clan,
indien men er lust toe hebbe, vatbladz. 113 env. in de
aanteekening gezegd wordt van den Advokaat VAN OL=•
DENBARNEVELD , Van JOHAN DE WITT bl. 118: Men
tie, welke flechte en verraderlijke oogmerken, bl. 206,
bun te last gelegd worden , die niet in alles met den
Erffladhouder intlemden. Allen, welken de Souverai.
diteit der bijzondere Proviutien voofflonden, zijn hier,
bl. 300, „ Lieden , die met den ouden zuurdeesfem
van den Loevetteinfchen aanhang als opgevuld wa„ Ten." De Eed, door de Staaten van Holland den Hertoge VAN BRUNSWIJK afgevorderd, en door deezen geu
than, dat hij in ants (t. w. in zaaken den Dodsdienst,
Politie , Finantie en juftitie betreffende) hunne orders
en die der Gecommitteerde Raaden zonde volgen ,
ware het, dat dezelve tegen tijn fentiment genomen, en
daartnede firijdig waren , wordt bier (bl.3p2) voorgefteld, als onwaardig eenen eerlijken man, die nooit tegen zijn geweeten handelen mag; even als of geweten en
fentiment het zelfde ware. Doch dit is niets in verge7.
lijking van het volgende. Aangemerkt liebbencle, dat
ide Hertog VAN BRUNSWIJK geene zorg droeg orn zijnen
Pupil eene Theoretifche Kunde van den Oorlog ter Zee te
doen verkrijgen 223); waarvan almede , kwaaciaartig genoeg , de fchuld gegeven worth can de Staaten
van Holland , als welken den Vorst in de Theorie 7,.ax
het Zeewezen gaarne onkundig wilden houden ;- zegt de
Schrijver, bl. a2s env.., dat de Stadhoucler,,dit gebrek
in zijne opvoeding bezeffende, betloot, zijne beide Zoo.
nen towel in de Weetenfchappen , welke tot het Zeewezen behooren , als in bet militaire te Lande, grons
dig te doen onderwijzen; dat hij dit, ten opzichte \tali
het eerstg6noemde , opdroeg can den 'kidder VAN KINS'..
BERGEN enz. „ dan, de uitkomst beantwordde .rci
;) 211•
tal
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zijne en aller Welnieenenden fmart , in geenen
aan de verwachting, want (NB) de geheime intrigues
19 van fommigen zijner benijderen ; en de verborgenebedoe.
,1 lingen van anderen, om 's Lands Zeemacht in deszelfs
17 vervallen toefland te houden, om dusdoende de nadeelen
97 daarvan op rekening van den goeden WILLEM DEN vuT
DEN te kunnen Allen en hem en zijn Huis den voet te
deedt het loffelijk Plan van de VORSTELIJEM
1igten
97
• OUDEREN , van den GOUVERNEUR der beide Prinfon ,
37 en, van den verdienstvollen KINSBERGEN , ten eenen11 maale in duigen fpatten ," enz. Het geheele Werk
is vol van dergelijke partijdigheid , haatelijke aantijgingen , en kwaadaartigen laster. Niemand is goed,
dan de Stadhouder , deszelfs Gemalin en seer enkele
uitverkorenen. De Hertog VAN BRUNSWIJK zelve , waken WILLEM DE VIERDE en de GOUVERNANTE ZO hoog
fchatteden, en welken men dus zoude befchouwen aft
in blaakende gunst bij de partij des Prinfen , komt hier
voor,, als de belangen en rechten des Stadhouders opofferende aan zijne eigene Eerzucht en Gouddorst , (ble,
318 en op veele andere plaatzen.)
Onopgemerkt kunnen wij ook niet laaten , slat
Schrijver zich dikwijls , en wel in zaaken van aartbN
lang , beroept op hem medegedeelde herichten , zonder
eenige aanwijzing vanwaar , of door Wien 'hij die berickten heeft ontvangen. Zie, b. v. , bl. 67, 93, 94,
ICO I 129 1 191, 218, 262, 448, 463.
De Schrijver erkent evenwel , dat WILLEM bz V eete
2WAK had , hetgeen men dient „ te kennen , om over
des Prinfendaaden en bedrijven te kunnen oordeelen,"
enz. bl. 86. En welk was dit ZWAR ? Na veel omhaals zegt de Schrijver (bl. 124, en hier willen wij,
fchoon de plaats wat lang is, zijne eigene woorden gebruiken) niets anders te bedoelen „ dan Bien bijna
• raetermatigen zwaai tot veranderlijkheid of befluite,$, loosheid , in 's Vorgen maniere van denken en handelen,
3, ten aanziene van fammige belanrijke Onderverpen of
^ Perfoonen , het welk eenigen zifner kundigfie Priem„ den met leedwezen hebben opgemerkt. Met andere
st woorden , die dikwijls waargenoomene gewoonte, dot
„ wanneer de Prins , over een of ander gewichtig geval
31 of voorflel, de delicaatlie belangen van het Land of zijn
„ Beftuur concerneerende , den raad,en he: advis van een
er kundig en belangelos Ferfoon ingenomen had , en ent
v s he'
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"), hoofile van zijne kunde en gezond corded, diens advis

Nis juist en billijk goedkeurde, en daar tnede inflemde ,
echter in veele gevallen gebeterde dat men Z. H.
Isaa verloop van weinig dagen of uuren , ( vooral ht
35 zaaken, die op zijne waardigheden betrekking hadden)
19 aanmerkelijk van gedachten veranderd zag." Kan men
wel van iemand , welken men geen zedelijk flecht gedrag
te last legt , duidelijker zeggen, dat men geenen flaat op
hem lean tnaaken? en dat hij althans tot bet behandelen en
beituuren van zo gewichtige zaaken als de algemeene
belangen des Lands ongefchikt is? — De Leezer neeme
wel in aanmerking , dat de Recenfent dit enkel opgeeft
g ls een duidelijk gevolg van des Schrijvers zeggen,
zonder over de zaak zelve te willen beflisfen.
Nog eenekleine aanmerking , en daarmede neemen wij affcheid van c. VAN DER AA. Achter de lange lijst van meer
dan toti Inteekenaaren (welker meesten , indien zij niet
geheel verblind zijn door partijdigheid , hun geld zullen beklaagen) vinden wij het Af beeldfel van VVILLEN
bEN V. Vart hetzelve zegt de Schrijver,, dat hij hetzelve plaatst „ met geen ander oogmerk , dan om den
„ Lezer, op de zichtbaarge wijze te doen zien ," (wat is
op eenelzichtbaare wijze zien?) „welke veranderingen de veele
9 7 rampen en wederwaardigheden op het Gelaat van den better"
„ Vorst veroorzaakt hebben , derwifze dat femmigen in twiy:f:
9 , fel zijn geraakt , of het de Afbeelding van WILLEM DEN
9 , V mogt geheeten worden. " Rec. wit het gerustlijk aan
ieders oordeel overlaaten , of in dit Afbeeldfel zo duidelijke fpooren van kommer en verval zijn te vinden ;
of de bolle en vleerchige tronie zelfs den Man van 5a
jaaren niet eerder aan den jeugdigen kant vertoone.
Waartoe dan deeie Yeemiade?
.11 het

Pijdraagen tot eene meer naauwkeurige kennis der Spaanfibe
Bezittingen in America, door CH. AUG. FISCHER .
het Spaansch in het Hoogduitsch overgezet , en met eenige
Aanmerkingen voorzien. (Lit het Hoogduitsch.) To
Leijden , bij D. du Monier en Zoon. In gr. 8vv.

aw B1.
e Deer ViSciiEu , die fterk op zijne kamer mist, en
zijne Landgenooten op het verhaal dier Reizeu
Weft hadt heirs eat Reis beloofd door tic Spaanfchs BezitM111 A
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tingen in America. Deels hadt hij het Werk , yt geeft hi/
ten oogmerk hadt te vertaalen, ontvangen, en van diem
arbeid een begin gemaakt; dan hij zag zijn werk op eenmaal afgebroken , daar het pakket , de laattle twintig
ftukjes bevattende , tusfchen Madrid en Parijs weggeraakte. Hierom ontvingen zijne Landgenooten geene voliedige Reisbefchrtyving , maar flegts Bijdraagen tot eene
sneer naauwkeurige kennis dier Landen; en wij moeten ons
met de Vertaaling daarvan vergenoegen , wier aankondiging toevalliglijk duslange agterbleef.
De Eerfte Afdeeling behelst vijf Brieven over de Havana, waarin men de bijzonderheden tot Plants- en Volksbefchrijving aantreft ; dock niet zeer breedvoerig : want
die Brieven loopen tot bl. 42. — De Tweede Afdeeling
gnat over Mexico, en geeft alleen een overzigt van Handel
21daar in 't jaar 1798. — De Derde Afdeeling betreft
Buenos Ayres fchoon deels den Handel betreffende ,
gaan die opgaven met narigten van een algemeenen aart
vergezeld : zo geeft hij met de woorden zijns Spaanfchen
voorgangers op: „ In de Stad Buenos Ayres is de lucht
voortreffelijk : . wanneer men de zoogenoemde Pamperos
of hevige zuidweste winden , en den gewoonen nevel ,
die in de maanden junij, julij, Augustus en September
Ineestal plaats heeft, uitzondert, dan hebben de Ingezetenen
weinig over de luchtflreek to klaagen." 1-Iet maakt
onzes inziens , eene vrij groote uitzondering 1 Met
dit alles moet het 'er gezond weezen: want, volgens
eene aantekening van den Spaanfchen Schrijver,, „ vindt
men op de Dorpen bij Buenos Ayres tachtigjaarige grijsaarts, die nog zeer Berk en gezond zijn. Men weet hier
in 't geheel niet van Epidemien of andere gevaarlijke ziekten. Indien niet veele Inwoonders hier aan gevaarlijke
wonden , welke zij van de Stieren of Paarden bekomen ,
Itierven , dan zouden honderdjaarige grijsaarts in di't
land geene zeldzaamheid zijn." — Zedert de handel en
werkzaamheid van Buenos Ayres zo aanzienlijk is toegenomen, is het getal der Ingezetenen tot ao,000 vermeerderd. De ftreeken rondsom de Stad zijn met fchoone
buitenbuizen en boomgaarden bedekt; ite huizen munten
van binnen uit door zindelijkheid en een overvloed van
goede meubelen. De Vro.uwen alhier behooren tot de
fcboonfte van Zara-America , en kleeden zich wel niet
to kostbaar,, maar echter met meer fmaak, dan die van
Lima; in 't algemecn volgt men alle modes van Cadix
*hoe-
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hoewel men echter altijd eenige jaaren ten agteren is. De
leevensmiddelen zijn bier nitmuntend en in grooten overvloed, zo dat voornaamlijk het vleesch aan de nicer arme kiasfe van Ingezetenen om niet gegeeven wordt.
Men hebbe zich des niet te verwonderen in een land ,
waar men, volgens eene A gntekening van risctica, kud..
den van vijf tot tien duizend fterk bijeen vindt , altijd de
een na den anderen, zo verre het oog kan reiken. Zo
is het ook met de Paarden gelegen ; daarom kan men een
fchoonen Stier voor ddnen, en een heerlijk Paard voor
twee Piasters koopen. — De Confuldo van Buenos (lyres
heeft zich door verfcheide patriottifche fchikkingen era
inrichtingen bij uitttek verdienstlijk gemaakt. 'Er is eene
fchool opgericht tot het bevorderen van kuntten en het
veredelen van nuttige handwerken. Prijzen worden 'er
uitgeloofd en gegeeven tot het voortzetten en aanmoedigen van den Landbouw. — In een land, waar zo veel
vees is, wordt menig beest alleen om de ribbenAukken ,
de thergpijpen en de tong geflagt , en van het overige
doorgaans geen gebruik in 't geheel gemaakt.
Tacuman is het voorwerp der Vierde Afdeeling, deeze
grootfte Provincie der Spaanfche iintericaanfche Bezittingen. Dezelve zou , volgens eene maatige berekening ,
wel twintig millioen Inwoonders rijklijk kunnen voeden ;
hoewel 'er thans naauwlijks den in dezelve gevonden
worth. Cordova; de Hoofdflad, telt , volgens de hier
gedaane opgave , flegts zes honderd vrije Inwoonders.
De Spaanfche Befchrijver van die Provincie reisde na de
Stad Salta , waar een aanzienlijke handel in vee gedreeyen wordt. De ommeltreeken zijn zeer moerasfig; aatz
deezer uitwaasfemingen moet men de wanftallige kropgezwellen toefchrijven , die men aldaar bij de Sexe vindt.
Ongelukkig lot in de daad : want „ hoe fchoon bier de
Vrouwen, door haare fchoone kleur en weelderige hairlokken , ook zijn mogen, hebben zij echter naauwlijks
haar vijf-en-twintigtle jaar bereikt , of haare halzert
worden {feeds dikker en dikker ,tot dat eindelijk die af.
zigtige uitwasfen ontftaan, welke men zich zonder verdere befchrijving wel kan vooritellen. Om dit gebrek
te verbergen , hullen deeze arme Vrouwen zich, tot am/
de kin toe , in groote haisdoeken." Aartig is de. b..
fchrijving van de. Zeden der Volkplanters, die genoeg..
zaam Patriarchaal is. De Schrijverwoonde een Landfeest
bij. Veel goeds wordt bier volftrekt verwaarloosd.
M3
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Peru beflaat de Vijfde Afdeeling , en belt= dezelve
uit zeven lange Brieven , die ons dit Gewest in 't algemeen en de Hoofdtlad Lima bijzonder doen kennen. Niet
zeer voordeelig is die fchets ; en mag de Schrijver, naa
het optellen van veele bijzonderheden, daartoe betrekking hebbende vraagen : „ Hoe zon men in milk eerie
Stad aan eerie groote bevolking kunnen denken? Wie zal
'er trouwen? Wie zal eerie huishouding beginnen, wanneer hij zichzelven naanwlijks kan voeden?" Verfcheide
Inrigtingen hebben 'er plans, oorfpronglijk goed en te prijzen , doch meest in verval. Ken voortreflijk Werk, aldaar uitgegeeven s doch wegens het terugkeeren der voornaamfte Schrijveren na Europa geffaakt , geeft den Spaan.
fchen Sehrijver de fioffe op van hetgeen hij verder omtrent
Peru heeft te zeggen. — De tweede Brief loopt over
den Handel van Peru met Europa; de volgende over Bien
met de Havens van de Zuidzee. De vierde Brief vangt
de Befchrijving der bijzondere Provincien aan, en loopt
over Truxilla; de vijfde Brief geeft berigt van de Provincie Tat-ma ; de zesde verflag van eerie der rijkfte en fchoonfte Provincien van Peru, ander den naam van Plaza bekend. De luchtfireek , wordt ons berigt, is bier voortreffelijk , en wel voornaamlijk in de Iaagere flreeken ,
waar eene altoosduurende Lente heerscht. De grond is
ook vrugtbaar , daar de Provincie van drie groote Ri.
vieren- doorfneeden wordt, welker water ,ouidat de regen
bier zeldzaam is, (zo zeldzaam, volgens eene aantekening van FISCHER , dat 'er dikwijls zes , acht en tiers
jaarea verloopen , eer van den, bier altijd helderen , hemel cen dropje regen valt ; doch dan vloeit ook het water ftrooinswilze , eenige weeken lang , na beneden ,) gebruikt wordt om de velden te bevogtigen. Wanneer de
aarde bier rnaar eenig vocht lia zich kan trekken ,dan komen Bloemen , Kruiden , Meloenen, Kalabasfen en Katoen-Heesters van zelve voort. Gewaagden wij zo even
van overvloed van vleesch in de Provincie Moyoharna , in
Peru is hetzelve zo fchaars , dat tie Inwoonders ook
Aapenvleesch eeten, en wel met veel fmaaks. In een
grant gedeelte van Peru willen de Inwoonders, zegt de
Spaanfche Schrijver,, Hever arm en ellendig dan vlijtig en
werkzaam zijn. Hij beklaagt zich deswegen ten hogften , en oordeelt dat bet geheel Befluur tier Volkplantiu.
gen eene grondhervorming noodig heeft; doch welk eene
durft bij filet betlisfen. — De zevende Brief befcbrijir
de
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4e Provincie Chichas y Tarya; eene Provincie, welke den
meesten Aardrijksbefchrijvers naauwlijks bij naame is bekend geweest. De arbeid is hier beter dan veelal elders
in deezen oord. „ Veelligt ," voegt de Schrijver 'er ten
clot bij , „ zou deeze Provincie in bloei toeneemen ,
wanneer Diet zo veele Indiaanen gedeeltlijk vrijwillig na.
de Mijnen van Condormna, Arequipa, Condefuos en Caylemma , en gedeeltlijk gedwongen na Potoll gingen. Het
is een treurig fchouwfpel , wanneer men het affcheid.
neemen van deeze laatiten ziet. Zij weeten , in
cenen zekeren zin , dat zij den dood te gemoete gaan;
in dit vooruitzigt fcheuren zij zich van hunne vrouwen
en vrienden of I met eene plegtigheid , die het hart doet
bloeden."
De Zesde Afdeeling is aan Montana Real gewijd. Dit
gedeelte des Lands is langen tijd even onbekend geweest
ais het binnenite van Africa. Hieruit moeten dan ook de
fabelagtige verhaalen wegens de onmeetelijke fchatten
het gelukkig .Dorado,. de Stad
van deeze gewesten ,
3fanoa, — den grooten Staat Paytili , de Goud- en
Zilver-rijke Enim, en alle de geographifche vertelzeltjes
van bedrog of eenvoudigheid , die zedert de nieuwite
ontdekkingen verdweenen zijn , afgeleid worden.
Dan, fchoon Montana Real geene Goud- aarde, noch
rotzen van Zilver bezit, is echter dit Land, in veele andere opzigten, een zeer merkwaardig , ja buitengewoon
gewest ; de ontelbaare en ongemeen fchoone Rivieren,
onder welke de Maranhon of ifmazonen- RiVier,, in welke zich alle de andere uitftorten , boven aan. Voorts
moeten de zeldzaame en kostbaare voortbrengzels der
Natuur,, en de merkwaardige Inwoonders van 't zelve ,
de geheele opmerkzaamheid van den wijsgeerigen befchouwer tot zich trekken. Vogtig en hoogst ongezond
is de lugtsgefteitenisfe ; doch de kragten der groeiende
natuur vertoonen 'er zich in de grootite volkomenheid.
Veele Volksftammen zijn in dit Gewest verfpreid. Van
deeze ontvangen wij bier korte narigten , aan welker volkomenheid ons veel fchijnt te ontbreeken.
In de laattte of Zevende Afdeeling treft men eenige
Blengelingen aan , deels ftrekkende on) bijzonderheden , reeds vermeld , te ftaaven; deels, eenige nieuwe te
vermelden. — De agter aan geftelde lijst van verbeteringen zou , is ons bij het doorleezen gebleeken, nog
aanmerkelijk hebben kunnen vermeerderd worden.
Mm4
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ilet Celt& , zes Zingen, near het Fransch van HELVE.
Tius; en. het GLi',11,' Dichtflith , Haar het Franseh vel;
LEONARD; beith;,: doo7. L. sTOP p ENDAAL PZ. Te
fleid4 "n ,bijP. J. .Uylenbroek. 'Cos. In gr. Sva. 117
rulariks onszelven is de beoordeeling van dit Bock.deeltje langer tritgebleoven , clan wij bedoeld hadden.
Het verflag van dit Werk , door 'Recenlent ontworpen ,
was ui,:geloopen buiten het befiek , en vereischte du:
g ene herziening en bekorting, die de uitgave vertraagd
beeft, IntliSfOCH hoopen wij niet , dat veelen ouzer
Landgenooten omtrent de waarde van dit Book zich ver.
gaapt . zullen hebben turn den tritlokkenderi titel , of de
naarnen van een tweetal vermaarde FranIche Dichters.
zo min alles geen gaud is wat er hlinkt, zo v,Teinig
heeft men ook voor Gelak aan to zien, wat onder dien
naarn door menigen Wijsgeer van den liedendaagfchen
itempel kan worded nitgevent. Maar vooral vleien wil
ons , dat Vaderlandfche Liefl!ebbers, doorgaans niet
hekend met de taal van het befelmard Europa, zich geenzi,rs zullen gehaast hebben met den aankoopeener Vertaa.
Zing, in ongebonden (lid van den Helvetius, en van eene
zeer middelmaatige in verzen van den bevalligen LEO.
1VAutD. Olt corded limners nicest hun, vertrouwen wij,
daadelijk, in het oog vallen, in eenen tijd , waarin
nog ai bedacht is, en zijn moet, op kleenere uitgaven.
:Ouch ‘vat , iliervan onze taak is het, hoewel fpade
:ins gevoelen te zeggen over het aangekondigd Boek.
Leeds is het blijkbaar, dat wij , hoewel in verfchillen4
den zin niet hoog loopen met de Vertaaiing van con en
ander deezer Dichtitukken. tioedanigen lot' van vermaardheid HELVETIHS zich mogt verwerven, wrjhou,
d.onhem voor eenen Schrijver , zeer gevaarlijk voor Godsdi2ntlige begrippen en voor de Zeden beide., Het vcr
i:reiden tills van zijne leere onder een Volk, dat ander,
maar ten deele het gif van zijne fchriften in that is in te,
:aulgen, maakt ons misnoegen gaande. Van wraakhaa.- cc onvoorzichtigheid althans kunnen wij den lir,
IENDA4I. ten &evil trier- vrijpleiten. 7„ijne waarfelinwing , .in eon Berigt, „ dat do Leezer niet met
„ HELVE'rjus, ten aa.nzien Va i (;')/nmige acidkbeeld.en irk
:3) —" verfpreid zai iartemmen ,"
on*
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ons niet genoeg , en verraadt veelmeer 's Mans volkomene bewustheid der gevaarlijke fpijze , die hij ging toe.
dienen. Daar moest voor het minst eene aanwijzing ,
o niet ductitige tegenfpraak zijner onzalige itellingen ,
zijn toegevoegd, indien men, ter zaake van het fchoone
en voortreffelijke in HELVETIUS Gedicht, onzen meer ern.
ftigen Landaard op Hem onthaalen wilde. Geene vooringenomenheid intusfchen bezielt ons tegen HELVETIUS.,,
welken zijne beruchte Verhandeling over bet Verfland (de
l'Esprit) veele onaangenaamheden en vervolgingen in
Frankrijk zelve berokkend heeft. Wij beroepen ons , naa13,ielijk , omtrent deezen Wijsgeer,, Op MARMONTEL , die
gemeenzaam met hem verkeerde , en zijne perfoonlijke hoedanigheden en deugden bij uitftek roemt , in zijne onlangs
uitgegeeven Gedenkfchriften. „ HELVETIUS was zeer
/7 gehecht aan zijn ltelfel, en een misleidend drogrede„ naar in zijne fchriften , waarin eene voorbedachte eu
gemaakte eigenzinnigheid heerscht. Maar in zijn hart
was hij geheel anders, dan hij fchreef. Nooit was er
„ heter man dan HELVETIUS, gulhartig , edelmoedig ,
zonder praalzucht , en weldaadig , vermits hij goed
„ was: hij lag zich echter,, naar eene vreemde opvat,, ting , toe, am al wat hraaf is en zichzelven te laste31 ren , door geen ander beginfel van zedelijkheid te er97 kennen dan Zelfsliefde. Buiten aanmerking van zijne
99 fchriften , beminden wij hem gelijk hij wezenlijk
„ Was (v).” Niet minder , intusfchen ,dan de Franfche
Geleerde , wraaken wij in het ftuk, nu voor ons liggende , den Epicurifchen leertrant, en losheid van Godsdienitige beginfelen, daarin te ontdekken, hoezeer bemanteld en bedekt onder dichterlijken tooi , en het kleed
van befchaafden — Ten einde nu de Leezer voor
zichzelven oordeelen moge, bieden wij hem een kort begrip der Zangen , en een enkel ftaal ter toetzinge aan,
van den geest, waarin dit wijsgeerig auk gefchreeven is.
Na eene aanroeping der Wijsheid , begeeft zich de
Dichter,, of liever wordt hij , ander haar geleide , telkens in zijne verbeelding heenen gevoerd, „ naar de on„ derfcheiden verblijven , bewoond door de(n) wellust,
„ de trotfche ecrzucht, den fchraaperigen rijkdom ; en
„ ziet hij, dat, in deeze plaatzen , de dwaas niet anders
„ na,-0Voyez Les Memaires de AIARINIONTEL, Tome II.
M tri
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najaagt , dan de ijdele fchaduw van een geluk , dat hem
ontrent." De Wijsbegeerte zeifs (waarvan in Zang II)
beeft altnede haare dwaalbegrippen , zoekt of vindt niet
altoos het waar gelak, verliest zich vaak in duistere betpiegelingen , of neemt, met de trotfche Stoicynen, de
ongevoeligheid aan voor het opperst goed. E chter prijst de
Wijsheid (Zang III) het beoefenen aan der weetenfchappen en konften , die nut itichten , de zelfsverveeling vet..
bannen,door verfcheidenheid van vermaak den besten waarborg geeven tegen het driftig najaagen van eenen enkelen
lust, en alzo het verlies draagelijk maaken van eenig bij
zonder en nu niet te zeer geliefkoosd genoegen. .Voorts
Item HELVETIUS zich met nadruk (in Zang IV) tegen de
luiheid en haste verachtelijke taal , die het aanbelang der
'Weeteufchappen voor de Maatfchappij durfc wraaken, of
haare verdienfien miskent ja , zo men wil , dat handel en
lonften weelde ftichten, beweert hij daarentegen , zonderling en duister gcnoeg , „ dat het kwaad, dat eene
1, fclmmtelooze weelde den Volken berokkent , NB. niet
„ aan de weelde zdve moet toegefchreeven worden ,
,, maar veeltijds niets anders is dan eene vrucht van elf, lende , bet voortbrengfel van eene eigenwillige en
bloeddorilige magt , en eene oorzaak, waarvan (nog
05 eens NB.) de weelde het uitwerkfel is. — Zonder bet
vermaak(volgens HELVRTIUS) oorzaak der beweeging,
„ is de geest zonder veerkracht en 't heelal levenloos."
Op deezen voet gaat hij voort (in den volgenden Vden
Zang) de zalige en onzalige gevolgen van zijn beginfel,
de Eigen-(of beter Zelf1-)liefde, te ontwikkelen , en, nit
een overzicht der Wereldgefehiedenis , aan te toonen ,
hoegeer Dwingelandij en Priesterbedrog het goede van
's menfchen aanleg en wetgeeving bezwalkt hebben. Ter,
wij1 hij ten laatften (Zang VI), na eene ons bevreemdende aanroeping der Waarheid , en voorts met zinfpeeling op den Perfifchen Fabel der twee Beginfelen,
en op de verwachte zegepraal van hunnen Oromazes over
den Arimanes , het heugchelijk uitzicht opent , dat ein•
delijk van voortgaande en wezenlijke verlichting te vere
hoopen is , wanneer het kwaad ten val komen, en „ niet
meer de hel, maar de hemel zijn zal op aarde."
In zo beknopt een uittrekfel alleen gefchikt om de
hoofdfom en den loop van des Wijsgeers redeneeringen
te doen kennen, moest gewis al het fchoon der dichterlijke iukleeding gemist worden. Gaarne ,intusfchen, laa,
tea
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HELVETIUS het regt wedervaaren , van eene mees•
terlijke uitvoering, Route verbeelding , rijkdom van geleerdheid en beleezenheid, benevens overvloed van fieraadien , in deezen zijnen konstarbeid op te merken , in
zo verre zich een en ander uit deeze vertaaling in profit
iaat bekiordeelen. Gaarne wenschten wij ook eene proe•
ve hier aan te voeren van den dichterlijken trant , en de
kracht of keurigheid van Tafereelen , waardoor zich
IIELVETIUS kenfchetst, zelfs in dit uitheemsch en minder fierlijk, zo niet in veele berispe/ijk , gewaad. De
kortheid evenwel van ons beftek gebiedt ons hiervan
te zien. Aileen de befchuldiging van MARMONTEL tegen
de fchriften van HELVETIUS, ons overgenomen ,
vereischt van ons een nader bwijs van die laage konstgreepen der drogredenkunde , waarvan hij zich bediende.
Een enkel final nu van deeze foort is reeds van ons in
het gegeeven uittrekfel aangeduid; ziet hier nog een tweede, dat het gevaarlijke van deezen Sehripter voor onbedachte Leezers getuigen zal. Onze verontwaardiging ,
naamelijk , zwelt, wanneer wij (op bl. 47) dit antwoord
in den mond der wtystmin gelegd vinden tot verdeediging dier Wijzen , „ die , onder het diet geboomte , den
wellust der zinnenftelden in de plants der vermaaken
„ van den geest." „ Zij zijn in die gelukkige jaa1 , rev, waarin de blaakende Venus hen door haar vuur
„ ontgloeit : moeten zij als kuifehe zotten , dat in hunnen
„ boezem fmooren? " &c. &c. — Maar onze pen weigert meer af te fchrijven van de vuile leere eens Mans , die
elders (bl. 60) predikt om „ beurtelings den Parnasfus
„ en Cytherd te bezoeken; die beveelt in den lentetijd op„ lettend te zijn om de vruchten der reden , en de hloe„ men van het vermaak te plukken.” Zulke dartele voorfchriften mogen voor eene lekkernij hebben doorgegaan
in de Hofftad der Bourbons, en in eenen kring van Epicurifche Wijsgeeren; wat ons aangaat, wij walgen van
lien draf,, en vertrouwen , dat onze Landgenooten
niet zo geheel vervreemd zijn mogen van de kuischheid,
waarop hunne Vaderen roem droegen , of het zal hun
ten aanftoot zijn, de vereerders dier heilige deugd , door
de JVjJsheid, dat meer is, voor Zotten te hooren uitmaaken. — Maar wij bedriegen ons , Leezers, Gij gewisfelijk met ons. De Dichter , het aanghaalde antwoord vervolgende op den begonnen toon , breekt eindelijk af mat te zeggen
,, Kunt Gij, 8 Wifsheld, zeide
a)k
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„ ik, deeze redenen aanhooren? Dusdanig was de teal

„ van den verkeercien wellust." — Waartoe nu, vraagea
wij , deeze laage konstgreep der drogredenkunde? die
blijkbaar gezochte perfoons-verbijstering? waartoe an,
ders is zij ingerigt , dan tot verdeediging of aanprijzing
tier ondeugd aan ligtzinnige Leezers, die kwalijk oplettend genoeg zijn om te ontwaaren, dat hun de Wellust
in den flaap wiege onder den naam en titel der
held,
Weinig beter houdt IIELVETIUS eenen tlevigen gang
in betgecne hij voor Godsdientlige beginfelen aantlaat.
Doch laat het ten deezen voldoende zijn , eene bloote
berinnering te doen aan den laatiten Zang, alwaar hij,
terilond na het aanroepen der Waarheid , eene leugen
opdischt , of wel de Oosterfche Fabel uitkraamt,
Loch in ons werelddeel zelfs niet voor eene dichtkundige
vaarbeid mag doorgaan (*).
Dan
( 4 ) Niet ongevallig n1 het, zo wij achten, came Leezert
zijn, dat wij, in tegenwigt van hetgeen bij RELVETIUS gevonden worth, hurt de vernuftige gisfing van den geleerden LEIBNITZ mededeelen omtrent de meergedachte Fabel, een voornaam deel uitmaakende van Zoroasters, of der Perfiaanen,
Godgeleerdheid. Dus uit zich hierover die Wijsgeer, in ,zijn
beroemd Werk, Esfais de Theodicee betiteld, Tom. II. § 138.
„ Wanueer ik overwoog dat groote Vortien van Alien den
„ naam droegen *art Iformisdas" (nagenoeg dezelfde met
Oroniazes of Oronsasdes , gelijk men ook en beter fchrijfc),
„ en dat Irwin of Hermin, de naam eener Godheid of van
„ eenen ouden Held geweest is onder de Celtifche Scythen,
„ dat is Germaanen; ben ik op het denkbeeld gekomen, dat
„ deeze firirnanius of Irwin welligt een zeer oud en magtig
„ Veroveraar kon geweest zijn uit het Westen, gelijl zutits
„ Chingis Chan en TamerIan, die nit het Oosten opkwamen,
„ daarna geworden zijn. Ariman zou dus nit het Noordwes„ ten , dat is te zeggen uit Germanien en Sarmatien, door de
„ landen been der 'Alaanen en Masfageeten, eenen inval ge„ daan hebben in de Staaten van eenen der Hormisdas, zeer
„ magtigen Koning van Alien ; eveneens als hierna andere
„ Sythen, ten tijde van Cyaxares, Koning der Meden,hunne
„ veroveringen tot daartoe uitttrekten, volgens verhaal van
I, MERODOTUB. De Oppervorst, die het bewind voerde over
de befchaafde Volkeren, en hun poogde re verdeedigen
„ gen de Barbaaren, zou bij de nakomelingfchap dier
• ren veer den goeden God geliouden zijn; inaar het hoofd
„ der
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Dan wenden wij tin het oog naar het Dicbtfluk vats
LEONARD , door onzen Vertaaler in Nedcrduitfche ver•
zen overgebragt. In het oorfprongelijke draagt het den
titel van Herderszang, dien wij nogtans, ter zaake der
wijsgeerige Natuurbefchouwingen daarin voorkomende,
met voile regt zien achtergelaaten door den Heer STOP.
TENDAAL. Voor het overige moeten wij deezen Franfchen Dicliter den lof niet weigeren eener eenvoudige voordragt en juistheid van bewoordingen, noch ook
van eenen zoetvloeienden iliji en ongedwongen gang der
verzen , waarin, dat sneer is , eene nette bevalligheid
van beelden en Verlokkende fchoonheid van tafereelen
gevonden wordt. I3ij uitflek iced is het ons , derhaly en , dat onze Landgenoot in zijne bewerking maar
Mad aanfpraak heeft op eenige van deeze verdienften; en dat hij waarlijk , door onnaauwkeurigheid omtrent de taal , veel duisterheid over zip/ gedicht verfpreid heeft, waar alles duidelijk is bij zijnen Voorganger. Genoeg, vertrouwen wij , zal 's Mans zwakheid
in het oog vallen; zo wij alleen den aanhef des werks
overneemen, en het oorfprongelijke bier ender plaatzen
tip7

„ der woeste veroveraars zal bij hun het zinnebeeld gewor,
,, den zijn van het kwaad Beginfel: immers is niets natuurlijker clan dir.
„ Worts blijkt uit deeze Fabelgefchiedenis zelve, dat bei„ de die Vortlen langduurigen firijd gevoerd hebben , maar
„ dat geen hunner de overwinnaar geworden is. Dus hielden
„ zij heiden zich in !mune ilreeken fiaande , gelijk ook de twee
„ Beginfelen het gebied over de Wereld te zamen gedeeld heb.
„ ben , volgens de Godsdienstleere aan Zoroaster toegefchree„_ y en door de aloude Grieken en hedendaagfche Oosterlin„ gen.”
Met een woord zeggen wij nog, dat dit gevoelen, hetwelk
eene zeer hooge waarfchijniijkheid ,die alleen in deeze duisternisfen der oudheid te erlangen is) voor zich heeft, almede oat.
belsd wierd van den gel. MOSHEIM op CUDWORTH' S Syfi.
Vol. I.
Cap. 4. §
p, 3t8,. en BRUCKER in Hifi. Phil. Tom. 1. L. II.
C. 3. § p. 171. Mannen, wier gezag in dit vak van Ge.
leerdheid net twijfelachtig is, en wier opregtheid voorzeket
tegen de drogredenen van emu HZLVITIVS dubbei opweegt.
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tot vergelijking (*).
Gemckig, die , ontrukt aan 't dwaas gedrag der menfchen
„ Len wederhelft, een book, een waaren vriend beak!
„ Die onder 't erflijk dak vrij leeft van ijdle wenichen I
„ De Hemel is voor hem altoos gedosc'it in 't wit.
„ De b/anke Deugd verfiert zijn zachte wezenstrekken.
„ De Waarheid licht hem voor, en daait tot in zijn hart.
Natuur, zijn tronwe gids , doet hem het pad ontdekken
„ Naar 't onvervalscht geluk , dat hem behoed(t) voor ftnart."'
Den Heere STOPPENDAAL, vertrouwen wij, zal goon
ondienst gefchieden , indien wij onze bedenkingen op de
aangeweezen uitdrukkingen achterwege laaten i en gelukkig voor den Man , vvij moeten onze bedordeeling
niet verder uitbreiden.
(*) Heureux, qui des mortels oubliant les chimeres
Posfede une compagne, un livre, un anti flit ,
Et slit independent bus le toit de fes peres!
Pour lui, le del fe peint d'un eternel azur;
L'innocence embellit Jon front toujours paifible
La verite reclaire, & descend dans fan coeur ;
Et par un fender pest penible,
La nature, veil fuit, le conduit au bonheur.
H. PEERLKAMP Carmina quinque, pertinentia ad calamitaz
tem Leidenfem, quae fuit a. d. XII. jam MDCCCVII.

P.

Heer PEERLKAMP , reeds met lof bekend door zijne Mae
excellentium aliquot Batavorum , doer zich door deze
proeven ook als.Latijnsch Dichter kennen. Hat eerfte gedicbt
keeft Leijdens ramp in het algemeen ten onderwerp; het twee.;
de betreurt den door! C.er Hoogleeraren ICLUIT en LUZAC ; het
derde is aan de fchim van DOUSA gerigt; her vierde verheft de
Inenschlievendheid, waarmede de Nederlander ,ondanks het ale
gemeen verval , de ongelukkigen is bijgefprongen; en het
vijfde bezingc den lof van den Heere KINSBERGEN wienS
menschlievendheid bij deze gelegenheid ook bij den Dichter
de achting nog vergroot heeft, waarin deze verdienfteiijke man
bij zijne landgenooten that, en verdient to Nan. De verzen
ielve zijn fchoon en vloeijende , en wij durven de lezing
daarvan gerust aan alle beminnaars der Latijnfcbe pazie aanbevelen. Op pag. 13. vs. 5. leestmen rims, di g woes ongeg,
Itwijfeld iram Wan,
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Te Haarlem, bij A. Lootjes,

Muamm in Parva, zo dikmaals en niet altoos in den
Hetvoifirektfien
en waaren zin gebruikt, mag op dit Boeks,

ken, met alle regt, worden toegepast ; en mag het even zo,
gelijk op den Omflag - titel that uitgedrukt, Zakbaekje voor
Reizigers heete 11.
Wij willen web bekennen ons door dit Stukje misnomen gevonden te hebben. 't Zelve opvattende, dagten wij, in een
zo klein beftek , van Brabant en elle de Gewesten des Vaderlands , voor den Leezer in een zeer beknopt Voorberigc opgcteld, gewaagd te vinden, zal zeer oppervlakkig weezen, en
zich ligt laaten doorbladeren. Dan voortleezende, ontdekten wij, dat het met vlugtig leezen niet te doen was. De
vocorwerpen zijn als opeengehoopt. Oudheidkunde,
ling van toeftanden, laatere , nieuwe, hedendaagfche Gefchiedenisfen, jok en ernst, komen bij beurten , met eene wonder.
baare afwisfeling, voor. Weaken op en aanwijzingen van Schrijvers, vermeldingen van Afbeeldingen, volgen elkander zo onsniddelijk, en dikwijls met zo weinig uitgedrukte onderfcheidat men dikwijls wel op te letten hebbe om den Schrij..
ver te verflaan; fchoon dit niet altoos het geval is, en men
nu en dan met vlugger vaart kan voortleezen. Over het geheel hebben wij het een lief Zakboekje gevonden. Het is
den Reizigeren een Gids , om op elke der befchreevene Plaatzen
te weecen , wat 'er zonderlingst en meest bezienswaardi o is.
Hier en dear komt 'er een versken, meest uit oude Dichters,
b
tusCchenbeiden fchieten.
Wil onze Leezer, behalven deeze aanduiding, welke wij,
op een zo kort Werkje , dat egter veel bevat , niet breeder
verkiezen re maaken, een voorbeeld; hij vervoege zich met
„ Van 't open fiedeken,
den Schrijver na de Beverwijk.
Wijk, ten chide van den fchoonen geboogen weg, ook bij
toreros wel te onderfeheiden van Wijk aan Zee, even gelijk
Noord- en Katwijk en de Egmonden van bijliggende Zeedorpen , welks kersfen, aalbesfen , peulen en azijn men kento
zijn veele bijzonderheden in Batavia facra te vinden. JUNIUS
prees reeds de vermaaklijkheid der bijliggende hoeven.
tens WAGENAAR verbondt het zich eens met Amfterdam tegen
Deventer. 't Geregtshof heeft 'er gezecen. Zie bij TIRION en
bij OUDENHOVEN in zijn Heusden. De Notaris en Historiefchrijver BO/ woonde 'er zoowel als te Haarlem en elders.
Dat dezelfde prenten in meer dan eên boek nets nieuws is,
kan bij hem, DOOFT , DE GROOT en LE CLER.CQ blijken. De
route coma is verre te
gelijk die bij de oude Kerlc
111P3•
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Amfterdam e4o voeten hoog. Verfchillende gezindheden waren 'er tang vredelievend. Van den Bakker AuousTIJN leest
Tien bij VAN BRACHT , en de plaats van zijn uiterfle worth
nog aan den houtweg aangeweezen. Gedunrencle de Spannfche beroerte en Haarlems ramp, was de Wijk laatst door verbranding bij haaren ondergang. Haare groote Kerk wend bij
gedeelten herbouwd. Men leest daarin :

flier ligt in 't graf een jonge maagd,
Die leveizd iedet heeft behaagd ,
Maar fints zij Jinaakte 't flervens lot
Behaagt zij ;demand dan haar God.
't Kerkje der Doopsgezinden heeft aan de Breeftraat en de
Meir een toegang. Ten raadhnize, waar men nog oude fteenen ziet , bewaarde men blazoenen der Rederijkeren. Een
hunner, geen beminnaar van lange redenvoeringen, waarover
gij u BURNET in Zwitzerland te herinneren hebt, de Amfterdammer ROEMER VISSCHER, fchreef aan zijn vriend , kunscl
en ftEdgeI100t HENRIK LAURENSZ SPIEGEL :
in de kerk foudt ghy al te langh zitten kycken,

Buyten op den dyk foudt ghy u zeer be/lye/cm,
Gezont t' huys blyven can ick fo qualyk doen als ghy;
Weet ghy nergens te gaan? fo korn dan bij my.
Dien SPIEGEL kent gij nit zijn fchrijven „ lute/ onderwindi
maakt groote rust; winnen is 't zoetsc, en de waarheids wins;
de grootfte."

Die wyslyk ieder een kan laten Tooat
.Die houdt zich zelf gerust , en voorkomt veel gefchils.
Mar en te Westzaan verkoos men het beeld der gerechtiO
held niet blind. 'Er is, gelijk te Delft, meer dan gewooue
gelegenheid tot hezorging van krankzinnigen en 't geneezen
van zenuwzieJtten, zoo op den Driefprong, met een grooten
Engelfchen tuin, bij eene kerk der Roomschgezinden, niet
weinig pronkende met een beeld der Martelares flute AGATHA
als op Graaswijk, aan den achter of konings weg, bij eene
kerk der Lutherfchen, aan een zwaan, tot een windwijzer
wet kennelijk. Waskaarfen vervingen het menfchen offer. Zie
de Duitschlandfche Oudheden. 't Klooster Sion en een Doe.
le werden lustplaatzen. Pompen en puttee_ geeven 'er, gelijk
elders, frisch water. Beeken zijn 'er overdekt. Zaagt gij 'er
bet rieten kluisje niet? Een BLOYS VAN TRESLONG 'S BrleienaSTS
afflammeling , koos bij de Wijk zijn vast verblijf, leder( his
den i t van Wijumaand 1797 , dag waarop de Zeetiag van
ansJ
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o g St1 verjaarde , den arm verioor, hebbende op (lien prronl
eene oude barekiting. Gij ke p t zijne verdediging. flij b,
Waart een beeld van SOCRATES, over wien gij XFINOPIION en
BELISARRIS kunt booren en Hollands .elrcadia inzien, Wij kennel] 'er ook eerie REINALDA Friefchen Potetlaats afkomeiinge. Achter eel] beitend veelmaa-1 aangehaald handvest van
Graaf JAN den Eertlen des jaars 1298 onder crude befchreevene
gewoonten en keuren, vindt men voor aanplakking aan Stede poorren. In de jaaren 1786 en 1787 was 'er een gezeifchap
voor „eendragt en vrijheid." Te vooren en federt leerde men
'er, dat de but van den eerflen Landbouwer den tempel van
den wijsten Koning niet te wijken hadt. Zie ook gezangen ,
te Amflerdam bij GROENEwouD in
jaar 1790 uirgegeeven.
Sedert werd alom, ook onder den Landbouwer, verlichring
verfpreid, door de Maatrchappij t. v. 't a. en 't bewind zeer
bevorderd en aangemoedigd. De Wijk-aan-zeeEr Schilder RIJK
MET DE sTELT, jong zijn been verbrand zijnde, van wien
AI\ IPZING fpreekt, noemde zich rijk en welgefleld."
Wells eenezamenvoeging en opeenflapeling van anders goede boukvitObirei roepen wij, onzes ondanks, nit.
De Schrijver onderrigt de Leezers, „ dat men deeze Brie.
„ ven niet fchreef om nitgegeevh te worden; men under„ neemt het egter ze u aan te bieden.”
Levant aan Helene, van haven Fader , G. F. NIEMEIJER. (lit
het Hoogduitscb. Met Platen. Te ilingerdam, bij J. Mart.
1806. In gr. 8 vo. 327 Bl.
ffleenlijk woorden van eenen vriend zult gij rinden , welke
' alle bedoelen, e ns den adeldom van uw hart te beve:tigen,
waartoe ik met no reel moeite den kiem gelegd heb , juist teen
gii begos4t , in de groote werken der Sc'sepping eenen God te
, en het edelst gedeelte van uw IVezen, uwen Geest of uwe
Ziel veer onfletfelijk te houden.... Denk niet, mijne HELEN1A
dat ik u de volgende lesfen heb toegenujd ,onidat ik een wantrouwen flea' in de reinheid van tr y hart, of omdat ik vreez' , deet
gij de gefprekken, welke no dikwerf onder ens voorvielen, in 't
vervolg van tijd vergeeten zult. Dan zoudt gij waarlijk zeer
snistasten. 1k geef u dit gefchenk daarom , dewijl een' vaderliike zorglilkheid omtrent uw toekomend geluk, mtj aanfpoorde ,
om u hetzelve na te laaten, alzO ik liever al te zorglig hij-nen , dan na mijn' dood aanleiding geeven wt ./ tot de befchuldiging , dat ik eon van mijne vadevlijke pligten verzuimd heb.Even zo als ik Mil in de verkeering met u gedraagen heb, null
gij mij in dit gefchenk ook nog na mijnen dood rinden. CI)
weer, beste Kind! dat ik uw Leersar nooit geweest ben met
firengheid,eet bedilzucht , of met geduurig te berispen ; maar' alleen om u gelukkig te maaken. Nitnmer heb ik iets van u geLETT. I i07. NO. U.
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eischt, Owner lets van u verzocht, waarbij ik niet de zwakke
suyden van het menschdom over het algemeen,en de vrouwelijke
zwakkeid in ' t bijzonder , in aanmerking heb genomen. Als
Grijzaard heb ik mij naar tt gevoegd , met van het ernflige tot
het blijgeestige over te gaan. Gaarne heb ik u vergeeven,
wanneer gij eenen misflag begaan had , hartelijk heb ik mij
verheugd , wanneer gij edel gehandeld en blijken gegeeven had
van eenen goeden inborst: kortom ik heb u altijd zo behandel d,
als betaamelijk was voor eenen Fader , die niets anders beCogde , dan zijne Dochter zonder voordordeelen op te voeden,
2o veel mogelijk Naar geluk te grondvesten. Ik kan u heilig
verzekeren, dat het ook thans nog mijn oogmerk is, om de wezenlijke geneugten des levens voor u belangrijker te ;waken. Ik
heb elken regel met de pen doorgehaala', waarvan ik vreesde,
dat dezelve meerder zwaarmoedigheid, don blijgeestigheid bij
zou verdorzaaken, enz.
Zie daar, Lezer! met des Schrijvers eigene woorden , het
oogmerk en de firekking van dit boek, waarvan wij gaarne het
getuigenis geven dat het aan dit oogmerk voldoet, en, van wegen deszelfs belangrijken en bruikbaren inhoud, een lees- en
handboek behoort te zijn van wel opgevoede Tonkvrouwen ,
voor Welker behoefte in Loon en flip vooral ook gezorgd is,
en die, bij eenig gevoel van Godsdienst, dit onderhoudend en
hartelijk gefchrift met genoegen en aandoening zullen lezen.
Ilet bevat tweeentwintig afzonderlijke Hoofdflukken, of Hever Vertoogen , waarvan elk zeer nuttige lesfen oplevert
van heilzame levenswijsheid , en waarvan wij bet affchrijven
der opfchriften onnodig rekenen , alzo wij geheei het werk
met al ons hart aanprijzen, en liever eene enkele bladzijde,
tut eene uitlokkende proeve voor onze Lezeresfen, willed unfchrijven. Wij flaan joist, uit het"negende FIoofdflult, („ Zielerust , gegrond op godsdietaflige denkbeelden.") het volgertde op:
19 1k ken bet ban en den Geest van de goede HELENE, met
„ welke ik fpreek. II( ben wel verzekerd , dat zij aiet be„ hoort onder de vrouwelijke fchepfelen , die uit een' buiten„ fpoorige neiging om verflandig te fchijnen, met zekere Ka„ menier de betijdenis afleggen: zo waarachtig als God leefti
„ ik ben een Godverzaakfler! en dan vervolgeus uit wnanwiis„ held den zetel van haaren geest in bet bloed meenen te vin.„ den, die door een' aderlaating afgetapt , en zo doencie door
„ de hand van den Heelmeester het venfler uitgetransporteerd
kan worden. 1k heb derhalven niec noodig, diep uitge„ dachte bewijzen voor de waarheden, welke ik thans ver„ handel, met moeite op te zoeken. Waartoe zullen ook daar
„ fluitredenen en befpiegelingen dienen, waar bet onbedurven
• gevoel , hetwelk de Schepper het menfchelijke hart inge), boezemd heefc, bet beste bewijs oplevert? Zonder de minIle twigel zal ik dus onderftellen, dat gij zo wel een' Voor,, zie-
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zienigheid des hemels,
een onfierffelijkheid uwer ziel
„ gelooft, en mijne vooflelling in een zeer natuurlijk beloop
• vervoigcn."
,, Is 't dan wear, dat onze Ziel onflerffelijk is, den waekt
ook ontegenzeggelijk een' Voorzienigheid over ons
• Wij kunnen dearvoor volflrekt geen beter bewijs wenfchen.
,, In die geheiirivolie cure, in welke het onbegrijpelijkfle van
„ axle wonderen , de fchepping van den mensch gefchiedde,
wierd de kiem gelegd tot een Wezen , hetwelk zich o;2rer,, delgbadr door eeuwigheden heenen zoude ontwikkelen. Dit ,
• dat wij onfierffellik, onnoemelijke tijden zullen voortleeven,
,, is mij nooit als zulk een groot wonder voorgekomen,
dat wij wezenlijk beflaan en leeven. Het menfcheliji ge,, flacht ken niet van eeuwigheid of beflaan hebben; het heeft
• zeer zeker een begin genomen. Doch geen flerveling heeft
• dit begia gezien. Een ondoorzichtig , heilig voorhangfel verbergt de uuren der fchepping voor onze oogen. Deeze uuren
,, waren 'er , maar hoe of wanneer Zulks weet alleen Hij, die
„ ons fcidep , en tot zekere eindens beftemde, welke even zo
• duister voor ons zijn, els onze eerfie oorfprong voor ons is.
„ Befchouw uw geheel Wezen, mijn Kind! pleats' u voor den
„ fpiegel en hezie uwe geftelte. Hou u fcherp in 't oog. Zie
„ hoe de fpiegel een Wezen vertoont, hetwelk geen fpraalt
„ noodig heeft, om gekend en bewonderd te worden. Onder„ zoek vervolgens de vermogens van uwen Geest, en de ge„ voelvolle kracht van uw hart; onderzoek uw geheel Wezen
„ met dien ernst, met die oplettendheid, welke de waarde van
uw Wezen verEischt, gewisfelijk, gij zult over uzelven in
„ verbeazing weggerukt worden, en het onbegrijpelijk vinden,
,, hoe het mogelijk was, een Wezen met zo menigvuldig- fa„ mengeftelde krachten en vermogens te vormen — hetzelve
• zodanig te vormen , dat door onberekenbaare duizende van
• jaaren, mi/lioenen afdrukfelen van hetzelve konden ontflaan,
,, die even zo fchoon, even zo volmeakt, en even zo onfterf„ felijk zijn, als het eertle Oorfprongkelijke
Bij de ons overigens zeer aangename lezing van dit bock
vies het ons wel eens in, of niet Vader NIEMEIJER wet te
wijs was met zijne HELENE, en misfchien blind voor de gebreken van zijn Dochtertje. Men geeft eenen Vader, eenen widen Vader, hier gaarne wat toe; evenwel verwachtten wij, bij
elle die hartelijke liefde en den befcheidenen voegzamen coon,
voor het lieve meisje toch minder menagement — hoe moeten wij
zeggen? minder overdrevene, al te fchroomvallige, terughouding van eenen Vader, dan van den befchaafden man , die can
een lief, maar hem toch geheel vreemd, wel opgevoed meisje
fchrijft. Aan een' Vader is zeer veel geoorloofd en kiesch ,
hetgeen een ander vermijden zou. Doch onze jonge Dames
lezeit dit boek flechts als door eenen vreemden aan /mar ge-
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richt, en dan zal di: haar niet hinderen. Het flot, „ Paar nu
wel , en vergeet hem niet, die u boven alles lief heeft, en die
oolc, na zijnen dood, u en uwe Iiinderen als een belchermêngel
omzweeven en bewaaken zal," is dichterlijk ; en wij twijfelen
danroin ook geenzins , of de waardige Vader heeft zijne Dochter de les , „ Heb God boven alles lief," al vroeg en aanhoudeeld ingetnerpt , en zal haar ook in dezen met een good
vooliwold zijn voorgegaan.

TaleTeelen der Menfchelijke Ilartstochten. Ifle Dee?. Te ilmfierdam, bij J. Allarr. 1806. In gr. 8vo. 418 III.
W,:r1c wordt waarfchijnlijk in vele . Deelen voortgezet , en
wij ver angen nog eenige vervolgen to zien', alvorens wij
over (level's wai;cd, uitfprnalt doen. Men leest vele
Romans; vele vuldoen niet aan de verwachting; een onbekende belooft nu eene verzameling van de beste Werken van
dien card ; tafereelen van het gevaar en treurig gevolg van
overdrevene hartstochten; tweeflrijd tusfchen liefde en pligt;
beIangrijke huislijke tooneelen, met natuurlijke en gloeljende
verwen getekend ; en dat alles met een zedelijk doel. Voor
ooze landgenoten, vooral echter aan beminnelijke vrouwen en
sneisjes , wordt de verzameling , waarvan wij nu de eerfte
proeve aankondigen, ingericht. De gefehiedenis, in dit Deel
begonnen, is, bedriegen wij ons niet, een voortbrengfel van
uitheemfcben grond; zij zal in het begin van het volgend Deel
treurig eindigen, en dit einde zien wij met een nieuwsgierig
verlangen re gemoet, omdat ons aan het flot der gerchiedenis
de opgave van het zedelijk doel van dit verhital wordt toegezgcl d, betwelk wij vooraisnog met geene zekerheid kunneu
gisren,en waarvan ons oordeei afhanet over de waarde van dir.
gefehrift.
Dit Deel geeft ons eene Roman in Brieven, en tekent de
gevolgen der Yaloezie. Wij vonden intusfchen eene•
onnatuurlijk overdrevene jaloezie, eene dwaze aanhoudende
verdenking , en wel zonder eenigen fchijn , jegens het zagtfle,
braaffle, openhartigfte en getrouwile meisje, en dat tegen den
verftandigaen en aandoenlijkflen rand der waarfchuwende
vriendfchap. En hetgeen ons nog het meeste hinde r t, is, dat
deze do/le ontembare jaloezie, die aanhoudend 'must en beledigt , het lieve meisje in het geheel niet cot inkeer brengt,
betwellt, door eene bij uitflek dwaze liefde jegens den donee
man, maar doof blijft voor de verflandige waarfehuwingen der
sneest bezorgde tederheid;terwij1 zij zich dood zal lateu martelen door den befpotlijkilen dwingeland, die zich het allerdolfle veroorlooft en alle welvoegliikheid met den voet trapt,
hoewel hij op haar nog ter wereld geene rechten heeft,
wend.6
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wendt haar hartelijk lief te hebben , :mar haar intusfchen recht
hatelijk het leven verbittert. iVJoet de zedeles zijn: „ de
liefde is blind, en (telt het meisje bloot voor iedere zotheid"?
Maar in zo veire, als deze gefehiedenis dat opgeeft, is dit
toch hier te laude ouwaarachtig. Wij houden ons verzekerd
gees vaderlandsch meisje zou zich ook maar half zo veel (wet
te verflaan v6Or het huwelijk) laten Judasfen en martelen; en
ware er zodanig eene , zij verdiende , in plaats van beklag,
fpot en verachting.
De Schrijver of Verzamelaar verontfchuldigt , wel is waar,
dit overdrevene; zijne redenering komt bier op neer: „Geene
„ hartstocht door de reden befluurd , is fchadelijk, maar 't
• zijn alleen de uiterflen , waartoe de mensch dezelve over• drijft, welke fchadelijke gevolgen hebben ; wil men dos
„ die nadeelige gevolgen fchetfen, zo moet men overdrijven."
Maar,, met refpeet gezegd, het zijn niet alleen de uiterllen,
die nadeelig zijn ; al het overdrevene heeft fchadelijke gevolgen; en als men zo onnatuurlijk ver overdrijft, veriest de
waarfchuwing indruk en kracht. In dit bock vindt ;.;een jaloerfehe under ons zijn beeld., en words , er alzo niet door
verbeterd. Wij fchorten dan ons oordeel op tot het volgend
Deel, en willen de volgende, in ons oog goede, aanmerking,
over de bier befiredene zwakheid of ondeugd , voor ooze
Lezers affchrijven, uit den 55den Brief:
„ Er is eene jaloezie, welker uitfporigheid niets dan dkvin,, gelanden en flachtoffers mask:.
Zij veneer: het hart van
„ den ongelukkigen die er mede befwet is , wapent zijne
,, hand met den dolk , en baart niets dan misdaden ; doch
„ deze wrede hartstocht, ontilaande nit hoogmoed en eigen„ belang, kan flechts in eene fnode ziel hoisvesten, en den man
,, die zich bier door last overheerfchen, kan nooit iemand,
„ vie het ook zij, gelukkig waken: men moet de jeugd en
„ onfchuld van hem verwijderen, en haar wapenen tegen den
• indruk, welken zulk een man op haar zou kunnen maker:
„ ja 't is in zulk een geval, dat.de ftrenge wijsbeid, waarme„ de de ouderen de tederfte wenfchen der liefde te keer
„ gaan, een beilige pligt worth; waar door zij hunne kinde„ ren voor een zeker ongeluk behoeden,”
„ Doch de jaloezie heeft niet altoos zulke ongelukkige ge„ volgen. Er is eene jaloezie , welke uit zedigheid en fchroo:n„ vallige kieschheid ontflaat , en die , wel verre van het beminde
„ voorwerp als een dwingeland te behandelen, hetzelve in„ tegendeel door zijn nederig wantrouwen vergoodt, en zich
„ nooit deszelfs bezit waardig acbt. Deze foort van neiging
„ fchijnt mij veeleer eene zwakheid dan eene ondeugd te zijn;
fehoon ik niet ontkenne dat dezelve altoos ftrijdig is met
„ het geluk eener tedere ziel , vermids het diep treurig is,
to, on: cedanks zichzelven het voorwerp dat men hartelijk bevp mint
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mint ongelukkig te maken terwiji men , door zich son
„ dezen hartstocht over te geven, nooit een duurzaam geluk
kan genieten."
De brieffchrijver gelooft, en wij met hem , dat men deze
laatfte loon van jaioezie overwinnen kan.

„

Beknopte Handlciding tot de kennis van het Zonnefielfel, beneyens een Aanhangfel over de Ver2visfeling der S'aifoenen , de
Schlingegaiten der Aldan en de Eclipfen ; door CORNELIS
COVENS. Met Plaaten. Te Anflerdana , bij C. Givens. 1806.
Ira kl. 8vo. 56 .B1.
enigvuidig zijn de blijken van de Almagt en Grootheid
M des Scheppers op onzen aardbol , doch nog ongelijk
menigvuldiger zijn die blijken in de uitgeftrektheid, die aan
alle zijden onzen aardbol onningt ; dat dezelve niet worden
opgemerkt en naar den eisch bewonderd, ontflaat of uit onoplettendheid , of wel inzonderheid tat gebrek aan gepaste
sanleiding voor de Jeugd , om tot de kennis van eene der
edeifte en ter verheerlijkinge van den grooten Formeerder oanfpoorende weetenfchap, de Starrekunde, te worden opgeleid.
Al fang ftonden wij in het denkbeeld, en worden er meer en
meer in bevestigd, dat, zonder eenige kennis van de werken
der natuure, en van het wijze en grootheerlijke , in dezelve
blijkbaar, nimmer het gemoed zich zal verheffen tot die eerbiedige hulde , welke aan het Hoogfte Weezen om zoo veele
redenen moot worden toegebragt, en tot welke wij in de gewijde Schriften zoo veele opwekkingen ontmoeten. Welkom
zijn daarom ons alle gefchriften , welke daartoe lets kunnen
bijdraagen. De Heer cOvENs ontvange ook deswegen onzen
dank, in Doom van dezuiken onder het leezende publiek, die
in de kennis van de Werken des Almagtigen eenig belong flellen. 's Mans voordragt, hoewel beknopt en niets nieuws bevattende , verdient, enter, om haare zaakelijkheid en veelbevattenden inhoud, opmerking. Hij toont, in de laatere ontdekkingen omtrent de Starrekunde wel bedreven te zijn, en heeft
man zijn beknopt °pile die volledigheid gegeeven, welke den
eerstbeginnenden ter gepaste aanleidinge tot verdere vorderingen kan dienen. Misfchien was het niet onnut, dat dit Werkje

in eenen vorm wierdt gegoten, om te kunnen dienen ten gebruike op de zodanigen onzer gelukkig verbeterde Schoolen,
op welke, behalven het onderwijs in de meest noodige kundigheden , de Jeugd, onder voorlichting van kundige Onderwijzers , tot hoogere Weetenfchappen wordt opgeleid. Daar
bet Werk van den Heere c6vENs voor een doorloopend berigt onvathaar is , moeten wij met deeze algemeene aanprijzende aankondiging ons vergenoegen.
Be!

W. G. REDDINGIUS, LEVEN VAN FRANKLIN.

543

Het Leven van BENJAMIN FRANKLIN ; een Leesboek voor Kinderen, door w. G. REDDINGIUS Predikant to Dronrijp. Te
Groningen , bij W. Zuidema. In kl. 8vo. 77 El.
een arbeidzaam man, ijverig voorEerw.
D eftander
der Maatfchappije Tot Nut van 't illgemeen , ouk
REDDINGIUS,

door andere fchriften, ten nutte van Kinderen opzettelijk vetvaardigd , met lof bekend, vondt zich opgewekt, ten laatstgemelden oogmerke , den beroemden Amerikaanfclien, eerst Boekdrukker, naderhand Staatsdienaar, FRANKLIN, in een beknopt
tafereel te fchetfen. Ten voegzaamen leiddraad daartoe diende
hem: Het Leven van BENJAMIN FRANKLIN, door hennelven befchreeven. Uit het verhaai , bier voorhanden, blijkt, dat FRANKLIN veel overeenkomst met onzen MICHIEL ADRIAANSZOON DE
RUITER hadt, in zoo verre zij . , beiden van eene geringe afkomfle,door kuncie,deugd en ',Int , eenen trap Van aardfche grootheid beklommen , die weinigen ten deel y ak Voor Jongelingen
van weer dan gemeenen aanleg kan dus, gelijk het voorbeeld
onzes doorluchtigen Landgenoots, dat des Amerikaans tot een
hoop op bevordering, de verfpoorflag dienen, om. in
mogens , met welke zij zich
ztch begaafd gevoelen , te ontwikkelen en uit te breiden. De Eerw. REDDINGIUS verzuimt
Viet, de fchoone "trekken in FRANKLIN ' S karakter zijne jeugdige Leezers te doen opmerken, om daardoor een vuur van
naijver in hunne ziel en hart te onaleeken. Het lust ons ,
'tier plants te geeven aan het zoo geestig als godvrugtig
Grafichrift, door den Heer FRANKLIN op hemzelven vervaardigd. Het is van deezen inhoud:

Het ligehaant
van
den Boekdrukker BENJAMIN FRANKLIN
ligt bier, als de band ran een oud boe'e,
Wiens blarlen verfeheurd zijn,
en van zijn fieraad en verguldfel beroofd ,
tot voerlfel voor de women ;
dock het werk zelf zal niet verloren pan :
want erns (zoo als hij geloofde) zal het weder ver1.1a7nen,
in een nienwe
en fehoonere iritgaaf ,
door
den ilutheur
evergezien en verbeterd.
Cr-
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Gonakkelijk en Aangenaam Onderu'ijs in de Beginfelen der
Franfche Taal. Zevende Druk. Aanmerkelijk verbeterd en
veel vermeerderd door J. VAN BEMMELEN Kostlehoolhouder te
Leijden. Met twaalf Platen, of tweehonderd acht-en-tacitig
Afbeeldingen. Te Utrecht , bij G. T. van Paddenburg ea
Zoon. 1806. In kl. B ye. 122 Bl.
voorgnande uitgaven dezer Franfche Spraakkunst hebben
D e wij
niet bij de hand, en bevinden Ons alzoo niet in de

gelegenheid , om , door vergelijking, wat in deeze uitgave
verbeterd of vermeerderd zij, op to innalten. De naam van den
Heere VAN BEMMELEN , Wiens bedrevenheid en ijver omtrent
bet School- onderwijs genoeg bekend is, zet aan deezen Zevenden Druk geen klein gezag bij. Daar de beoefening der
taalen in 't algemeen , en der Franfche in 't bijzonder, thans
eene behoefte is geworden , befehouwen wij het als een welkom gefchenk voor onze Vaderlandfche Jeugd , zo dikmaals
hoar een werkje, 't welk de dorre taalfindie kan verligten ,
dezulken onder hoar , die eene hooger vlugt willen neemen ,
in hunne poogingen kan fchraagen , in handen worth gegeeven.
Het fegnius irritant animos, laarzich ook op het hint nfg q
tweehonderd acht-en-tachtig Afbeel--gevnrotal
dingo; toepasfen ; men onemoet er de meeste voorwerpen ,
die in het dagelijkfche leeven voorkomen. Boven elke ofbeelding that de Franfche benaaming ; als eene foort van
Woordenboek mogen alzoo deeze prentverbeeldingen wordeu
aangemerkt.

Oefeningen voor de Jeugd, on het Fransch te leeren fchrijvn.
Uit het Iloogduitsch van ALBERT CHRISTIAAN MEINEKE , door
J. VAN BEMMELEN, Kostfchoolhouder te Leijden. Te Zutphen,
bij H. C. A. Thieme. 1807. In kl. Svo. 065 Bl.

nit Themaboekje, hetwelk te gelijk de eerlle gronden der

tool opgeeft, immers herinnert, doet deszelfs vervaardiger
eer Ian; en ook in dit Hollandsch gewnaci , durven wij her,
voor de Franfche Schooljeugd, met alle vriknoedigheid aanprijzen.
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VADERLANDSCH1
LETTER-OEFENINGEN,
Prom eerier Verklaring van den eigenlijleen zin der Proietifthe Gezigten in de Openbaring van JOANNES: door
JACOBUS JOANNES LE ROY , Predikant te Spran,T.
Te Haarlem , bij J. L. Augustini. 18o6. In gr. 8vo.
199 Bl. en XVI Voorberigt.

G een

Bock is er in den bundel , welken wij Christenen door; cans het Nieuwe Testament noemen ,
omtrent weeks Schrijver men meer in het onzekere is ,
o. die den naam van JOANNES draagt;
dan de Openbaarin,,
geen Bock, weiks Echtheid en Godlijk gezag van oudsher fterker betwist is, en nog betwist worth, ook door
waarlijk geleerde Mannen en oprechte Christenen; geen
Boek , waaraan men veelvuldiger en meer van elltan.
der verfchillende Uitleggingen heeft gegeven. De twee
eerfte }rumen laat de t'Schrilver van het Werk , weiks
titel wij hebben opgegeven , geheel onaangeroerd , en
fpreekt er niet weer van , dan of daarointrent nooit
aenig verfchil geweest , maar de Openbaaring ten al•
len tijde, door alien, als het echte Werk van den Apostel JOANNES , ware erkend en aangenornen. Die punten kunnen wij, derhalven, ook tlilzwijgende voorbifgaan, en het derde komt bier alleen in aanmerking To
beoordeclen of de Eerw. Lit ROY den waaren zin der
Openbaaringe hebbe getroffen , erkent Rec. bocci/ het
bereik zijner kundigheden te zijn. De Echtheid des
Boeks onderfteld zijnde, blijft hem de inhoud nog zeer
duister. Het Bock moet dan voorfpellingen behelzeu
van gebeurtenisfen , die nog toekomende waren toen de
Schrijver zijn Werk Zijn zij dit nu nog? of
zijn die voorfpellingen reeds vervuid? Stelt men bet
baffle, dan moet men die vervulling kunnen aantoonea
in de Gerchiedenisfgn der wacreld. Men weet , dat
verfcheiden Geleerden 'getracht hebben zuiks te doeu.
Derzelven uitleggingen kunnen wij hier niet aanhaalerq
'mar geene derzelve is ten xtiniten zo duidelijk of eeri:i
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voudig, dat zij niet onderhevig zij aan groote, en, in
bet oog van den Recenfent , onoplosbaare zwaarigheden. — Maar zijn de voorfpelde gebeurtenisfen nog toekomende , dan moet de voorfpelling zelve natuurlijk haare duisterheid hebben, welke eerst voikomen k'an opgeklaard worden door de vervullinge. Dc cart toch
der Voorzeggingen is, dat zij wel de gemoederen opwekken tot de verwachting van gewichtige voorvallen ,
maar veel overlaaten , hetgeen eerst door de nitkomst volkomen kan opgehelderd worden. Voorbeelden hiervan
vindt men in overvioed in de Propheetifche Boeken des
0. V. Intusfchen heeft men een ruirn veld, waarin de
verbeelding wijd en breed- kan gaan fpeelen. Zij blijft
ook niet in gebreke • van zulks te doen, maar fpeelt ongelukkiglijk dikwijls blindemannetje, tast en grijpt , foot
nu en en dan misfchien op eenige waarheid , maar ilaat
meermaalen mis. Dit blijkt nit zo menigvuldigc uitleg.
gingen , welke men aan dit zelfde Bock der Openbaaringe in vroegeren en laatcren tijd heeft gegeven. Veeler
ongegrondheid heeft de ondervinding reeds aangetoond,
en of andere vaster flaan , zal de tijd moeten leeren. Tot
de laa.tfte behoort de Proeve , welke ons aanleiding geeft
tot het maaken deezer aanmerkingen. Zijner onkunde en
knrtzichtigheid bewust, zal Rec. zich vvel wachten van
een beflisfend oordeel te fpreeken over derzelver wantdije , en zich bepaalen tot een bloot verflag van den
hoofdzaakelijken inhoud. Ondertusfchen moet hij den
Eerw. Schrijver het recht doen van te erkennen , dat
dezelve zijne gedacbten zeer geleidelijk voordraagt; met
cene duidelijkheid, welke men niet aantreft bij de meesten , welken aan dit Bock hunne-n tijd en vlijt belleect
hebben. Voorzichtiglijk vermijdt hij ook de klip , waarop zo veelen zijner voorgangeren fchipbreuk hebben geleden , de begeerte om te weeten de tijden en gelegenbeden,
Welke de Vader in zijne eigene vzacht geflehl heeft. Oole
inoeten wii des Schrijvers befeheidenheid prijzen , die
zijn Werkjen niet als eene volledige Verklaring maar
enkel als de Prom eener Verklaring wil belehouwd hebben (bl. a.) Doch laat ons tot het Salk zelve overgaan.
Hij begint
i.) met de on'derflelling , „ dat de Leo, zer, eer hij deze verklaring inziet , het voorberigt
zest hij, „
s, zal gelezen hebben, en zoo niet
zulks , tot
zoerig ik dit to voren nos te doen, wiji
;, be`
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5 , beter verliand en beoordeeling van deze tnijte lierkla„ ring, noodig keure." Dit Voorbericht den bcgint genoegzaam met den grondregel , „ dat de Bijbel ,Jle
„ deszelfs boekei en gedeelten een waren letteriiiken Zia
„ heeft, en daaro;n ook alles, wat in denzelven voorkomt ,
„ ten voile eigenlifk meet verflaan werden, alleen zulke ge„ zegden en voorliellen ttitgezonderd welke klaarblitkelijk
„ zinnebeeldig of dichtkundig zijn." Voigens cleeze g! o p d.
ilelling betuigt de Schrijver den Bijbel gelezen te bebben.
In het eerst vond hij vrij veel moeire in dezelve te bewaaren , vooral bij het leezen van de Propheetien des
ile bleef," zegt hij bl. Iv, „ mijne
O. T. „ Finch
„ grondaelling ook bier aankleven; en zij geleidde nrij
1 , tot vele rneuwe en hartverheEnde inzigten
Zeer
„ vele nieuwe uitzigten in de toekomst werden mij geopend , welke mijn hart met een reiithelzend verlangen
9,
,' near uitkomst vervulden Deze uitzigten be,troffen
voornamelijk de oprigting van Christus beer'
„, lijk Koningrijk op aarde ... de daarmede gepaard gain„ de wederinleiding van het Joodfche yolk in hun land,
n, de heraelling van deszelfs Burgorltuat , en de wederoprigting van eenen nieuwen, hoewel meer gezuiver55
• den Tempel- en Offer -dienst ; waaruit dan ook
„ naauwkeuriger denkbeeld van Jezus laatfte toekomsc
• voortvloeide ," enz. — Het gevoelen van eene toekemende. bekeering des Joodfchen Volks niet alleen ; welkz,
Apostel PAULUS duideiijk fchijnt te voorfpellen Rom. XI:
25—a8; maar ook van deszelfs heritelling in het Land
hunner Vaderen , begint in onze dagen, near het fchijnt,
vrij grooten opgang temaaken; met hoeveel recht , beimyen wij bier niet te onderzoeken. Liever vervolgen wil
oats bericht. — Het Bock der Openhaaringe van JoANINms
volgens de bovengemelde grondlteliing leezende, „ be„ merkte ik al ras ,” zegt de Schrijver bl. IX, „ Lt.
„ dit bock, althans near deszelfs letterlijken en eigen.lijken zin, geene zoodanige reeks van gebeurtenisfen ,
• waarvan nu reeds de tneesten zouden voorbij zijn," gelijk
de tneeste uitleggers denken, „ kon bevatteu, maar noo.1„ zakelijk , van het begin tot bet einde, Gene fel-take!
„ van gebeurtenisfen voorftelde , welke, zoo niet al„ len, althans bijkans alien nog toekomllig zijn; want
„ niet alleen in bet midden of op het einde , maar reeds,
,1 in het begin dier gezi g ten, vond ik zulke dingen voor.
„ fpeld 2 welke eigenlijk opgevat, tot biertue, nog.
00z
la 110il1it

64g

J. 5. LE ROY'

nooit gebeurd zijn." Vervolgens worden, van hi.
X tot XIII, twee tegenbedenkingen aangevoerd en beantwoord. Het floc van het laatfte antwoord geeft vrij
veel inziens in des Schrijvers hoofciftefling. Wii zullen
bet daarom overneemen: „ Ik hoop ," zegt 114, „ in
„ de verkiaring zeive te toonen , dat de gebeurte„ nisfen, door de zeven hazuinen algebeeld [Hoofda.
„ VIII—XI] niet dezelfde ,tijclperken als die, under de
• zeven zegelen vertoond, [Hoofda. VI en VII] betrel„ fen , en a us niet gelijktijdig met dezelve voortloopen ,
/. maar alle te zamen den inhoud van bet zevende zegel
• uitmaken , met hetzelve in een onmiddellijk verband
/. ftaan, en dus op de zes eerfte zegelen volgen.” Langen tijd bleef, ondertusichen, het hoofdoogpunt, waariiit alles moest befchouwd worden , voor den Schriiver
moeielijk te vinden, tot dat hij, na jaaren onderzoeks,
55 eindelijk ten voile bemerkte," wij gebruiken wed erom
zijne eigcne woorden 1)1. XIV,
dat, in dit bock, naar
59 deszelfs eigenlijken zin verflaan , die reeks van ge95 beurtenisfen werd afgefchilderd , welke kort voor de
laatfle komst van onzen Meer en Zaligmaker zullen
95 voorvalien , dezelve voorbereiden en verzeffen, en dat
35 flan nog daarenboven in een afzonderlijk gedeette , de
• voornaatufte dier geb'eurtenisfen , namelijk de woe,dende
en duiveifche ftrijd van den laatften en groot7
• flen vijand . van God en Christus , zijne overwinning
„ door Christus, en de daarop volgende opvigting van
• Christus heerlijk Koningrijk, eerst voor, vervolgens
• on de algemeene opilanding, op eene , rneer uitvnerige
• wijze , befchreven werd ; en zoo kwam hieruit die
„ verklaring dezer gezigtenvoort, Welke ik bier den Le„ zer aanbiede."
Op deezen voet , eat volgens,deeze beginfelen , is dan
deeze Proeve ingericht. Ooze Leezers zullen niet verwachten , dat wij den Schrijver door het geheele Wed,:
zullen volgen, of een aaneengefchakeld bericht van den
inhoud geeven. wij nog iets zeggen
van eene foart van Inleiding , welke op bet Voorberieht
volgt, en dan, indien onze ruimte het toelaat, een enlel flaaltjen bijbrengen van des Schrijvers verklaaringe.
In die Inleiding wcderlegt de Eerw. LE ROY, hl. 6-9,
stet gevoelen dat de Historic van bet Boek met zeven
zegelen met Hoofda. VIII: i een einde neemt , en de
zeveu bazninen een afzonderlijk gezicht tiitmaaken.
Hier.
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Hiervan hebben wij reeds lets gezcgd. Ook verwerpt
liij de itelling , dat tot den inhoud van het verzegeld
bock zouden behooren „ alle de Profetifche gezigten
„ tot aan het elude der Openbaring, en alle te zamen
„ ilechts eene onafgebrokene reeks van gebeartenisfea
„ uitmaken ," bl. 5. Hij gecft zijne redenen op, en
hcfluit hi. io , „ dat met het elude van het Nide
„ Hoof:lank ook de achtervolgende reeks van gezig„ ten , welke den inhoud van het verzegeld bock ..,
„
joannes vertoonen , is afgeloopcn, en ... met
„ het XILie Hoofclauk gezigten voigen, weike tot die
volgreeks nict meer onmiddeliijk behooren." Die
hater befchreven gezigten hebben wcl alle betrekking
tot elkander , maar echter „ meer het voorkomen van
„ losfe en op zich zelven Ilaande flukken , die, ieder,
„ voor zich , een gebeel uitmaken , en zoo in eenen
„ bundel zijn te zarnen gevoegd, dan dat zij zoudca
„ fchijnen cene onafgebroken volgreeks met elkanderen
„ veelmin dus met de vorigen uit te rnaken."
Lang bebben wij te vergeefs gezocht naar een flaa?tjen OM onzen Leezeren aan te bieden. Alles , \vat
ons antlers daartoe gefchikt voorkwam , was , zelis
met alle mogelijke verkorcing, voor ons beftek te uitvoerig. FAndelijk bepaalden wij ons tot een gedeelte,
van des Schrijvers aanmerkingen over het gezicht der
twee Beesten , waarvati OPENB. 1III wordt gefproken.
Na eenige korte bedenkingen , dat het eerfte deezer
Beesten cenen machtigen, woesten , trotzen en wreeden \Torst aanduidt, het tweede nicer bijzonder eenen.
vallchen Mestia.s , of den eigenlijken Antichrist, vervolgt de Meer LE ROY, hi. 80. , „ Deze beide Tegenflanders .
zullen elkanderen ... tot hunne verderfeiijkc
oogrnerkeo
onderfteunen, alzoo dat de een.
9,
„ Ile als een
Oppervorst , door kracht
„ geweld , de zaak van God en Christus zal beftrij„ den , en zich als God Iaaten aanhidden, terwijl de
„ laatfle meer door verleideliike leeringen en fchijnha.
„ re wonderteekenen de hcerfchappij en Goddelijke ver„ cermg van den eerften zal bevorderen, enz.
„ Vuorts zal doze laatfle Tegenftander , volgens
„ vets i6 en 17, ook eenc valIche gemeente van aan„ bidders van den eerften . . . Tegenftandcr Gods
„ verzamelen , en die door een bijzonder merkteken
„, ollcirrebeld2n. enz.
0 0
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„ Doch opdat niemand zich mogt laten misleiden

wordt hier reeds vers 18, dit merkteeken opgegeveil,namelipt bet getal zes handerd zes en zestig , bet,' ve
welk bet getal des naams des Beestes (*) genoemd wordt,
dat is , volgdns
oudite en eenvoudigite verkla59
ring , een getal , hetwelk door de letteren van den
91
,1 naam des eerften Tegenftanders, als getalletters nom', gemerkt, en bij een gerekend zijnde, zal worden nitgemaakt ," enz.
//
Men weet welke mocite veelen zich hebben gegeyen , om dit getal in deezen of geenen naam, en fangs
deezen weg den Antichrist nit te vi p.den (van den
haatelijken fchimp van twistende partijen onder de
Godgeleerden wil Rec. .niet fpreeken). De Heer
ROY onderfchcidt zich bier van veelen :door eene yourzichtige befcheidenheid. Met hetgeen hij over dit onderwerp zegt zullen wij ons bericht eincligen.
Doch om nu voor te komen alle vruchtelooze moei.
„ te, welke men misfatien zou willen doen, om nu.
5 , reeds dezen naam nit te vinden bedenke men , dat
dit van voren niet gefchieden kan, want fchoon men
„ al alle mogelijke namen bedacht, welker letteren dit
3 , getal 666 nit waken , men zon nog nict weten, welke
„ dezer namen -de becloelde' ware. — Dit is ook nog niet
Zoodra deze vijand van G,-,c1 zal daar zijn
„ noodig.
„ zal men ook zijnen naam te weten komen, en men zal
„ dan van zelve zien , dat de letters van (lien naam
„ zamen opgerekend , dit getal 666 nitmaken , en dit
„ zal dan, met de overige omflandigheden , vergele„ ken en zamengevoegd, onfeilbaar teeken zijn 5
.
5, waaraan men hem zal ennen ,” enz
C) [OPENS. XV: 2.]
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Pro Evangelii Ioannei
Dislertatio CriticoTheologica. Alle/Or G. H. VAN GRIETHVYSEN
Hardervici , typis E.Tybol. 1807. 8vo. pp. 166.
dit Akademisch Strijdfchrift , onder voorzitting
van den Hoogleeraar CLARISSE, aatt de Gelderfche
Hoogefchool openlijk verdedigd, ontvangen wij Gene
lafwaardige proeve van den ijver , waarmede ook deze
Vaderlandiche Geleerde zich , in navolging van azylere
HQogleera.axs in de Godgeleerdheid, op ondericheiden e
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Hollandiche Univerfiteiten , toelegt , om regtfchapenc
en in de Ilijbelverklaring welgeoefende Godsdienstleeraars aan de Nederlandfche Berk te leveren.
De belzentenis van den Steller, dat hem de bronnen ,
waaruit hij gefcliept heeft , door zijuen Leermeester
zjin aan de hand gegeven, en dat hij zich, in bet vervaardigen van het geheele ftuk , van diens raad en huip
aanhoudend heeft bediend, was voor ons, bij het verder doorleezen dezer Verhandeling , des te aangenttamer, nor mate wij anders ongunitiger zouden hebben
moeten oordeelen over de richting zijner werizzaamheden
en letterkennis. Wij althans zouden toe) den jongea
beoefenaar der Godgeleerdheid, aan eerie Hoogefchool,
niet gaarne den mad geven , om van het lezen dermeeste,
in deze Verhandeling telkens aangehaalde Schrijvets zijn
voornaam hoofdwerk te maken , 't geen men van hem ,
zonder de gezegde inlichting, zou moeten vooronderilellen. Van eenen Hoogleeraar in de Godgeleerdheid ,
die, met al hetgene tot den geheelen omvang der Godgeleerde Wetenfehappen behoort , dicta bekend te zijn,
mag men billijk verwachten , dat hij Heeds lette op alle
van tijd tot tijd gemaakte voortgangen en verbeteringen , in elk bijzonder yak , en niet onkundig blijve van
alles , wat , zoo buiten als binnen de grenzen van 't land ,
Welk hij bewoont , daaromtrent wordt in 't werk gelteld.
En 't is deswegens den Heer CLARISSE niet tea kwade te
duiden , dat hij zich ook Heeds met zulke fchriften bekend maakt , waaruit anders niet veel wijsheid te halm
is, en die veeleer de lirckking hebben,. om 't nuttig gebruik der gewijde Schriften, voor het veriland en hart,
geheel weg te nemen , dan om dit te bevorderen. Deze
vooronderifellen wij dan dat den aankomenden Godgeleerden, zonder benadeeliag van zijne hoofditudie , het
een en ander uit den voo praad zijner wijduitgeftrekte
le(lure, ook in nieuwe, teestal Hoogduitfche fchriften , heeft medegedeeld , waaruit zoodanig verdedigfchrift, door eigeu arbeid , met huip van den Leermeester, kon warden zamengebragt : 't geen de Heer VAN
GRIETHUYSEN ook loffelijk volvoerd heeft.
Zeer moeielijk was de opgegevene taak niet , als beflaande in de wederlegging van los opgevatte gevoelens,
die wel, met eenige vertooning van geleerdheid en fchranderheid, ter bane gebragt zijn , maar in de daad, met geene
waarfchijnelijke gronden, kunnen voorgeflaan warden,
nevens zoo
m Cc, in Duitschland zelf, daar men
Viii
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vele andere paradoxen, met veel ophef had .geOpperd
weldra gegronde. tegenfpraak gevonden hebben. Daar
't evenwel reeds verdienite genoeg is voor een eerstbeginnenden Schrijver,, 't geen , in vele fchriften, vO6r
ea tegen zeker gevoelen is te berde gebragt , in geregelde
orde voor te dragen , en met welwikkend oordeel het
beste te kiezen , kan men VAN GRIETHUYSEN geenzius
den lof weigeren , van 2lich , ten lien aanzien, door
dezen arbeid niet ongunflig bekend gemaakt te hebben ;
en dat wel te weer , daar hij niet alleen doorgaans ,
in het voordragen van 't geen anderen v66r hem gedaan
hebben, wel geflaagd is, maar ook nog al deze en gene
goede aanmerkingen heeft in 't midden gebrav , Welke
men bij anderen , die over 't zelfde onderwerp regtWeeks gehandeld hebben , te vergeefs zal zoeken.
Vooraf gaan eenige Aanmerkingen , over de groote
waarde en voortreffelijkheid van het Euan7elie van Johannes, zoo uit hoofde van de getronwheid en naauwkeurigheid der door hem gegevene berichten, als wegens
deszelfs eenvoudigen en innemenden fchrijfftijl. Daarop
volgt een historisch, verflag van nude en nieuwe gevoelens over dit gefchrift , voorheen vrij algemeen voor
een onbetwistbaargedenkRuk van den Apostel johannes,
erkend, en alleen door weinigen, Wien de inhoud tegenfond, in vroegere eeuwen , zonder een eenigen genoeg-.
2aamen grond , verworpen , doch in onzen tijcl, op onderfcheidene , voor onecht verklaard, en opzetteliik beftreden door E. EVANSON , J. C. R. ECKER..
NAN, een ongenoemden, en G. Ks HORST , wier !tome
xnagtfprenken bier en daar vrij wat bijval gevonden
hebben (*).
Tegen de genocmde Schrijvers is de Verhandeling ingelicht niet zoo zeer om de geloofwaardigheid en het god.
delijk gezag van het Enaivelie van Johannes te verdecli<r e p als wel , om de echthheid van dit gefchrift te handhaven.. Eerst worden de onclerfcheidenc gisfingen der
gemelde Schrijvers, over den oorfprong van dit, zoo
zij meenen , ond'ergefchoven auk , met bedachtzaame
fcherp.
(*) Dat de Kielfahe floogleeraar ECICERMAN ; in latere.
.febriften, en wet bijzonder in zijne Erkiarung aller dunkeln
gellen des Neue3 Testaments, eriler and zweijter band, de
C'elahOct der vier Eaangelien, ook met name van dat van
J ohannes, bee: erkend, fchi,int den Steller niet . bekend

'w-eest te zijn.

DISSERTATIO.

553

fcherpzinnigheid , ter toetfe gebragt , en , op goede
gronden, bewez9, dat het geenzins uit verfchillende
ilukken en brokken van onderfcheidene Schrrijverea
van flrijdigen inhoud is zamengeflanst , dat het nieteerst
in de tweede eeuw,, maar in den leeftijd van Johannes
opgefteld is , dat de Schrijver noch voor een aanhanger
der Platonifche Wijsbegeerte, noch voor eenen Almadrijner kan gehouden worden, en dat de aangenomen
vooronderftellingen , om te verklaren , hoe dit onecht
fink in den rang der Kanonifche Schriften gekomen zij,
even zeer van alien grond ontbloot zijn. Daarna
worden alie bedenkingen, die tegen de echtheid van dit
l3ijbellehrift zijn voortgebragt , onderfcheidentlijk
overweging genomen; en wel eerst dezulken, waarmede men tracht te bewijzen , dat hetzelve van geen
Apostel kan vervaardigd zijn, en dan ook nog anderen,
die men voorgeeft dat het voor uitgemaakt moeten doen
houden , dat Johannes er althans de Schrijver niet van
kan geweest zijn. Men beweert , dat de Apostelen
geene gefchriften hebben willen nalaten , dat zij er ook
niet toe in flaat geweest zijn, en dat in dit Euangelie
dingen voorkomen , die geen Apostel heeft kunnen
fchrijven. Met dezelfde floutheid houdt Men flaande,
dat Johannes v66r de vervaardiging van dit gefehrift
reeds zal geftorven zijn , dat hij , hebbende willen fchrijven, dit veel vroeger zoo gedaan hebben, dat hij ook
Diet zoo veel Grieksch verflaan heeft ,om dus to kunnen
fchrijven, dat de Griekfche flip en geheele fchrijfwiize
van Johannes in zijne Openbaring te veel verfehilt
van den fchrijfilip in het Euangelie , om beiden aan
denzelfden Schrijver toe te kennen. Alle deze bedenkingen worden, door gepaste, doorgaans wel doordachte antwoorden , nit den weg geruimd. Niet minder
overtuigend worden eindelijk de bekende gcfchiedkundige die voor de echtheid van dit Apostolisch fchrift Diet minder flerk , dan voor eenig ander
overblijffel der oudheid, pleiten, tegen de weinig beduidende tegenbedenkingen der gemelde Schrijvers ,
ilaande gehouden.
WTij wenfchen hartelijk, dat deze geleerde Verhandeling vooral dezulken , die zich, door halsflarrige twijfelzucht, tot ontkenning van de zekerfle daadzaken hebben laten vervoeren, moge in handen komen , en ookanclaren, die al ligt gevaar loopen, om door derzelvee
005
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bedriegelijke voorgevens op het dwaalfpoor to geraken,
eenmaal de oogen mogen opengaan , om zich, door grondig onderzoek , tegen dat allerichadelijkst foort van ligtzinnigheid, dat de merit ontwijfeibaie gronden van het
Christelijk geloof los en wankel maakt , te wapencn ea
IC tterken.
Niet alles , evenwel , wat VAN GRIETHUYSEN voor zijne
zaak bijbrengt , is even riehtig en bondig ;--niaar over
't
heeft llij dezeive we/ bepleit. Over taal en
wij geene aantnerkingen maken. De jeugdige
Schrijver zal zich, vertrouwen wij, mettertijd de taal
der geleerden meer eigen waken, en daft ook, zoo
wet op kortheid en juisthcid , als duidelijkbeid en
fraaiheid der uitdrukking , nog war meer toe/eggen : waartoe wij hem eene gezette beoefening van de.
JCbriften der Ouden annbevelen. Er itraalt , in deze
Akademifehe Verhandeling , re veel door van den goeden aanleg van deszelfs lolv. , aardigen opfteller om geleerde Schriftverklaarders eenmaal op zijde te komen,
dat wij niet gaarne zijnen voorbeeldigen ijver, op alle
wijzen , zouden aangernoedigd zien, en allezins verlangen , dat hem dan ook niets mope ontbreken, om zoodanig edel doel te bereiken.

Diatribe de Ariflobulo judaeo ;
Pitilofopho Peripatetico Alexandrino.
Lugd. Bat.
apud S. &
Luchtmans. iSo6. 4t0. pp . 154.

LUD. cASP. VALCKENAERI

en nitmuntend gedenkfluk van twee uitmuntende
mannen waarmede wij de gelcerde wereld geluk
weal heir . DC WijdberOMILle VALCKENAER een verbazencien ;char van fehriften nagelaten hebbende, die cMder deszelfs eenigen Z0011, J. VALCKENAER, en SC1100E7,0011 E. LUZAC berusten , waren eenigen derzelven , of
geheel of ten deele, afg,ewerkt en alzoo voor de drukpers gefchikt , aan deszelfs voortreffelijken Opvolger
J. LUZAC ter hand gefteld , om in het licht gegeven te
worden (4 ). Onder deze was , behalven de reeds voor
ze.

F

(0 De Utrechtfche Tiongleer g ar c. sAxE, had zich vergist,
toe'1 hij in zija 0,7omallicum fehreef, dat de Hoogleeraar
VJZAC, na het overlijden van VALCICENAER erfgenaam of be.
titter was geworden van alle dietas nagelatene geleerdefehrifteu.
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zeven jaren uitgegevene Fragmenta Callimachea , deze
geleerde Verhandeling over den Peripatetifchen Jood
ilriflobulus , die de Hoogieeraar LUZAC nog kort voor
zijnen nondlottigen dood , op den verichrikkelijken
twaalfclen van Lonwmaand laatstleden voorgevallen ,
heeft kunnen laten in het licht verfchijnen, met bijvoeging van eene gewigtige bijdrage , beureffende onder an•
deren ook 't zelfde onderwcrp. Zij beftaat in eene
Voorlezing van den beroemden P. WESSELING , door
den Hoogleeraar TYDEMAN aan den Uitgever medegecleeld , waarin 't zelfde u evoelen omtrent
dat VALCKENAER in zijne bVerhandeling breedvoerig bepleit , op foortgelijke wijze beweerd wordt. Vooraf
gaat eene lezenswaardige Opdracht van deze nalatenfchap van VALCKENAER aan den roemvollen Curator der
UlliVerflteit , JERONIMO DE BOSCH, en deu
doorkundigen E. H. VAN ELDIK, cenen van de vveinige
overgeblevene echte voediterlingen der Valckenaeriaanfche School.
Met de hem eigene allesomvattende Grielrfche geleerdheid en buitengemeene fcherpzinnigheid heeft de groote
VALCKENAER , in deze overfchoone Verhandeling over
Arillobulus , alias bijeenverzameld , wat hem dienilig
fcheen, om dien geleerden Alexandrijnfchen Jood to doen
vmorkomen , als fchandelijken verdichter van vele , op
naam van Linus Homerus, Hefiodus Euripides en
'
andere oude Griekfche
Dichters , bij verfclicidene
Griek'
fche Kerkvaders aangehaalde ftukken en brokken nit
derzelver, zoo men meende, geheel of ten dccle verlo.
retiefchriften. De vroome Kerkvaders zullen zich door
dit gepleegd bedrog , waarvan hij niemand hunner wil
verdacht gehouden hebben, nit lichtgeloovigheid
ben laten misleiden; Clemens de Ale%-_andrijner zelf, de
geleercitte van alien , had zich dien trek laten Ipelen ,
en door hem zijn ook de beroemdfle Geleerclen van la1,2e tficien, can BENTLEY zelfs nie.t uitgezonderd, op 't
dwaalfpoor geraakt. 't Rijn gevoel van VAE.CRENAEF'.
en diens grondige kennis der tale heeft hem 't aware
van het vaifche, met fnedig oordeel , doen onderkennen. Ook meant hij 't eigenlijk doel van dit foort van
verdichting ontdekt to hebben. De fchrandere Nod zsl
zich, ter meerdere bevestiging van de voortreiklijkheid
der Mofaifche Wet, over welke hij een geleerden Com,7?entari,-rs keeft nagelaten, van dit kunstje bediend fieb.
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ben, door namelijk aldus aan te toonen , dat ook het
beste , dat de nicest geroemde He:hurdle Schrijvers
hebben , nit den geest der Molaifehe Wetten is overgenomen.
't Zij voor ons Maandwerk genoeg , door doze korte
opgave van den hoofdinhoud der a. angekondigde Verhandeling, alle liefliebbers der °tide geleerdheid oplettond
gemaakt te hebben op dit keurig Lettergefehenk, dat
den langverkregen room van eenen Vaderlanclidien Geleerden van den eerften rang zal helper vereeuwigen.
Christelijke Menfthenvriend izs Verhalen root. Burgers
Boeren , door Dr. JOHANN HEINRICH JUNG , ge.
naan:d STILLING , flofraad 1,an den Illarkgreaf 'van
Baden, to Heidelberg. Uit bet Hoogduitscb. Ifie Sink.
Groningen, bij j. Oomkens. 1806. In 8vo. 152 Pl.

rtz

D

o ATaatreliappij ter verfpreiding van ftichtelijke ge-

fchriften, in Engeland gevestigd .ziet , naar den
card der Christelijke liefde , zodanige woldadige inrichtingen gaarne ook elders tot fland gebragt ; derzelver
Beflunrclers hadden ook JUNG aangezocht toen nog
Hoogleeraar te Marburg. Dan hot ontbrak in die areken van Duitschland aan -de cl:-.1artoe benodigde golden;
dit gebrek twam Engeland te hulp ; men zond den
Schrijver zekere fom , tot aan troop van ftichtelijke boeken ,
om dezelve geheel om Piet , of althans veer zcer weinig
gelds, aan onvermogende burgers en boeren nit to reiken.
In de daad ecue edele Christelijke pogin:-; ter bevordering van waarheid, deugd en pink ! Prof. SUNG nam.
zelve de pen op , en leverde al ipoedig dit eerie Stukje
van doll Christriiiken Men febenrr:end ; tie ons onbekende
Vertaler bragt hetzeive over, met hot zelfcl000gmerk , op
onzen Vaderlandiehen groad , en zal ons; bij Gene
noegzame aanmoediging, ook de volgende h2veren; het.
goon wij niet afkeuren, onder voorwaarde, enter, dat
dezelve dan, freer nog dan het tegenwoordige, berekend
zijn voor onze behoeften , en de Vertaler zorgvuldiger
het bijzonder taaleigen der Duitfehers vermijden zal ,
waardoor dit mite Still* op nicer clan eene plants
wordt ontlierd; hetgeen wij menen dat gefchiecien kan
behoudens den naiven flij1 en felitiiftrmit Vail juNa,
waaraan wij voor het overis ook in di: Gelchrift den,
cn
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en gene andere fierlijkheid van taal en uitdrukking, zonder dat dit ons eenigzins hindert , wel gaarne opgeoffcrd.
zien.
'Vat nu bet Stukje zelve betreft, in de daad bet is in
den volkstraut en recht voor bet yolk gefchreven, met
dat zelfde Warme , godsdienilige gevoel, , dat in ieder
Gefchrift van STILLING ZO beminnelijk uitkomt, zich
als van zelve mededeelt, en alles , wat van dezen Schrijn
ver komt, met genoegen lezen en herlezen doet, al is
't dan ook ..dat men fointijds zeer veel van den Schrijver
verfchilt, en overigens niet veel aantreft, dan hetgeert
men ook elders , en dikwijls beter , gelezen heeft. De
fterke, edele gcestdrift van JUNG , voor het Christendom
en het zedelijk goede, moet zelfs, den ligtzinnigen , en
Van dien Godsdienst anders afkerigen mensch , medellepen , Deugd en Christendom doen bewonderen , ,
immers voor eenige oogenblikken , bet hart daartoe neigen ; terwill de vereerer van bet zedelijk goede , en de
vriend van echte Christelijke beginfelen, overal in den
Schrijver zijnen waardigen broeder vindt, al is die hem
dan ook bier of daar een waarfehliwend voorbeeld, hoe
gemaklijk men op een bijpad komt, en al moet men hem
over bet geheel een weinig meer verdraagzaamheid toe.
wenfchen.
Wij zien bier in deze gerchiedenis , hoe de onnoem,
lijke, maar door onrecht verkregene fchatten , van eenen
godvergeten deugniet , bij deszelfs dood , in waardige
Christelijke handen k-omenen eeniglijk beiteed worden
tot werken van Christelijke weldadigheid, die vruchtbaar zijn in de gezegendite gevolgen; . en vooral ook be!teed werden tot bet herltellen van on gelijk en de door
den overledenen gepleegde onrechtvaardigheid. Werk.
dadige deugd , het her/le/len van ieder bedrevem kwaad,
bet volarekt noodzakelijke daarvan , zodat zonder dit
iedere hoop, op toekomende zaligheid door ons Christendom , ijdel en ongegrond is , wordt den burger ea
hoer en iederen lezer door dit boekje ingefcherpt ; en harte.
lijk wenfchen wij , dat bet deze alien roeren, en van deze
echte Euangelifche waarheid op het krachtigst overtui.
gen zal. Wij vereeren iedere po ging tot het verfpreiden.
van zodanige Christelijke beginfelen: „ Troost u vooral
„ toch niet daarmede , dat Christus voor de zondarea
„ 7eflorven is , en dat Hij ook 11WC zonden door zijn
; 5 ?ijden en fiervea hebbe uitgedelgd. Ja Hij heeCi:
a; 001;
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ook uwe zonden door zijn lijden en flerven tritge91 delgd , maar dan eerst wanneer dezelve u van harte
,' Teed zijn en gij u bekeert, Nu kan men immers onmogelijk zeggen , dat men over bedrog of diefital
/7 leedwezen heeft , of dat men zich bekeerd heeft ,
wanneer men nog Heeds in bedrog en dieftlal volhardt ,
en datgene blijft behouden ; hetwelk men op zulk
/5 eene onrechtvaardige wijze verkregen heeft." enz.
Eene andere (telling , intusfchen, die in dit boekje de
fchering en inflag is, zo als men zegt, is voorzelter aan
meerder twijfel onderworpen, blijkens den Vertaler, die
dezelve een vreand en ongegrond begrip noemt , en zij4
pogingen aanwendt om die te wederleggen. Deze aantekeningen had de Vertaler kunnen terughouden, zo hij,
hetgeen zeker eenige moeite had , gekost , gelled de Paradoze uit het opttel had uitgeligt , hetwelk gefchieden
kon zonder de gefchiedenis te verlammen; en in de daad
dan had de onbetwiste zedeles krachtiger gewerkt
op het hart, naar ons gevoel althans , daar wij nu vrezen , dat dezelve bij velen , met hetgeen de Vertaler
vreernd en ongegrond vindt, wordt uitgemonfterd. Deze
!telling is, dat men op zodanig eene wijze een zondenuitdelger,00k voor anderen, reeds overledenen en aanvanglijit verdoemden , worden kan , omdat dan alle, die zuchtgn,
Mlle die klagten, al dat gefchrei tot God, om wraak over
hen, ophoudt. Grotendeels , intusfchen , neemt de Schrijver
zelve dit zijn gevoelen aan het Plot terug, als hij zegt:
1k denk echter niet, dat u hierbij deze gedachte zal
len — nu welaan dan! laat ons ook zo zondigen , opdat
daarna ook zulk een zegen daaruit konne women voortgetracht ! — God beware u! dat zou fchriklyjk zijn: en de
zondaar is en blijft verdoemd , en wordt naar evenraligheid zijner zonden gegraft indien hij niet hij zijn 1,-,;en
nog zoveel weer goedgemaakt heeft , als hii ken , rn zich
bekeert. Wat naderhand anderen voor hem goedmakcn dat
kan misfchien zijne verdoemenis eenig:ins verligten, maar
met geene mogelijkheid hem zalig maken. Men meet geen
kwaael doen opdat er goed uit voortkome. Wanneer cell<
ter het kwaad gefchied is, dan is het iets Gorldelijks, can
deszelfs gevolgen eene wending ten beste te geven. Door
deze zijne (telling, intusfchen, die overal uitkomt in dit
Gefchrift, dit voelden wij al aanftonds , wil de Schrijver het leeraellig begrip der verzoening- mer God door
jefus Christus ophelderen; dan de zo finks aangel,aaide
wear-
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waarfchuwing aan bet Clot van zijn boekje rnoet daarbij
dan oak toch warden toeupast, en verzwakt in one oog
de kracht van het bewijs , dat men in die °Oa-tering
vinden mogt , aanmcrkelijk ; ofichoon Prof. JUNG dit
zelve niet fchijnt te voelen , daar hij teritond doarop laat
volgen : „ Had Fiferling ," (dit was de naam van den
overledenen booswicht) „ door zulke fchreeuwende
onrechtvaardigheden , zulke grate fommen niet op
95
een gellapeld, zo zouden alle die heerlijke inrichtin91
gen niet ondernomen zijn. Even zo als het bier in
91
sl 't kleine is, is het oak met de zonden der gehele
Wereld in 't grote. Christus regeert door zijn Woord.
99
en Geest zo Goddelijk wijs , dat eindelijk al de ge5)
volgen der zonden in enkel zegen veranderd warden ,
en de in Adam gevallene Menschheid door Christus
„ eindelijk gelukkiger, veel heerlijker en zaliger worth,
„ dan wanneer zij niet gevallen was."
Dar men alle dingen beproeve en bet goede behoudel.
Het is er oak zeer ver van daan , dat wij iemand zijit
gevoelen zouden betwisten, of het geloof aan Gods vergevende genade door jefus Christus ook maar cenigzins
willen verzwakken: oak wij houden dit gcloofsartikel
belangrijk ; en daarom trekt alles, wat wij daaromtrent
vinden , altijd onze bijzondere opmerking. In. zeker
gefprek , intusfchen , met eenen Geestelijken , die het
met 't gezond verftand niet rijmen kon: dat God de zonden niet antlers zots kunnen vergeven , dan wanneer een
boogst onfehuldig mensch den [Menai:I gen dood daar voor
Iced : dat God dan dozen dood zoude st illen aanzien , als
of de zondaar dien zelve bad doorgellaan: vinden wij, ter
wegneming van dit bezwaar , nog deze gelijkenis Gefield eene moeder hadde een kind, 't welk nog aan de borsr.
lag, maar dit kind wordt ver ellendig , en ongeneeshoar
ziek. De ilioeder meent van hartzeer te moeten omkomen
echter geen Dokter kan het kind op eene andere 7rilZe helper?,
671112 alleen door eene ver fnertdilike kunsthcwerking ,
de Moeder zelve aan hoar eigen liehaam ondergaan moot ,
opdat harelmelk daardoor eene genees-kracht krijge , weardoor het kind gezond ken warden: en dit met bewirizen ,
dat de leer der voldoening van Christus zich ook, wan.
neer het daar op aan kornr, redenmatig en wijsRerig
laat verklaren : want , indien mein aanneemt , dat Christus, door zijn geheel leven, lijden en flerven, zich zelven,
dotr onderfleuning zifnar Goddelijke Natuur, daartoe gopats
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past genzaaht, en in 11aat gejleld bebbe , dat hij nu.. door‘
zijnen Gem , der menfcben 1'0,151117C kracizten ten goecle!
vernieuwen en 1,erflerken, en bif gevolg ceder, die ziclz wear
getrouw dear van bedient , heilig en zeiig ken maken cu
dat Rij nu, door denzelfden Ceest, ook zo wijs regeert , dat
de gevolgen der zonden voor en na tot en kel vuttige einden
vitlopen, — don ken de reden clear tegen niets inbrengen.
Onze zaak is het niet , als Godgeleerden dit, gevoelen
des Schrijvers bier te toetfen ; wij flippenhet eeniglijk aan ,
opdat men den geest gevoele van dit Gefchrift, in hetwelk wij vooral ook der overweging wel durven aanprilzen hetgeen ter overtuiging van den jongen Geestelijken
ook inandere opzichten voorkomt; der overweging, zeggen wij opzettelijk ; hoewel wij het zeer veel nicer eons
zijn met dell Schrijver, dan met dien Heer Candidaat,
als hij aan een ziekbed niet anders te zeggen wist, dan,
dat de ziekte bet zo net zich bragt , en dat elk onbeil
eindelijk een einde nem, Geheel die epifode , intusfchen
van den Heer Candidaat en zijne verandering , vinden wij
in een volksboekje voor onze Natie ongepast. De Heer
JUNG, namelijk, vond goed , op het Dorpje, waar de
gefchiedenis voorvalt , eenen braver en „ zo als men
zegt, nog oud-orthodoxen Emeritus-Predikant te piaatfen , en hem zijnen zoon toe te voegen als Adjunet; dit
is de Itraks gemelde Candidaat , een nicuwe verlichter,
nithans die daar al vrij wat van weg had, maar echter in
den loop der gefchiedenis geheel en al overtuigd , of liever veranderd wordt. Veel droeg bier ook onze good.
keuring weg en lazen wij met groot genoegen; evenwel
hier te lande zijn zodanige verhalen nog geese behoefte , en geven , helaas ! aanleiding tot de fchaddijkile
misvatting en zeer ongegronde liefdeloze verdenkingen,
die menigen waardigen Geestelijken den moed en lust be.
nemen en zijne dagen verbitteren.

Bildragen ter bevordering van eene ver.flandige Oproeding
der Kinderen.. In een viertal Redevoeringen, door G . J.
PETSCHE. Te Groningen , bij Zuidema. 1807.
In gr. 8vo. 102 Bl.

D

e aandacht van den arbeidzamen Predikant van Drollniet zonder rede , gerijp, w. G. REDDINGIUS,
vallen. op de Kerkelijke Redevoeringen van den waardigen
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Fen PETSCHE , ter bevordering van eene verftandige op.;
Voeding der kinderen ; en hij verdient dank voor de
inoeite , welke hij op zich genomen heeft, om dezelven
ten nutte zijner landgenoten , in 't Nederduitsch over te
brengen. Ze zijn niet woordelijk door hem overgezet
maar vrij vertaald , en wel hier en daar met merkelijke
veranderingen, uitlatingen cal bijvoegfels , en komen this
Diet , zoo als in 't oorfpronkelijke , in den vorm van.
Leertedenen , maar als Redevoeringen voor den dag, die
eene rijke itof van belangrijke aanwijzingen behelzen:
over een onderwerp , dat wel dikwijls behandeld , maar
bier in zoodanig licht geplaatst is, dat wij ons van des,
zelfs verftandig gebruik , ten nutte van bet opkomend
geilacht , veel goeds beloven.

A. SIEWERTZ VAN REESEMA, Disfertatio Juridiea inauz
guralis de praefutntione doli in delidis, (Dat is) Regts,
geleerde_proeve over het vermoeden van boos opzet in flap=
daden.
Heer VAN REESEMA heeft door het fchrijven dezer
De Akademifche Verhandeling , welke door hem in het
openbaar verdedigd is , inderdaad aanfpraak op lof ea
goedkeuring; de ftof is allergewigtigst, en de wijze vaa
behandeling doet den Schrijver als een man van oordeeL
en belezenheid kennen.
In de meeste misdaden , komt het vooral op het boos
opzet aan; en evenwel is het zoo moeijelijk, in vele ge.
vallen , daarover te oordeelen: geen wonder, derhalve,
dat men zich de vraag doet , of dit boos opzet uit dent
aard der zaak onderiteld , of te gelijk met de daad door
den aanklager moet bewezen worden.
De Schrijver heeft , om deze vraag te beantwoorden ,
zijn onderwerp in drie Hoofddeelen gefplitst.
Het eerfte Hoofddeel handelt over opzet in bet algemeen , en men vindt inderdaad de leer van het regt over
dit onderwerp hier met oordeel uit elkander gezet; waaruit de Schrijver eindelijk deze bepaling cipmaal:t , dat
boos opzet in de tijfitraffelijke regtsgeieerdheid de door
onszelven bepaalde wil is , om datgene te doen , wat de
bij de wet bepaalde misdaad uitmaakt.
Het tweede Hoofddeel onderzoekt de, leer vaa het Ro.
1.IiTT. 1807. NO. 13.
111Ci11503
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meinsch regt jomtrent de onderftelling van dit boos opzet, en is wederom in drie Afdeelingen gefplitst.
De eerlte onderzoekt , op wat wijze de Romeinfcher
regtsgeleerden en wetgevers van onderftellingen gebruik
hebben gemaakt , en verdedigt op goede gronden het beginfel des Romeinfchen regts, volgens hetwelk de wetgever zich rigt naar datgene , hetwelk meestal plaats
heeft.
De tweede Afdeeling toont aan , dat bet Romeinsch
regt in fommige daden zoo zeer boos opzet onderitelt,
dat bet zelfs de bewijzen van bet tegendeel niet toelaat;
en dit wordt vervolgens door voorbeelden bevestigd.
Doch wij moeten echter van den Schrijver verichillen.
}let is waar, de wet firaft fommige daden, ook want eer
het boos opzet niet bewezen is ; maar volgt daaruit
dat zij bet boos opzet ftilzwijgend onderitelt? Wij your
ons gelooven dit niet, en hebben ook bier geen cael
bewijs voor de flelling gevondendat daar, waar boos
opzet door de wet als een beftandeel der misdaad gevorderd wordt , immer boos opzet zoo volftrekt zeker
onderfteld worth , dat de bewijzen van het tegendeel
nimmer zouden aangenomen worden. 1Vanneer de wet ,
geiijk bij PAULUS Sentent. lib. 5. in SCHULTINGH
,Wrispr. ante Yuflinian. p. 509, eene ftraf bepaalt voor
den nnsdadiger etfi dolo non faciat , hoe kan men clan zeg.
gen , dat zij in dat geval 'haft , omdat zij den do1us
Onderltelt ?
De derde Afdeeling onderzoekt , of in die gevallen
waar het op boos opzet aankomt, dit boos opzet door
den aanklager , of het tegenovergeftelde door den aan.
geklaagden, volgens Romeinfcbe regten , moet bewezen
worden; en bier betoogt de Schrijver inderdaad zoo nitnemend het laatfte dat wij niet inzien , wat daartegen
nog zoude kunnen gezegd worden.
Het derde Hoofddeel belielst eene vergelijking tusichen de leer van bet Romeinsch regt, zoodanig als
eoor den Schrijver is voorgefield , en dc gevoelens van
:enders denkenden. Na eene korte inleiding over bet doe
der maatfchappij en der ftraffen , fpreekt de Schrijver
bet eerst over de abfolute onderitelling van boos opzer,
Welke hij verdedigt; doch zoo min als wij het aanwezen
eener zoodanige onderftelling erkend hebben, zoo weinig
gelooven wij ook dat zij ooit zou kunnen verdedigd worden, mits men flechts tusfehen eene biijvende wetgeving
cu
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en een 9 oogenblikkelijken flaatkundigen maatregei onclerfcheide; don dit fchijnt de Schrijver over het hoold te
hebben gezien. Beter bevalt ons zijne verdediging van
de leer, dat de aangeklaagde, zoo de daad eenmaal bewezen is, de onfchald zijner bedoeling bewijzen moet ;
de Schrijver hecft bier inderdaad alles gezegd-, war daarover te zeggen valt, en wij herhalen bet hier op nieuw,
dat wij deze Verhandeling , over het geheel, met bet
grootst genoegen gelezen hebben.

Nieuwe Verhandelingen van het Genootf:hap ter bevordering tier IIeelkunde to Amlierdatn. Ifien Deels ilk en
ade Stuk. Te ilinficrdam, bij J. S. van Esveldt -Holtrop. 1807. In gr. 8vo. Te zarnen 264 bladz.
it verheugen ons , zoo dikwerf wij in het genees.
of heelkundig vak eigenc Vaderlandfche voortbrengfelen zien uitkomen , en nemen des te gretiger de
gelegenheid waar, on) dezelve te doen kennen. Niets
bevordert tevens de Genees . en Heelkunde meer , dan
naauwkeurig genomene waarnemingen , en op goede
gronden in 't werk geftelde proevcn. Derzelver mededeeling kan niet anders dan belangrijk en nuttig zijn. Ook
dan words derzelver nuttigheid , naar ons inzien , te
meer bereikt , wanneer zulke waarnemingen en proeven
zich bepalen tot zoodanige heelkundige gebreken , over
wier genezingswijze men zoo vaak verfchillende denkbeeiden koesterde , terwijl nogtans eene, met een' gelukkigen nit/lag bekroonde ondervinding, de voortreifelijkheid van de eene wijze van genezing boven de andere
beflisfen moet.
Welkom zijn ons des doze Nienwe Verhandelingen.
in bet eerfte Stuk bepalen zij zich tot waarnemingen
wegens de achteroverbuiging der zwangere baarrnoeder;
tot die eener volkomene opflopping der uric en afgang,
door deze achteroverbuiging veroorzaakt; tot proeven
op het achteruitwijken des heiligbeens , zoo in ongefchonden bekkens , als na het doen der fchaambeensfcheiding; en eiudelijk tot eene verhandeling over het
uitvallen van de navelitreng des kinds, gedurende de
verlosfing.
Belangrijk vooral komen ons de twee laatfte in dit
Stuk behandelde onderwerpen voor; de in het werk ge.
Pp2
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ftelde proeven op het achteruitwijken des beiligbeens,
door den Hoogleeraar G. vRoLix , en de verhandeling
over bet uitvallen van de navelitreng des kinds, gedurende de verlosfing, door JACOBUS DE p urr Jz. te Mideielburg. De proeven, door den Hoogleeraar genomen,
moeten iederen onbevooroordeelden duidelijk doen zien,
dat het heiligbeen, zelfs bij , fterk aangewende kracht,
otn bet terug te drijven, in ongefchonden , niet vermink.
te bekkens , onveranderd van plaats bltlft, en voor
zoo verre, aan de intrede van het hoofd, ook na de
fchaambeensklieving , van geenen dienst wezen kan.
Reeds onder de lezing der genomene proeven kwam
bij Recenfent de vraag op; of er dan bij de verwijdering der fchaambeenderen Beene verandering van plaats
van het heiligbeen voorviel; hij vond op dezeive een
voiddenend antwoord , daar de Hoogleeraar zeer dui.
delijk aantoonde , dat, bij de doorklieving der fchaantbeenderen, het heiligbeen van plaats veranderde , en dat
deze plaatsverandering ten nadeele moest komen van de
inwendige ruimte des bekkens, en wel bepaaldelijk van
de bovenfie regte doormeting ; dat het heiligbeen , na
tie volbragte bewerking , voorwaarts binnen bet bekken
dringt , en deze voorwaartswijking in eene ongelijke
rede klimt , zijnde naar evenredigheid des te grooter,
Haar mate de fchaambeenen flerker van elkander Terwijderd raken. Wij voor ons, die wel eens, ander zekere bepalingen, bet achteruitwijken des heiligbeens , na de
doorklieving der fchaambeenderen , als waarfchijnlijk
befchouwden , moeten den Hoogleeraar dank zeggen
voor zijne ten dezen opzigte genomene proeven , met
de verzekering dat zij zeer veel hebben toegebragt
om onze te voren opgevatte gedachte vaarwel to zeggen.
Het uitvallen der navelftreng gedurende de verlosfing
kan voorzeker meermalen den dood des kinds ten gevot.
ge hebben. Deze !telling, op ondervinding gegrond,
moest voorzeker den Vroedkundigen opmerkzaam op
zoodanige middelen maken, am, bij dit plaatshebbend
ongemak, den met den dood bedreigden te redden en te
verlosfen. Daartoe gaven velen ook verfcheidene mid.
delen aan de hand ; het is de bekwame VroedIneester JACOBUS DE Pi= , die ons eene Verhandeling levert , waarin hij de manier opgeeft, welke hij
daartoe in hat werk Reit

beftaande , dat
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men de uithangende ftreng zoo verre moet trachten
to brengen , dat dezelve over eene der handen of voeten
geplaatst worde , om dezelve alzoo als aan een haak te
doen blijven hangen , en alle gevaar van weder ait te vallea
voikomen te doen verdwijnen. Dit middel voldeed op de
Fantome , en niet lang daarna hood zich de gelegenheid aan;
om zulks bij eene levende vrouw te beproeven. Hij
plaattie ten dien einde de vrouw iets hoog op den kant vaa
Naar bed, bragt de hand in de baarmoeder, gaande bezijden het hoofd van het kind , latende inmiddels de
ftreng tusfchen zijn voorlien en middelften vinger rttsten ; en al ras een arm van het kind ontwarende , bragt:
hij daar over been de ftreng , en haalde daar op zijne
hand terug. Het gevolg was zeer gelukkig; het hoofd
des kinds zakte door, en de vrouw verloste , eenige
uren daarna , van eenen levenden zoon. Ouk in drie
dergelijke gevallen van uitvalling der navelltreng handelde de bekwame man op dezelfde wijze , en met een
even gelukkig gevolg. Wij voor ons vinden geene reden ,
waarom wij deze manier niet zouden kunnen aanbevelen ; tc 'neer,, daar de Heer DE PUYT er eenige aanmerkingen bijvoegt en zwarigheden oplost , welke eerftea
als zeer nuttig , en welke laatften als genoegzaam wederlegd kunnen befchouwd worden ; waarom wij dus
ook deze verhandeling als zeer belangrijk opgaven , ea
den Heere DE PUTT daarvoor den verdienden lof toezwaaijen.
Het tweede Stuk van dit eerfte Deel bevat onderfcheidene waarnemingen en proeven over de genezing
der Waterbreulten door de infpuiting ; waarnemingea
omtrent de pisopflopping en doorboring der blaas bo•
yen de fchaambeenderen ; die eener aanmerkelijke nitzakking der baarmoeder bij eene zwangere vrouw , ea
derzelver genezing; die van eene weggenomene en genezene vleeschprop der fchede ; eene verzameling van
waarnemingen over het afhalen der nageboorte ;
eindelijk een berigt eerier verlosfing , door de zoogenoewde keizerlijke fnede. \Vat de genezing der Waterbreuk aangaat , door middel der infpuiting, zij het
verre van ons , dat wij de nuttigheid daarvan zouden in twijfel trekken. Wij hebben reeds in eene onzer vorige Recenfien te kennen gegeven , dat zoodanige infpuiting in eene niet zamengeftelde hydrocele
van zeer veel nut zijn tan , vooral ook daft , wanPP
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neer men vooraf de ontacking welke geboren moet
worden , en zonder welke geene genezing kan verkregen worden , berekenen kon ; maar wij biijven evenwel bij ons gevoelen , dat de geheele doorfnijding van
de fellederoic de veiiigito en zekerile manier is om de
Waterbrenk radicaal' te genezen.
De medegedeelde waarnemingen omtrent de genezing
der pisopttopping , door de doorboring der blaas boT
yen de fchaambeenderen , welke die van de Heelmeesters BRINK , ENGELTRUNI en KERBER' zijn , .hebben
ons biizonder bevallen ; wij zien tevens daaruit , dat
de methode van MERY boven die van FLEURANT verkozen is, en met reden ; de eerife verdient voorzeker
boven de laatile den voorrang vooral dan , wanneer
er eene oprijzing van de pishlaas boven de fchaambeenderen plaats heeft , welke oprijzing of uitpuiling door
deze Heelmeesters zeer wel is waargenomen en opgegeven. Wij hopen van tijd tot tijd meer zoodanige
waarnemingen te ontvangen , en twijfelen niet of de
methode van MERY zal voorzeker in de meeste gevallen
den voorrang verkrijgen.
Mogten alien , wien het orn het heil hunner natunrgenooten en de uitbreiding der heelkundige kennis
doen is, zich aangefpoord gevoelen , om met de grootfte naauwkeurigheid zoodanige waarnemingen en proeven te werk te flelien! Hartelijk wenfchen wij den bioei
van bet Genootfchap ter bevordering der Heelkunde te
.elinflerdain , en verlangen eerlang de uitgave van een
derde Stukje , waartoe wij den Uitgever het noodig,e,,
vertier toewenfchen.

Nieuwe Verhandelingen van het Zeeuwsch Genootfchap der
Wetenfrhappen. Ifle Deel. Te Middelburg, S. van
Benthem. 1807. In . 8vo. Behalven het Foorwerk
X34 bl. kellaande 353 bl.
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ij zagen nieuw op bij het ontvangen van dit Bockdeel. Naa een tijdsverloop van veertien jaaren
fzwijgens een Genootfchap weder te hooren fpreeken , L
jets vreemds en treffends. Wij verheugden ons . intusfehen over de herleeving van het Zeeuwsch Genoott
fchap der. Weeunfchappen 't Welk voc,Theen met aude-
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dere Maatfchappijen van dien aart in ons Vaderland
wedijverde.
Billijk verlangden wij naricht van deeze zeldzaame
Gebeurtenis. De tegenwoordige Secretaris, DE KANTER PHIL. z., voldeedt daaraan. Onze Leezers zullen
waarfchijnlijk met ons dat zelfde verlangen gevoelen ,
flnl Lifts genoegen fcheppen in de mededeeling van 't gen.
wij des vermeld vinden. — Met den aanvange des Voorberichts fchrijft gernelde Secretaris: „ Atte Maatfchappijen en menschlijke inrichtingen hebben , g.-,elijk de
ondervinding door alle tijden leerde , haare bijzoncfere
tijdperken : zij worden , wasfen, werken , bloeijen , 'icemen af, kwijnen , en worden herffeeld — of gefloopt. —
Ook dit ondervond het Zeeuwsch Genootfchap der
fchappen
te Vlisfingen in de laatst verloopene veertienjaaren,
binnen welke geene bekroonde of onbekroonde Stukken
van 't zeive zijn in het lick gekomen. — Bij de nitgay e des XVden Deels van 's Genootfchaps Werken
bloeide het ; doch ongunflige lotwisfelingen en de
voor den bloei van Kunften en Weetenfchappen zoo zeer
nadeelige tijdsomflandigheden , deeden het kwijnen , en
bragten het nabij deszelfs geheele {looping; doch de doodlijke flag, die deszelfs aanzijn fcheen te zullen vernietigen , werd , dank zij der goede Voorzienigheid , en
der ieverige poogingen van Heeren Direeteuren ! niet alken nog tijdig afgekeerd , maar het Genootfchap herleefde , hernam zijne krachten , en is thans weder wat het
behoort te zijn , om , overeenkomftig het hoofddoel van
deszelfs oprichting , God op het hoogst te verheerhyken , het
ganfehe Menschdom , en voornaamlijk den Landgenooten ,
voordeelig te ztyn, en allerleie nuttige KuVen en Wettenfthappen aan te kweeken."
Voorts geeft de Heer DE KANTER 's Genootfchaps Lot.
gevallen op, zints den jaare 1792 tot welk jaar de vroegereBerichtgeevingen liepen. Wij mogen niet nalaaten fiii
te flan bij het jaar /8o1, wanneer het Genootfchap ,
door aanhoudende verliezen van Diredeuren , zeer verzwakt , en ten aanziene van deszelfs finantieeten toeftanci
zodanig kwijnende en in eenen zo veegen toefland was,
dat men eene Commisfie benoemde om den finantieelen
en moreelen that des Genootfchaps te onderzoeken ,
en , zo mogelijk , middelen tot behoud en herflel der
Maatfchappije aan de hand te geeven. Ongunftig was
bet verflag het raadde de flooping aan , alsmede bet
r;T.
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verkoopen van 's Genootfchaps Bibliotheek , de Kahlnetten van Hoorens, Schelpen , Naturalia en Medailles.
— Men kwam egter niet tot dien {tap, en hefloot , v6ór
het doen van denzelven , alle de Direaeuren, bij rondgaanden brieve , uit te noodigen , om zich , in cene
bepaald daartoe aangelegde Vergadering, des te vet.,
klaaren. De voor bet Genootfchap bctlisfende dag ver.
fcheen. Niemand der tegenwoordig zijnde Dirateuren
raadde de flooping aan , en van de afweezende
teuren kwatnen de ernifigfte tegenverklaaringen in. Men
werd het eens, middelen tot herftel aan te wenden , ten
dien einde het Huis des Genootfchaps te Vlistingen te
verkoopen, de Bibliotheek , Kabinetten en verdere eigendommen over te brengen na het Mufeum te
en de jaarlijkfche Algemeene Vergadering te Vlisfingen
t,!.. }louden. — Dan laater is , gelijk ons bericht wont ,
om gewigtige redenen , beflooten ook de Algemeene Ver.,
gaderingen voortaan , itnnicrs voor eerst, in het Mufia tirn Illediburgenfi, te houden.
Door alle deeze , Jotwisfelingen been, worth ons hericht , zijn 's Genootfchaps Boekerij , de Verzameling
van Naturalia en Zeldzaamheden , en het Kabinet van
ledailles , aanmerkclijk vertneerderd. 's Genootfchaps
Werkzaamlieden geduurende dit Tijdvak worden ver vol.
;ens voorgedraagen. Uit die opgave blijkt, dat deeze
Maatfchappij, in weerwil van haaren kwijnenden toefland
altijd zo veel mogelijk ten algemeenen nutte werkzaam
was en bleef; zo hoopt dezelve te blilven ; alt wij wenlchen dat de hoop der Maatfchappije , dat ook hare
Ouitenlandfche Leden zich met vernieuwden ijver zullen
toeleggen, om eens eindelijk aan hunne bij de aanvaarding van het Lidinaatfchap op zich genomene verpligting
te voldoen, om ten minftenalle zes jaaren eene Verhandeling
over een onderwerp ter hunner keuze in te zenden , vet!.
vuld worde, en dat zo veelen , als , in weerwil der telIcens herhaalde klagten en aanmaarting , agterliji: zijn
gebleeven , dit gebrek verbeteren.
Met dit Deel vangt een nieuw Werk aan , en de nitvoering overtreft het voorige wijd en verre. Ook zullen dP d:)or dit Genootfchap bekroonde Antwoordcn op
voorgettelde Prijsvraagen., en andere ingekomene en der
uitgave waardig gekeurde Verhandelingen , voortaan at'Zo veel oordeelden wij
'onderlijk te bekomen zijn.
uit het Voorbericht eens 21s berleevendp Genootq
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bladz. beflaande te
nootfchaps , niet minder dan
moeten ontleenen.
Eene Lijkrecien over ISAAC WINCKELMAN, die zedert
de eerfte oprigting der Maatfchappije , geduurende den
tijd van vijf en twintig jaaren, in zijne betrckkingen van
Direaeur en Voorzitter, ten hooglten welverdiend heeft,
door den toentnaaligen Secretaris DRUM-OUT in 179G
uitgefproken, opent dit Deel.
't Zelve bevat vervolgens eene Naamlijst van Heeren
Direerniren en Leden. De eerst hier voorkomende Verhandeling gaat over het Brandkoorn. Aan drie Verhandelingen over dit link hadt de Maatichappij aan elk der
Schrijveren de Zilveren Eermunt toegekend; dan vondt
Ilet Genootfchap goed , een Uittrekzel nit deeze drie
Verhandelingen te doen opmaaken en in druk te geeven , met aanbieding van de Gouden Medaille aan hem,
die de beste en met oordeelkundige bewijzcn geflaafde
Proeven mededeelde , in hoe verre de middelen , in de
drie onderfcheide Verhandelingen van SCHORTINGHUIS
PLEYTE en PAULUS opgegeeven, bevonden zouden zijn
te beantwoorden aan het oogmerk, 't geen men zich iii
ttie opgegeevcne Vraag hadt voorgefteld. HENDRIK CONSE Huisman te Geervlied, fireek den Gouden Eerprijs.
Zijne Verhandeling draagt alle blijken van een oordeelkundig Waarneemer , en is , zo verre ons voorliaat,
het beste over dit voor den Landbouw zo belangrijk
onderwerp. Hoezeer op de Zeetnifehe Groncten rechtWeeks toepasfelijk, kan de overbrenging op andere gereed gcmaakt worden. De ondervinding, de beste Leertneestresfe, was heeds zijn gids.
Het tweede Vraagttuk , in dit Deel beantwoord, luidt:
Is er eenig middel , om het Kram- en Illatwerk aan de Zeedijken, het zij met daartoe gefchikte kruiden, heesters of
andere gewas fen tusfchen hetzelve te planters, het zi,1 op eenibg e andere wijze ,dtturzaamer en tegen den flag van het wa:er
sneer be/land te ?waken? — ANDRIES SCHRAVER,'s Lands,
Infpeaeur,, woonende te Zierikzee , behaaldc den Zilveren Eerprijs. Schoon ook deeze Beantwoording meck
het meest op Zeeland ziet, is dezelve ook elders Van veet
toepasfing , en verdient do gezette leezing van alle hetanghebbenden bij de Zeedijken , de bolwcrken van ons
Vaderland tegen de wateren, waaruit hetzelve als getoogen is.
Meer
PP

576

IIEUWE VELIFIANDE INGEN

Meer bepaald tot Zeeland is bet Antwoord van dien
zelfden Schrijver, met den Gouden Eerprijs bekroond,
over de Uitlooziiag van het Landwater uit het Eiland
Waleheren.
Van aigemeener gebruilr, fchoon mede op Zeelandonmid..
delijk toepas relijk ,is het Antwoord van den overleden Franfehen Kostfchoolhouder te Middelburg, P. F. PERRENOLTD,
op de Vraag: Welke zijn de beste middelen, waardeor
..eirmenkalen , dit gapes:, ointrent de bedeefing van een
aantal Armen kunnen outlast worden ? aan hetwelk de
Zilveren Eermunt werd toegeweezen, en nit het Fransch
vertaald hier re leezen gegeeven wordt. Hoevvel dit Sulk
van langwijligheid niet geheel is vrij te fpreeken , ontInoet men in 't zelve veei zeer opmerkenFwaardigs omtrcnt
een Onderwerp , 't men allerwegen zo zeer de aaedagt
van eiken Menfchen- en Volksvriend verdient ; dit heeft
ons het leezen over die zo vaak bearbeide Itoffe veraangenaamd. Bijzonder beviel bet ons , dat de Schrijver
zich meer met daadzaaken , dan met afgetrokkene recieneeringen, bezig hieldt.
Inzonderheid heijvert hij zich, om de tegenwerpingen
op bet ftuk der Fabrieken te wederleggen, en het zwakke daarvan te doen 'gevoelen. Hij voegt er bij, dat de
Manufaauren menigmaal hun beltaan aan zuike teevallige oorzaaken verfchuldigd zijn, dat men, tot derzelver oorfprong opklimmende , er over verwonderd
that. Het des door hem bijgebragte voorbeeld oritleenen wij. „ De horologie-maakerij in het Graaffeltap
Neuburg in Zwitterland heeft op zulk eene zonderlinge
wijze begin genomen , en hare vorderingert z ;jn zoo fuel
geweest, dat ik mij niet wederhouden kan er hier eenige
trekken van aan te haalen. — In het jaar 1689 deeds
zeker Paardekooper van bet Dorp Sagre, in het Graaf.
(chap Valangin , eene reis na Louden, en kogt daar een
zakhorologie. Bij zijne terugkomst beijverde zich elk
om dit te gaan zien, als lets buitengewoons, gelijk het
in de daad ook was voor menfchen, die nooit een uurwerk gezien.badden. Na verloop van eenigen tijd flondt
het ftil, en zie daar al het vermaak van den goeden man
verdweenen; hij kon nu met zijnen koop niet meer pron.
ken. Wat nu gedaan, daar er in geen twintig uuren in
't ronde een horologie-maaker to vinden was. Zekere
Hoeffmit en Slootemaaker tevens ondernam het uurwerk
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te tumflellen , en bet gelukte hem; hij kreeg in dit werk
zelfs zoo veel fmaak , dat hij zi j ne iinitfe foot , en itt
den tijd van zes maanden kwam hij zoo ver,, dat hij eel)
horologic maakte , 't welk, gelijk men fpreekt taamelijk wel zijnen letting trok , en dat ('t geen bier
bet
'
bijzonderst is) alleen met zijn flootemaakers gereedfehap.
Vervo/gens d2edt hij eene reis na Geneve om er gereed4
fchap en voorraad te koopen , en tevens de kabinetten
van horologies te zien die er reeds beflonden. Weer
te huis gekomen, gaf hij' zieh geheel aan de kunst over,
en deedt zijne vier Zoonen met hem werken. Zie daar
den ftichter van die heruchte Manufaanur , waar de
meeste uurwerken getnaakt worden , die men buitenslands onder den naam van Farijs verkoopt , waaruit
men er alle jaaren meer dan 6o,000 auks aflevert ,
en waardoor er jaarlijks eene fom inkomt van hij de
1,5oo,coo kroonen , zonder nog de kanten te rekenen
die aan ten minften ,4000vrouwen of jongedochters onderhoud verfchaffen." Welk een voordeel voor een kleia
plekje lands, 't welk geen twintig duizend inwoonders
telt, en zeker niet genoeg voortbrengt om het derde deel
daarvan te voeden!
Lang naa dat deeze Verbandeling reeds was afgewerkt,
vielen hem de Staatkundie jeaarboeken van den Meer LINGuET in hander, waaruit hij bet een en ander treffends
ontleent , ftrekkende om zijne aanmerkingen tegen de Bedelarij te ftaaven, en een prikkel tot arbeidzaamheid te
geeven.
De Secretaris des Zeeuwfi:ben Genootfehaps , DE
KANTER PHIL. z. , geeft eene Wiskundige Verhandeling over
de Berekening van het vermogen der uitwaterende Sluizen,
Deeze Verhandeling werd door hem vervaardigd bij gelegenheid der beoordeeling van de Prijsverhandeling ovec
de Suatie van het Landwater in het Eiland Walcheren ,
wanneer bij het GenOotrchap natuurlijk veel overweegings viel nopens het ontlastend vermogen der Sluizen.
Bierdoor kreeg hij aanleiding,
vondt zich in zijne
toeurnaalige betrekking bij een ttans opgeheeven Inflituut
verpli at, ten dienfte zijner Leerlingen, die hierbij zees
veel belangs
b
hadden, dit onderwerp Tinder te onderzoehen. Hieruit is deeze Verhandeling gebooren , weber.
het Genootfehap , in dit Deel , wel heeft willen uitgeeyen. Len in dit vak kundig Vriend, de Ileer ACKERMANS
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MANS , Lieutenant - Ingenieur in dienst des Vaderlands,

heeft, behalven eenige Drukfouten, ook zommige re.
kenkundige misIlagen ontdekt , die verbetering behoefden ,
xvelke in een Bijvoegzel warden opgegeeven. — Voor
een uittrekzel is dit fink niet vatbaar. Hij befluit de
Verhandeling met deeze lesgeevende taal : „ Hiermede
meen ik bet gewigtig ftuk van de berekening der !oozing
van Sluizen in deszelfs hoofdbijzonderheden, zoo kort
en eenvoudig als de aa.rt van het onderwerp gedoogde,
verklaard te hebben: zoo veel blijkt uit dit alle y , dat
het onderwerp, van Welk eene zijde ook bc..fchouwd ,
altijd ingewikkeld blijft , en niet, gelijk men zegt , met
ongewasfchene handen moet worden aangevat;• maar
bet is ook, even daarom , en uit hoofde van bet aanbelang , de onvermijdelijke pligt van elk, die in eenige betrekking tot Waterweeringen float, zich met alien ijver
op dit belangrijk ftuk toe te leggen , waar toe zeker
iets nicer dan gewoone kunde noodig is , en vooral
zich kennis van plaatzelijke omitandigheden aan te
fchaffen: en als dan zal waarneeming, gevoegd bij eene
gezonde Theorie, en beide op goede gronden toegepast , zekerlijk daadzaaken aan de hand geeven , en
juiste gevolgen leeren afleiden ; terwij1 men, in tegendeel, bij nalaatigheid bier van , zichzelven moet misleiden en mistrouwen , en in het werkdaadigv zich
bloot geeft , ow zeer onaangenaame te leurftellingen te
ontmoeten."
Het laatfte ftuk , in dit Deel voorkomende , is het
Antwoord van' eenen Oudbeidkundigen, die zich niet
heeft verkoozen. met naam bekend te maaken , op de
Vraag betreffende de DEA BURORINA , op een Steen ,
binnen de Stad Domburg in 't jaar 1756 gevonden.
De Steen is omtrent tier duimen hoog, zeven duimen
breed , vier duimen dik. Dezelve is door den Meer Mr.
N. C. LAMBRECTITSEN

Genootfchaps Voorzitter,

't zelve gefchonken , en worth in bet Kabinet der
1,eldzaamheden bewaard. Eene zeer naauwkeurige en
fraai uitgevoerde, Afbeelding, in natuurlijke grootte, is
bier bijgevoegd , en Nit den Leezer in flaat om die met
bet daar over verhandelde te vergelijken. Het op.
fehrift luidt
DEAR,
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's Genootfchaps oordeel over deeze Verhandeling is
ons geheel regtmaatig voorgekomen , en neemen wij het
over; naamlijk, „ dat deeze Verhandeling in veele opzigten wel blijken opleverde van 's'Schrijvers beleezenheid en naarfligheid , bijzonder ten aanzien van het
tweede deel der vraag: of de naam van BURORINA ook
elders op eenige opfchrifien of overbliffzels der Osiatieid
voorkontt? doch dat, vermits dezelve niet voorzien was
met een verzegeld billet , ingevolge de voorwaarde der
uitlooving in het,Progratnma , en vooral, wijl , naar het.
oordeel van des Genootfchaps Gecommitteerden , de
Schrijver zijn gevoelen aangaande den oorfprong der Codheld BURORINA, en de ontleening van haaren naam , Inn
ltellig hadt'aangedrongen of waarfchijnlijk gemaakt , dc
vitgeloofde Zilveren Medaille aan den verdienstlijken
Schrijver niet kon worden toegeweezen." Voorts werd.
bellooten , deeze Verhandeling , als ten aanzien der
hoofdzaak van de Vraag eene geleerde gisfing, en tea
aanzien van het tweede deel een zeer voldoend anderricht in zich behelzende , door den druk gemeen te maaken. — De echte Aftekening van den Steen en deszelfs
Opfchrift , het eenige Monument, het welk , zoo veer
men weet , van deeze Godin gewag maakt, kan oudbeidkundige Naavorfchers in ftaat ftellen om nadere
gedagten hierover te berde te brengen.
Het Genootfchap , met de Uitgave der bij 't zelve
gekomene en drukkenswaardig gekeurde Stukken meer
algemeen nut dan bijzonder voordeel bedoelende, maakt
bekend, dat de door 't zelve bckroonde Antwoorden op
voorgeftelde Prijsvraagen en andere ingekomene en der
Uitgave waardig gekeurde Verhandelingen voortaan ook
nfzonderliik zullen te bekomen zijn; waardoor dan elk,
die van ''sGenootfchaps Verhandelingen begeert gebruik
te maaken, niet meer zal genoodzaakt zijn, om, als
hog
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hem flegts een eenig flak tot nut kan ftrekken zich
een geheel Boekeel , waarvan het overige voor hem van
geen het minfle belang is, aan te inaffen.
Aan zijne Majefleit LOUIS NAPOLEON , Protector des
Genootfchaps , is dit Boekdeel opgedraagen.
Wij wenIchen , dat de hervatte poogingen deezes lofwaardigen Genootfchaps met het gezegendst gevolg bekroond mogen worden , en veel nuts itichten.

rerdediging van WILLEM PASCHEN GTZ. Drost van Breedevoort , tegen CORNELIS VAN DER AA, Schrijver der
Gefchiedenis van den jongstgaindigden Oorlog. Te Deven.
ter, bij G. Brouwer. 1807. In gr. 8vo. XXIV en lio

N adat

de beruchte CORNELIS VAN DER AA Meer don
zeven deelen eener zoogenoetnde Gefchiedenis van den
Oorlog afgefchreven , zijne pen in gal gedoopt, de braafIle Mannen , in wier fchaduwe hij niet waardig is te
Nan, en aan welken de onpartijdige Hollander den roem
van wijsheid en eerlijkheid nimmer onthield , met den
vuiglien laster bezwadderd , en de gevoelens van wrok
en wrevel , tegen de verklaarde oogmerken des Gouvernements , en dus met verachtinge van dit edel doe', jaren lang heeft levendig gehouclen , en nog bij voortduring levendig houdt, zonder dat zich bijkans eenig voorwerp zijner lasteringen verwaardigd heeft tegen zulk
een prulfchrijver en lasteraar in het veld te treden, vindt
zich de Recenfent otigemeen Verrast met de uitgave der
verdediging van eenen Man, die , ondanks alle de vet.:
achting , welke hij tegen zijnen lasteraar gevoelt het
van zijnen pligt heeft geacht , in dezen niet te zwijgen
maar die genen der Natie, die niet wiliens en wetens
blind zijn en blind willen blijven , met de lastertaal des
beruchten kwakkenfchrijvers bekend te maken 4 1n inderdaad , de Recenfent betuigt den 1-leer PASCHEN zijne
openbare erkentenis, niet voor den dienst, in dezen aan
hem zelf gedaan , maar voor den dienst, bewezen aan
de Natie, aan het Gouvernement , dat belang heeft om
zulk eenen lasteraar van nabij te kennen , omdat hij tot
Allen kwaad in ftaat en alzoo gevaarlijk is , aan de Nakomelingfchap , ten einde deze geenszins misleid worde
in hare oordeelvellingen omtrent gebeurde zaken , en bijzonder aan de waarheid , welke bij iederen eerlijken
Allan
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man haven alles heilig, bet fieraad van den mensal , en
de waarborg is van bet maatfchappelijk verdrag.
De Heer PASCHEN Drost van Breedevoort , in den
jare 1799, bij de Landing der Engellchen , en de woelingen der Hollandfche Uitgewekenen , met voorkennisfe en onder begunfliging van Pruisfen, aan de grenzen , blootgefteld aan alle de onzinnigheden des oproers,
waartegen hij in zijne regterlijke hoedanigheid moest
waken, words door VAN DER AA, in het Bite Deel zijner zoo gezegde Gefchiedenis, afgemaald , als een Men/7 nonite Tapper , een man van (node handelingen , ontS5 zettende velen zijner Mededorpelingen van hunne vrij• heid, zijnde tot alles in that, wanneer het maar met
99 zijne overdrevene revolutionaire begrippen ftrookte ,
„ of dienstbaar konde zijn om zijnen haat tegen de
Oranjegezinden den teugel te vieren , hebbende opzet9)
„ telijk eene lijst geformeerd van onbekwame Leden
eener Militaire Regtbank, ten einde dezeive aan het
99
„ woeden en vervolgen te zien; een man dus van dien
ttempel , dat de achniniftratie der Juftitie aan geene
97
• ergere handen , dan de zijne konde worden toebe• trouwd.” Deze is de vuige befchuldiging van TAN
DER AA; en de verdediging daarentegen van den Heer
PASCHEN is eenvoudig, krachtig, en beflisfende,zoodanig , dat de Recenfent, na de zaken met de volkomenite
onpartildigheid te hebben overwogen , voor het ge.
achte Publiek durft verklaren , dat hij den befchuldigden Drost houdt voor een Man van de grootfte braafheid , die, aan den eenen kant getrouw aan
zijne beginfelen en de pligten van zijnen !land, van de
andere zijde nimmer zijn gezag misbruikt, nimmer zijne
waarde als patriot of tits burger verloochend, nimmer
wrack gezocht, veel min geoefend , maar, integendeel,
alle toegevendheid jegens de Urangisten bewezen , alien
wrok ter zijde gefteld , en als mensch en als regter alleredelst heeft gehandeld.
De aard van dit gefchrift laat geene breedvoeriger opgave of ontvouwing toe. In bet korte beloop van 134
bladzijden , beheist zulks loutere gefchiedenis van het
geheurde, door echte itukken van onderfcheidenen aard
bevestigd , zoodanig, dat het oordeel deswege aan den
Lezer zelf verblijFt. Bij enkele gelegenheden ontmoet
men een bewijs van des Drosten gevoeligheid jegens
eenea openbaren Schrijver, die hem zoo fchrikkelijk veron-
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ongelijkte , en wiens levenswijze, gedragingen , beginfe.
len en karakter hij daarom zoodanig voordraagt , als 114
oordeelt, dat zulks aan de Natie, naar waarheid, kenbaar kan en behoort te wezen. Van ter zijde ontmoet
de Lezer eenige opheldering omtrent andere gebeurtenisfen van dien tijd , door VAN DER AA tegen alle waar•
heid aan jammerlijk misvormd , als daar is de gefehie.e
denis der beruchte zoogenoemde Freule VAN DORTU , het
gedrag van den Franfchen Generaal GIROD , de zonderi
linge edelmoedigheid van den Heer PASCHEN , die , bij
den eisch van gijzelaars door den gen. Generaal, daar..
toe in de allereerile plaats zichzelven en zijne Bioedverwanten aanbood , en andere ftukken meer,, welken
men niet verder behoeft op te geven.
De Recenfent , uitermate gevoelig voor de herftelling
van de gefchondene eer eenes braven Mans , wenscht dit
ftukje in handen van alien , die befef hebben van de
waarde dezes eigendoms in de maatfchappij, en houdt
zich van de eerlijkheid zijner Landgenooten genoegzaam
verzekerd , om ook ten dezen opzigte te durven vast.
dat de Natie den Man , den Burger, den Reg.
ter, den Vader,, den Vriend, tegen wien VAN DER AA
Karen vloek heeft willen uitdagen, en in wien dezelfde
Schrijver alle die Gouvernernenten heeft beleedigd, die
denzelven Man met hun vertrouwen, en dus ook met het
vertrouwen der Natie zeive , hebben begittigd, en nog
bij aanhoudendheid blijven begiftigen (*), na deze zijne
verdediging, zal goedkeuren, vereeren en beminnen, ais
den getrouwften waarnemer van alle zijne burgerlijke very
pligtingen, en hem, als zoodanigen, tegen alle de verguizingen van den laster,, zoo wel voor dezen tijd , als
voor de Nakomelingfchap, za4 waarborgen.
(*) Ten bewijze van dit battle flrekke, dat federt de invoering van de nieuw verordende Departementale Adminiaratien, waarbij de kleinero Drost -ampten Ivaren argerchaft, de
Heer vsscnEN echter in zijnen vorigen post gccontinuecrd is,
ichoon onder den veranderdm titel van kilitor.
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Nachtgedachten gevolgd naar het Engelsch van EDUARD YOUNG,
door A. C. SCI1ENK. IVde Zang. In den Haag, b ij Immerzeel en Comp. 1807. In gr. 8vo. 92 Bl.
de uitgave der drie eerfie Znngen van
N adachten,
eenen bundel , is de Heer
in

YOUNG ' S NachtgeSCHENK in zo verre

van bettek veranderd , dat bij zijne Dichterlijke Navolging
van den vierden afzonderlijk in het Licht zendt, met voorneemea
om dus flultsgewijs zijne moeielijke onderneeming voott te
zetten. Spoediger, dan wij verwachten konden, voldoet onze Landgenoor aan den wensch , waarmede wij onze voorgeande en gunftige aankondiging van deezen belangrijIters
arheid (zie Lett. woor 18o6. D. I. bl. 222-2zO) geeindigd hebben: en groeit nu onze hoope op het vervolg, te gelijk met
ons verlangen, niet weinig atm. Bereids is dat geheel van
onzen Dichter afgewerkt, welk Dr. YOUNG bij de eertie nitgave in E742 der wereld aanbood, wanneer deeze 4de Nacht
de troostrijke Siotzang was van zijn voortreffelijk Gedicht.
Hij draagt dit welgepast Opfchrift: „ De Christelijke Triomf;
„ behelzende, de eenige geneezing van de vreeze des doods,
„ en de behoorlijke aandoeningen der ziele over dien on„ waardeerbaaren zegen.” In de Hollandfche uitgaven, zo die
van SCliENK als die van den Heere LUBUNK , is bovendien de
benaaming van Klaagzang geplaatst op den aangehaalden titel.
Op welk gezag en om welke rede zulks gefchied zij, bevroeden wij echter flier:- want in onzen druk van YOUNG (in her
Engelsch) vinden wij die benaaming niet; en weinig voegt
dezelve ook, naar ons inzien, aan eenen Lofzang, of Zegelied , waarvoor men toch, volgens de Aanteeltening der Hitgeevers zelve, deezen Nacht te boucle') heeft, om nu den
inhoud, het, gezegde Opfcbrift, en de bedoeling des Dichters,
die troosten, veeimeer dan klaagen wilde, 'der aan te vueren
ter itaaving van onze g,emaakte bedenitinge.
Het kiwis van Christus, den Verlosfer, heiDrijk wegens de
verzoening der zondige en diep gevallen wereld met God , en
Zaligend in zijne gevolgen, door de overtvinning van de vreeze des doods,. en de uitzichten ten eeu,vigen level) door den
verhoogden Heiland voor de zijnen geopend, wordt bier teiongen in eenen zeer verheven en warmen Dir kruis,
nog heden eene ergernis bij de vijanden van Jefus , eena
dwaasheiti in het oog van ligtzinnige werekilingea en ve,rine,-tele wijshoofden, naar bij uittlek gezegend voor Christenen,
die daunt roemen, en de kracht en wijsheid Gods vereeren;
welk eenen rijkdom en verfcheidenheid van dichterlijke befpiegelingen -en tteffende tafereelen moest hetzeIve niet aan.,
bieden aan eenen YOUNG? Ongelukkig is or verfoil in dank.
Q3
LETT. 1807. NO. 13.
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ZO bier te Lande, es elders, heerrchende, ever de
Leer der Verzoening en het werk der Verlosfing, het Hoofd..
Onderwerp van deezen waarlijk uitmuntenden Zang! Uit•
drukkingen als deeze:
I, Zou, voor den worm, een GOD zip; bleed ten offer geven

r

C")

en, niet re zeggen geheele Voortlellingen en Befpiegelingen ft
dit keurige Gedicht, flaan hierdoor deezen bij uitftek te filch-

ten , anderen fchier evenzeer te onatiebten. Wij voor ons
wenschten gaarne, dat YOUNG zich ten deezen !lever aatt
de taal der Schrift, dan wel der Godgeleerdheid, gebonden
had. Doch over het hoofd zienne in den Dichter, wat
finders als indruifchende tegen het gezond verfland, en ftrijdig met de leer des Bijbels,naar ons begrip, in eene Godgeleerde Verhandeling met nadruk gispen zouden , onderfehrijy en wij volvaardig dit vereerend oordeel van den fchranderen
IIELMoTti „ dat YOUNG in het bezingen van Christus kruis al„ le zijne kunstgenooten overtroffen heeft.” (j-)
Uit het gezegde trait op te maaken, hoe bezwnarlijk het
zij, de volheid en rijkdom van gedachten, de verhevenheid
en kracht van teal en fchilderinge, behoudens de hondigheid
en duidelijkheid , die in het oorfprongelijke heerscht , en
ondanks bet bijkomend bedwang van rijm en maat , in vloeiende
Vederduitfche verzen over te brengen of na te volgen. Maar
tevens ontwaart men hieruit de hooge waarde , die men heeft
toe te kennen aan des Heeren sCHENK IS uitneemendebewerking
van zijnen Dichter. Last het zijn, dat de ingeflaagen weg
hem meerdere vrijheid en afwijking van zijnen Voorganger,
ook omzettingen en kleene veranderingen in het . werk , ver'oorlofd hebbe , die kwalijk in eene Fertaaling zouden re
dulden zijn. Echter wij kennen het doel en de grenzen van
dusdanigen arbeid niet, of lfij bleef onder de verpligting 0117
ons YOUNG te leveren in een uitheemsch en vervormd, maar
web kennelijk gewaad. Ook heeft hij , derven wij dam' bijvoegen, aan deezen eisch zeer loffelijk heautwoord. Niet te
verwonderen is het, derhalven , dat hij, onder eenen arbeid
van
Ruitn zo fchriftuurlijk zoude het klinken, indien men, voor akin

bloed. ter deezer plaatze zijn Zoon gefc h reeven vond. Zie

JOAN.

if. Echter valt dc Heer scnt.:NK niet te befchuldigen wegens zijne
,Navolging , die zeer getrouw is aan het oorfprongelijke s want bii
nDUNG leest men:
If a God bleeds , he bleeds not for a worm."
Di) LUBLINK

vertaald: „ Ster ft een God ,hij flerft niet vooreentworne

(t) verg. Anat. (2) Kilter deem Nacbt bl. 63 en 64*
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van langeren adem , en bij deeze fchier onnitvoerlijize tank,
wel bier en daar eenen fanigreep deed. De onzijdigheid eeus
Beoordeelaars vordert bier van te gewaagen ; en wij molten
dit zonder aanfloot vermelden, nadien 's. Mans welgeplantits
nedigheid, ter plaatze, alwaar YOUNG, met eene verdienfte, gelijk aan die van intraoN, den lof van het Opperwezen bezongen heeft, bet zwakke en gebrekkige van zijne Navolging
rondborflig beleden, en door eene uitgebreide nanhaaling vane
het oorfprongelijke voor deskundigen heeft blootgelegd.
Bovendien is ons eene en andere onnaauwkeurigheid voorgekomen, die wij noode den naam van misting geeven kunnen,
hoezeer de rondboraigheid vereifche , dat wij haar aan den
dag brengen, of mogelijit de Heer SCHENK eerlang befluiten
mogte om deeze kleene gebreken te verhelpen.
Wanneer YOUNG, van de jagt en onderlinge vervolging der
Eerznchtigen fpreekende, ten Plot, naar LUBLINK ' S vertaalinz,
tlaarbij voegt, „ tot de DOOD , die geweldige ',Pager , ben alien
in den grond bedelft," drukt de Heer SCHENK dit denkbeeid met
geene volkomen duidelijkheid uit in deezen regel, (bl. 9.)

Tot hij , die 't vreeslijkst jaagt , hun woede in 't.graf bepaalt.
Wat. immers belet, of wijst den Leezer aan, dat hij aan geesten anderen Nimrod bier "denken kan , dan aan den Dood?
Eveneens , in den volfehoonen aanhef bij het kruis van Christus, dunkt ons het laatfle vers te verfiaauwen , en minder
krachtig en klaar te zijn dan wij zulks wenfchen zouden.
(b1. 21.)

Hoe wordt rnijn ziel beflormd door 's Ilemeis rijkllen zegen,
Die boven 't heilig kruis zich berghoog zamendringt ,
En plotsling neerge/lort, haar in/luit en omringt!
Verbaasdheid grijpt mtj aan, GLIMUISTERD IN DIEN EERIEIL,
In welken kerker? vroegen wij onszelven ; in diet; ran
's Henzels rijkflen zegen? Dit Whit vreemd, maar fchijnt tock
wel de bedoeling te zijn. 01 versmaat en rijm, dat, meet
of minder, bij wijlen den besten onzer Dichteren kluistert.

The pris'ner of amaze, „ als de gevangene der verbaasdheld , flaat enkel bij YOUNG, ea wij voor ons hadden liever
op Deszelfs voorbeeld 66nen regal hier onvoltooid geziee,
dan zo aangevuld.
Spoor eener onvolledige Navolging , en geniis van een
voornaam denkbeeid, door YOUNG uitgedrukt, treffen wij
derom aan in deeze verzen (bl. 31.)

lk, op aarde een flofje in zonde en flof Verloren
Zing' ik een ond'erwerp to hoog
Hemel; 4orentif
Qq2
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LUBLINK heeft bier: „ Zal een foie van a'eeze were& ,
ZELF MAAR EEN STOFJE IS, g al dat in fief en zonde, hemelfehe

endersverpen gamelen?" Wat bier ontbreeke, is middagklaar
uit de vergelijking.
Voorts achten wij (op bl. 50) het woord leger zeer te onregie voor doodsbedde gebezigd te ziju;en breugt dit veet toe,
dat men aldaar de Navolging van scnENk kwalijk verflaart
kan, zonder of YOUNG of de Vertaaling te opcnen.
't Geloof befehermt en pleit veer dat onrebuldig leger,
Hoe faireettwend aangeklaagd door elken ouregtpleger.
De zamenhang moge jets toelichten; maar niet zove61 als dit
gezegde bij LUBLINK , waarop gedoe1d worth: „ [Jet Geloofal,'den (ontwapent het verderf) en fpreekt bet onfcbuldige graf
vrii tegen alle fchreeuwende aanklagten."
Eindelijk, waar YOUNG,- in eene tusfchenrede, aangaande
de Wijsgeeren, of LORENZOOS onzer eeuwe, zegt: Van DIEN
verheven roenz (den roem naamelijk van zo wijs als SOCRATES
te zijn) willen zij ongaarae jets misfen; heeft de Heer scuENK
deeze 'letting , onzes inziens niet zonder eenige dubbelzinnigheid , dus uitgedrukt (bl. 54.)
(En dien verheven roem mag niemand ben betwisten.)
P,Iner Welke is bier de bedoelde meening? Kunnen en widen
de Ongeloovigen niet dulden dat die roem aan bun betwist !;'orde, — of, 'nag niemand deswege met ban naar regt en rede
eenig geding treeden? Het aangevoerde uit Lunurt's Vertaaling heeft die twijfelachtigheid niet.
Wij eindigen onze aanmerkingen, met onzen opregten raid
aan den Heere SCHENK re herinneren, van Ach door geene
bedenking of drang te laaten vervoeren tot eenige overhaasting met de uitgave der volgende Zangen , hoezeer wij die
reikhalzend te gemoet bliiven zien. \Ting in"ge zijn jeugdige
Dichtader vloeien ; 'mar toch de taak , Welker moeielijkheid hij
beter dan inland kent , vordert een taxi geduld , Iangzaamen
voortgang, herhaaldebefchaaving , herziening, en omwerking
van het gebrekkige, dat noode van een vaderlijk oog in eiHet Nontint prematur
gen hersfenvrugten erkend ‘vordt.
annum fchrijft hem de Nederlaud!Vie Zangberg ten wet voor,
tai dezelve op zijner. arbeid bli i ven roem draagen.
Leed doet het ons, dat wjj , na de v,,Iledigfle aanprijzing,
onze Leezets met eene enicee proeve, uit menigte anderen
om hiare kortheid gekoozen, tot het Work zelve en dit uitfleekend Gezang moeten, heenen wijzen tot eigen voldoe-

Ding. Wij zijn evenwel verzekerd, dat de volgende verzen
(bl.
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e2en T .R) on7en lof hillijken , en hunne begeerte near
die Meesterauk nit! ikken zullen,

o Gii , mijn Opperl, eer, Beflisfer van mijn dac,ren,
Van dood en leven beide, o nooit gelchapen bron
Van a p es; cindelooze, onfloffelijke zon
Der wereld; Gij , wier gloed , wier koesterende luister,
Toen ik bewustloos fliep in 't alomzwachtlend duister,
Geringer dan 't gewormte en 't nu betreden ftof,
Ook mij lien nacht ontrukte, om, ecuwig U ten lof,
De ttralen van den dag , den gouden dag te drinken ;
Te juichen dat ik leve en uwen glans zie blinken (*) ;
Cij fchiept mil voor 't geluk; ja, liefde zonder per !
Voor de eindlooze annwas(t) zelfs van eindloos klimmend heil;
Gij kent geen ander doel dan mijn geluk en zegen.
Welaan elan, wet mij hier, in 't pelgrims dal bejegen,
1k trek fangs dezen weg , gewenkt door uwe hand,
Zoo b:ijde als Abraham near 't onbekende land.
Bcrust in uw belofte , o rots van mijn vertrouwen !
En 'k weet op walk een rots mijn Impend hart magbouwen:
'k Zie onverichillig neer op 't !even en den dood;
Slechts dit , dit is voor mij belangrijk , edel, groot, —
Zoo tang ik !eve, o God! geheel voor U te leven.
(*) V271 de veelheid der aangeweezen fehonne Navolgingen of Toe..
fpeeling en van YOUNG op den Tlijhel , en aantal ongewijde ,chrijvers
en Dichters , onder tussurnes Vertaatinge , heeft ooze Uitgeever , ais
gezegd is (Lett. voor i8o6. D. I. bl. 224.) niet verkoozen gebruik
maaken Cit evenwei was , onzes ourthels , geene rede , die ons hinderers mogte, om eene plaats uit ry ours , elders niet bljgebragt,
hier aan to voeren , waarop wij vermoeden dat de Engelfche Dicker
iseL oog had. Wij vinden da ze ve Met. I. vs. 85.

Os homini fablime dedit, toetunque tueri
yusfit, E4

elatos ad fidera tollere rams.

(t) Aanwas is manlijk doch laaten wij den Heere SCilENK om de
tbhoon eid van den regel, eene taalfout kwiltfcnelden.

Over ;:le Katboliiken in lerland. Naar het oorfprongliik Fracch,
uit den Illoniteur van den a I Meij 8e7. !Clot;.. in gr.
vo. 16 El.
geagte Dagblad de Moniteur hevat zomtiids geheele
H etVertoogen
of Verbandelingen van eenen Gefchied- en
Staatkundigen card. Zommige deczer zijn wnardig, op eene
onderfcheidenden wijze daar uit overgenomen , voor de vergetelnisfe beweard , en ook in andere taalen bekend te
worden.
Een
q3

OVER DE KATHOLTIREN IN IERLAND.

Een !Ink, de Catholij ken in lerland betteffende, over Viet
lot ko veel gefchreeven en zo zwaar gefchil gevoerd is, bovenal in Engeland , ten deezen jaare,in dit Dagblad geplaatst,
oordeelde men eener Neck:Wait Vertaaling en afzonderlijke
Uitgave waardig.
ln't -zelve komt een kort berigt.voor van de Lorgevallen der
Catho lij ken in dat Rijk , van de vroegfle tijden af tot den
tegenwoordigen. De Verdrukkers worden met fchande gebrandinerkt, de Verdeedigers vereerd.
Volgens de .opgave, hier voorkomende, telde men aldaar,
in 't Jaar 1731, over eene bevolking van 2€ ,5oo,00cy zielen ,
1,309,400 Cathohj ken. 'Mans verzekert men, dat de geheele bevolking met 2,000,000 zielen vermcerderd is, en men
telt 3,550,000 Catholijken. Vier vijfde gedeelten der Bevolking vinden zich van alle ftaatkundige regten verfioken en
leeven in verdrukking. Ilunne Bedienaars van den Godsdienst
leeven er arm en veragt; terwiji de ,Ingelikaanfehe Aartsbisfchoppen en Bisfchoppen, groot in anvil, rijke jaarwedden
trekken ruime en weinig bezogte Kerken hebben , terwij1 men in Steden vol Ca tholii ken naauwlijks eenige Kapellen beflemd ziet.
Wij fchrijven het wel te.fwagten flot af. „ De tijd is gekomen , waarin niets meet de ondoordringbaare verfchansfing van de vrijheid des harten bedwingen moet. De Keizer NAPOLEON heeft met dezelfde hand , waarmede hij de
Protestanter in Fr ankrijk de openbaare uitoefening van bunnen Godsdienst heekvergund, de Catholij ken in Saxen vrij
gemaaltt. I-lij leeraart de Vorflen, dat hen , in zaaken ,den
Godsdienst betreffende , in onze dagen , niets overblijft,
dan de heilzaame inflellingen , die krachtdaadig op de ge,
moederen werken , te beichermen ; dan aan alle de bur-I
gets de vrije uitoefening van den Godsdienst, dien zij
te waarborgen ; dan de beweeggronden, welke hen
daar aan mogten hechten, te vermenigvuldigen; en dan hen
door deez,e vermogende banden in de uitoefening der alge.!
sneene Zedekund2 te houden , zonder welke er geene
INInatichappij beftaat , en waarvan de Godsdienst alleerA
het heilzaam gebicd, in den grond der harken , 4tan han,(4.
Iinaven."
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Redevoering ten betoge dat de Illaatfchappij tot Nut van 't
Algemeen onafhankehjk is van de bijzondere Staatsgefield.
heid , en hare sveldadige lirekking befcherming en aannme.
&ging verdient onder alien Regeringsvorm Uitgefproken
in de Kerk. der Doopsgezinde Gemeente te Utrecht ,
,,,,elegenbeid van .het Verjaarfeest des Utrechtfchen Departeview's , gei'ierd den 271len van Bloeiwaand 1807, door den
dear toe benoemden Voorzitter,, F. VAN TEUTEM. Te Utrecht,
bij G. T. van Paddenburg en Zoon. 18o7. In gr. 8vo. 40 M.
tijd tot tijd, om de Vijf jaren meenen wij , viert het
V an Utrechtsch
Departement Tot Nut van 't illgemecn den
jaardag van deszelfs oprigting ; het houden eener Redovoering ter dezer gelegenheid viel den Eerw. VAN TEUTEM ten
deel , en wij twijfelen geen oogenblik of het is zijn Eerw. gclukt, door deze eenvoudige lunar hartelijke Feestviering, gelijk
hij zich uitdrukt, de belangneming en het dankbaar gevoel
voor die belangrijke Maatfchappij te verlevendigen en nit
breiden , gelijk het nanzoek tot de uicgave van zijn opflef
voor hem het vereerend bewijs was van de welverdiende goodkeuriug van zijn talrijk gehoor. Het onderwerp der Redcvoering doer eer aan het gevoel van den opfteller; en 's mans
welbekende talenten, en de hem eigene wijze van behandeling en voordragt, gaven ons vooraf reeds de verzekering ,dat
wij bij de lezing Met aneen genoegelijk onderhoud, mar
vooral ook nuttige waarfchuwende wenken zouden vinden ,
waarvan wij de behartiging met gerustheid verwachten van
dat zoo uitgebreid en algemeen nuctig ligehaam, met welks
voortdurend beflaan, getrouwheid can deszelfs doel en beginfeien, en ijverige werkzaamheid,wij den bijzonderen en algemeenen welftand oozes Vaderlands, de zedelijkheid en het huisfelijk geluk van duizenden onzer Landgenooten , op het naauwst
verbonden rekenen. Na eene gepaste inleiding, bevattende den
lof en voorfpoed dezee Maatfchappij, betoogt de Redenaar
zijn onderwerp 1.) uit het verklaarde doel dozes Genootfchaps; 2.) den card van deszelfs werkzaamheden; 3.) en nit
de uitkomflen, welke hetzelve tot hies toe heeft opgeleverd;
an alzoo worth voldingend aangetoond voor iederen onpartijdigen, dat de ilaatichappij tot Nut van't illgemeen onafhankelijk is van de bijzondere flaatsgelleldheid, en dat hare sveldadige Itrekking beftherming en aanmoediging verdient onder
alien regcringsvorm. in de daad, „ welk wijs en billijk re•
„ gent," (deze woorden willen wij overnemen) „ waar er.
,, hoedanig in aanzien en magt verheven, ant deze )(Alike
werkzaamheden niet toejuichen; ja ook daarvan het geInk en den bloei zijner ftaten niet gerust verwachten?
„
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If Wat ooit voor of tegen het befang der Volksverlichting
s. moge gedacht of gefproken wezen , van die verlichting,

„ welke de Maatfchappij tot Nut van 't Algemeen voorftaat en
„ bewerkt heeft de rust geenes lands, onder wat beheer of
19 wetgeving gebragt , iets te vrezen. Wijsheid is hare voedfter
„ orde hare gezellin ; !line deugd cn nederige welvaart zijn
„ de zuivere plinten , die elken grond toekomen, en onder
„ linen wasdom welig groeijen.— Niets moge dan voorts den
• choonen
f
bloei beletten waarmede zij nu reeds hare vrucht,, bare takken en hare milde fchaduw atom verfpreidt! Gerust
„ ga zij voort, gelijk zij is begonnen , haar ‘veldadig licht ,
• haar koesterend fchijnfel , haren helderen glans tot op de
„ donkere wanden der ongeziene woning van den geringflen
daglooner in huisfelijken vrede en gezellige vteugde te doen
„ fpelen ! Gerust ga zij voort, door hare leerzame verha„ len , gefprekken en redenen , rim zijne vatbaarheid en zij„ nen fmaak berekend, zijnen arbeid te verpoozen en zijne
„ ziel te verkwikken ! Gerust ga zij voort, hem haren zeld„ zamen en belangrijken boekenfchat, zoo ver haar vermo„ gen reikt, om niet te onttluiten , en niet flechts de midde„ len te beramen, maar ook dadelijk in het werk te flellen ,
„ tot zijne befchaving en veredeling ! Gerust ja moedig
„ en onverzettelijk ga zij voort , wat zij bij bejaarden niet te
„ vergeefs beproefde, voor het aankpmende geflacht voluit
• t e ontw kkelen , en door haren heerlijken invloed op de
„ opvoeding en het onderwijs volkomen tot (land te bren„ gen ! Zii hreidt dan het rijk der befchaving in wile har„ ten nit , doet menfchengeluk en menfchenwaarde op
„ eenen Irn chenden bodem overal ontfpruiten , maakt het
„ yolk, waarvoor zij bloeit en werkt, ge&rd, gezegend en
„ bemino , en verdient de openbare hulde van , wie hij
„ ook zij , lien de eer toekomt over dit y olk het bewind
„ te voeren.”
De versjes , door den Redenaar zelven your deze plegtigheid vervaardigd , zijn wet en doelmatig.

RPHARD FLEMMING 1 de Deugdzame Staatsdienaar. IlMe
Deel. Naar het Hoogduitsch. Te ihnflerdam, bij G. Roos.
Bl.
ik6, In gr. 8vo.

rene

Rothan , waarvan het eerfte Deel reeds voor 15 jaren
bij ons het licht zag, en het tweede in 1793 volgde. De
gedurige vrage nog Haar dit onvoltooide Werk , een bewijs
hoezeer het in den fmaak pnzer Natie viel, bewoog den Uitgever,, de tegenwoordige bezitter van het regt der Copie, er
dit derde en laatfie Deel bij to voegen. Dit nieldt ons het
Veor-
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Voorberigt. De vroegere Deelen zijn op hun tijd in ens Maandwerk vermeld. Met dit derde loopen wij niet boog; ieerzaams
vonden wij maar doeh den bezitteren der vorige Deelen zal het denkelijk vermaak doen , dat de nude FLEMMING
nog'herfielde, en in eer en grontheid komt; terwijl men de
liefdesgefchiedenis van 's mans Docruer, enz. ook met geuoegen lezen ion. Het fpiit ons, Liar de veitaliog Diet beter,
de uitvoering zo tainelijk flurdig is.

G. J. VAN WIJ, TE ARNHEM, AAN
IiEERE B. HUSSEM TE ANISTERDAY1, WEGENS EEN
1‘1E11.R. DAN WAAR •WHIINLITIC ONTDEET KANKERMIDDEL.

BRIEF VAN DEN MERE

Wel Ed. Heer en Vriel dl
andere mij twiifelbaar voorkomende gevallen van Kan>
O nder
kergenezingen door den Med. Docto:-

F. 11. KATZEN13ERGErt,

wonende te Ware:doff, in 't MunfterIche, zoo door mondeBilge berigten , als bij annonce in de Couranten en andere
Tijclichriften , zag ik ook onlangs de bejaardeJulfronw V.O.,
welke zes jaren te voren mij wegens hare carcinomateufe burst
geraadpleegd had, doch can mijne randgeving , welke ik to.n
heilzaarn achtede geenen zin had , en nu eindehjk ruim zes 111AM..
den teirgrendorf ter genezing zichopgehouden beet p is herfield teruggekeerd is naar hare woonplaats, doch bevonden
hebbende dat nog aanmerkelijke overblijrfels canwezig waren,
zich zelve het Kaakermiddel (zekere ro ide zalf) genpp!iceerd
heeft, met het zelfde erre& , als under vorige behandelieg des
Heeren KATZENBERGER aan bar gebleken was, en met yolk°.
men vertrouwen op de radicale genezing, waaraan ik echter
zeer twiffele, sangezien onder andere ham- znakke toellanci,
aanhoudende koortfen en zeer verzwakkende buikinop, verplaatfing van Kankergift, in de vochteu heerfchende, denuteeren.
Deze Lijderesie heeft (volgens verhaal) langs ge.Cchikte we.
gen, en met veel her bij haar Ed. zoogermarmie Ge.
heim , uit het zelfde kanaal, waar fangs de Heer KATZENEERUER.
't zelve angtig geworden is, weten te bekomen; en ni,ttegenbande zij 't zelve op zeer hoogen prijs waardeert, ben He
bij gelegenheid, in hare woonflad geroeoen zijnde, (bij eenen
Lijder, Wien 1k, orn reden eenes afg-rijsieliiken Tongkankers,
Beene andere dan palliative hu ptmddelen konde aanrnden)
volkomen gefIngd , om van bur Ed. eu 't ridded an t voo,
Jehrift
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fehrift ter bereiding, en verdere behandeling ter beproeving,
tnagtig te worden.
De vcrpligting van geheimhouding des voorfchrifts, vooralsnog, mij opgelegd, is van zoodanigen aard, indien ik er,,
in geval van waren Kanker, mede Rage, (waarvan ik alsnog
wantrouwe) dat 1k, aan de belofte voldoende, 't zelve, ten
nutte van bet Menschdom, aan mijne Kunstgenooten zal kunnen mededeelene
Nadat ik nu in het geachte Maandwerk, de Algemeene VaderlandMe Letteroefeningen voor 1807. No. XII. van de mededeeling door den Med. Dolor CLEVE , het volgende gelezen
had: „ Daar weiligt vele uwer Lezers , en vooral die van de
„ beminnelijke fexe, zullen getroffen zijn door het voorbeeld
,, van onzen Kunstbroeder , den fchranderen RATZENBERGER
51 in 't genezen van den Kanker, onlangs uit nfenfchenliefde
„ medegedeeld door den Heer J. DE HEER , in No. 9. voor
„ 1807. van ow geacht Maandwerk; heb ik bet niet ondienflig
„ gedacht, UEd. of liever uwe Lezers, met de nevensgaande
„ eenvoudige Methode om den Kanker in de Borden in vele
„ gevallen voor te komen en te genezen, in het yournal der
4 , Practifthen Heilkunde , 23 Band, 4Stuck, van den beroem,
„ den HUFELAND , en door hemzelven medegedeeld , bekend
„ te maken, enz." voelde ik mij (met voorbijgaan der beoordeeling van nuFELAND's voorfchrift ter afwending of verligtingskuur tegen den Kanker, 't weak ied.eren ervaren Heelkundige, die de lecture van HUFELAND4S fchriften niet onverfchillig acht, bekend is, en door hen naar waarde kan, maar
}simmer door de Lijderesfe zelve ter annwencling behoort beoordeeld te worden) verpligt, am wegens de Heelmethode,
in navolging van den Heer KATZENDERGER aan mijne Kunstgenooten zoo veel mede te deelen, als ik tot nog toe vrijheid
heb re mogen bekend maken ; terwijl ik tot aan den tijd , dat
ik door proeven, wegens geneeskracht des middels tegen
waren Kanker , proefondervindelijk en volkomen overtuigd
ben, mij aanbiede, om dat Kankermiddel , (met de manier
van behandeling in feriplis) 't weik mij voor het echte Kankergeneesmiddel des Heeren KATZENnERGER (en, zoo els bet
mij ook duidelijk toefchiint, op onmijfelbare gronden) medegedeeld is , aan ieder ervaren Heelarts ter beproeving toe to
fchikken, in hoop dat ik fpoedig in float zal zijn, om het
voorfchrift zelve‘beitend te maken, zoo als ik het uit de band
van zekere edelmoedige juffrouw, Nichte der voorbedoelde
Lijderesfe, ontvangen heb , die de behandeling (op voorfchrift en under opzigt van den Heer KATZENBERGER) harer Tante te Warendorff heeft bifgewoond , ten zelfden tijde der behandeling van de Lijderesfe , waarvan de
.Heer J. DE HEER met zoo veei (althans tot bier toe en zoo
veel daar van bekend is) verdieuden tor, en als waren die
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1eelkundigen van die behandelingsmethode ongelukkig geheel
en al onkundig , gewag gemaakt heeft,
Dat ondertusfehen de edelmoedige Heer j. DE time , ten
epzigte der onbekendheid van het middel des Heeren KATzEN*EAGER aan de Heelkunstoefenaren, gedwaald heeft, zal blijken, zoo dra ik het genoegen zal kunnen hebben, om openlijk de Heelmethode van inatstgemelden Heer merle te deeIen. — Dit is mij voortoopig geoorloofd te zeggen, dat het
voorname doel Bier geneeswijze gelegen is in de geheele ve7nietiging der Kankerklieren door het ilrfenicum: en dat men
voorlange, onder andere door WILHELM REIIHARD LE FEBURP.,
op foortgelijice wijze een aanmoedigenden wenk ter genezingsbeproeving gekend heeft , blijkt uit zijne openlijke
mededeeling zelve , of kan men ook aangeteekend vinden in mijne bekroonde Prijsverhandeling , beantwoorden.
de de Vraag , voorgeileld door het Genootfchap onder de
zinfpreuk Servandis Civibus , IVde Dee! , in 't jaar 1779,
bladz. 13$. enz. De Vraag is van den volgenden inhoud:
„ Kunnen wij ons overtuigd houden, dat een ware Kanker
„ zonder de afzetting tot genezing is gebragt? Welke onge„ makken zijn het veelal , die zich onder de gedaante van
„ deze woedende kwaal vertoonen , en onder dien min of
„ genezen, of door nog erger dwaling, als ongeneeslijk be„ handeld worden? Hoe velerlei is de oorfprong van dusda.
• nige mi glagen , naar de verfcheidenheid der lijdende deelen,
„ naar de onderfcheided foorten van Kankers , of naar den
• bijzonderen aard van het bedriegelijk ongemak , 't weile
„ men er te onregt voor aanziet? En kan, eindelijk, ook
„ zoodanig een ongemak ooit wel tot wezenlijken Kanker
„ ontaarden?” — Het zal er clan nu maar alleen op nankomen , om te doen zien, (wij hopen tot heil der lijdenden) dat,
fchoon de Heelartfen mescal op den weg geweest zijn, cart
/net dit middel voordeel te kunnen doen, zij echtcr, en met
reden, te befchroomd geweest zijn, om alsnog zulk een nog
niet genoeg beproefd, gevaarlijk, en, onbedreven be(lierd,
doodelijk middel aan te wenden; tot dat nadere proefnemingen,
door meer kloekmoedige uitoefeuaars der behandelingen van
Kankergebreken , meer zekerheid en licht verfpreid , en de
genezingsbehandeling meer veilig uitgeoefend zouden hebben.
In hoe verre nu ons bedoelde zoogenaamde Kankertniddel den
voorrang boven dat van LE FEBURE en anderen verdiene, zat
nader m)eten blijken ; terwiji wij intusfchen zeker dat
de Kankerbehanthling, welke wij in navolging van den Heere
KATZENBERGER gezien hebben, niet op welberedeneerde, maar
op Empirifche gronden gevestigd is, en hartelijk wenfchen,
dat deze Empirifche behandeliug , geiijk alle voorouderlijke
geneeskunstbehandelingen, den weg moge banen tot volkomee
zekere genezing van dat afgriisfelijk, fchrikbareudeadoodelijir

venijn, de Kanken
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Ik behoef hier niet op nieuw er voor nit te kotnen, dat ik
bet enders, ten opzigte der ware Kankers, ten meesten
te met Uw Ed. en elle Heelkundigen van den besten Hempel
eens ben, dear ik er in mijne v.norgemelde Priisverhandeling
zeer uitvoerig en zoo ik meen voldingend voor uitgekomen bun ,
en in mijne verfchillende gevallen , in latere tijden medegedeeld ,
ja zelve meermalen beredeneerde Kankergenezingen vrnchteloos
beproefd heb; maar met dat al zijn er gevallen, waarin men,
Haar mijn inzien, veilig kan en behoort te beproeven , wet
men met het .Kankermiddel voornonnd ter behouding der
lijders ken uitrigten , in die gevallen bijzonderlijk, waarin wij
op eene andere wiize niets ter genezing, in onzekerheid van
den waren fcrophulenfen, kankerachtigen of venerifchen aard
des gebreks, durven aanwenden e en Haar ons beste weten eenen
gewisfen kort aantlaanden dood te wacbten hebben; althans
het zijn die gevallen , waarin ik het middel voorgenomen heb
te beproeven , terwijI ik met hetzelve zoodanige inwendige
middelen paren zal, als mij near oinflandigheden toefchijnen,
en met den acrd des gebreks meest 'nuttig voorkomen zullen ,
te behooren.
En, dewijl bet voor Heelkundigen hoogst wenfchelijk is,
dat de waarheid van het al of niet geneeskrachtige dezes middels fpoedig ontdekt worde, en er bovenal het lijdend menschdom veel belang bij heeft, dat men allerwegen , wear zicli
Kankerlijders bevinden, zulk eene begeerlijke hulp , zonder
van eenen enkelen Heelarts alleen of te hanger , ken bekomen;
zoo biede ik mij nogmaals, ten flotte van dezen Brief, aan
(en dit was de reden vooral, xvnarom ik Uw Ed. in het openbaar dezen deed toekomen) aan elle zoodanige Kunstgenooten , Wier kunde en ervarenheid in de Heelkunde den toets
der ondervinding hebben doorgeflaan, ter bezorging van het
middel ; ten erode hetzelve met die behoedzaamheid als daarbij
vereischt worth , en met die oplettende waarneming als tot de
verzameling van echte proeven flrekken ken, gibruikt zoutie
kun n en worden.
Intusichen wenfche ik, dat mijne heilbedoelende pogingen
gelukken mogen ; terwi j 1 ik , mij ifeeds in uwe voortdureude
vrielfdfchap aanbevelende; ben
We! Ed. IIeer en Vriend!
Uw Eds. zeer dienstv. Dienaar
II

Arshiern,
October 18O7..

G. J. VAN IV IJ.

In No. X'. Letteroef. bl 4 8 9. reg. 4 , flaat Door, lees Daar. En
in No. 4\11. bl. 532. reg. 6.van ond. Sythen , in Vatic van Scythen.

AEGE ME ENE

VADERLANDSCHE
LETTER-OEFENINGEN,
lnterpretatio Epistola-, Pauli ad Galatas. AuCtore E.
BORGER, rhea. Doe?. Lugd. Batay. apud Haak et
Soc. 1807. 8vo. pp. 400.
rider deden titel is nu verfchenen de Akademifche
() Verhandeling , of het Specimen Hermeneutic= inetugurale , exhibens interpretationem epistohe Pauli ad Galatas, door den Heer BORGER in het openbaar verdedigd.
De berigten, zoo van deze verdediging, als van de gansch
ongewone plegtigheden, welke daarhij , ter vereering
Van BORGER , hebben plaats gehad (*), deden ons ten
aanzien der bekwaantheden en het karakter van den Heer
BORGER de allergunItigfle denkbeelden vormen , en ontitaken het verlangen, om met deze Verhandeling van trader bij bekend te warden. Aan dit verlangen is vol.
daan; en dat wij in onze hooge verwachting geenszin§
zijn te leur gefteld, zal het volgendbeknopt verflag kunnen leeren.
In de Voorrede zien wij, dat de Hoogleeraar J. VAN
VOORST den Schrijver tot het opftellen dezer Verhandeling en het kiezen der ftoffe heeft aangefpoord ; terwijl- hij het volgett van diens wil en gezag Zediglijk
wil hebben aangemerkt als eene verfchooning wegens
het moeijelijke des onderwerps. Hoewel groote marinen de verklaring defies Briefs ondernomen hadden
flond dit echter,, naar het gevoelen van BORGER, niet
gelijk met bet fchrijvert eener Iliade door Homerus; welke te willen navolgen of verbeteren , needs voor eene
vermetelheid werd gehouden: eene aanmerking, waarmede hij het Vernioeden van vermetelheid , in iets te ondernenien, 't geen beroemde mannen v66r hem gedaan
hadden , van zich wilde weren. De Heer BORGER heeft
ge(*) Zie digeneeneKonst- es Letterbode dezes Jaars, No. 24->
Kr
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getoond, dat deze onderneming zeer wel berekend W26
voor zijne krachten , en geen onpartipig beoordeelaar
zal hem van roekeloosheid heichuldigen.
Het ligchaam der Verhandeling bevat drie deafen
Eene inleiding tot den Brief aan de Galati6rs;
Oordeelkundige aanmerkingen over, en 3°. De verWaring of uitlegging van denzelven.
De Inleiding loopt over Galatie en deszelfs bewoner's
over de Christelijke Gemeente in Galatie — over de
genet' die deze Gemeente rneermalen verontrusteden -o
onderzoek naar
vermelding van den inhoud des Briefs
tijd en plaats, wanneer en waar dezelve gefchreven zij.
Over de herkomst , regeringsvorm en lotgevallen der
GalatiErs, uit GalU, 300 jaar v66r onze telling, in
Klein Azie zich nedergezet hebbende, verfpreidt, nevens
de aanmerkingen van BORGER, een aanmerkelijk licht
de, tot hiertoe, onuitgegeven Brief van den beroemden
R. WESSELING aan den geleerden Middelburgfchen Kerltleeraar PLEVIER j welken Brief wij bier gedrukt yinden , met voorkennis van den Hoogleeraar J. G. TE WAd
aan wiens henschheid de Heer BORGER dezelve
TER
verfchuldigd
is.
'
Schoon er tot de Gemeente in Galatie ook Christenen
uit de Joden behoord hebben, zoo beltond bet meeren•
deel echter uit die van Heidenfclie afkomst, welken de
Apostel, zoo veel mogelijk , tracht bettand te maken
tegen ontijdige ijveraars voor de plegtige, inftellingen
van Mozes ; hetwelk in de ade S. der inleidinge getoond
words.
Wie de verkeerde ijveraars voor de Wet waren die
de Gemeente beroerden, is niet bekend; doch 't komt
'
soRuEn voor, dat het listige veinsaards waren, die bet
Christendom beleden hebben, om dies te gemakkelijker
betzelve bij de Galatiers te vernietigen. De Schrijver
leidt het Hecht karakter dezer menfchen vooral of uit
den toon van hardheid, waarop de Apostel hen tegenfpreekt, daar hij in de Brieven aan de Itomeinen en Corinthiers de voorftanders der Mozaifche inftellingen „
die tevens wehnecnende Christenen waren, met zachtheld gewoon is te behandelen. Daarenboven bleek hun
kwaad oogmerk uit de befchuldigingen tegen den Apos.
tel aangevoerd, om op diens waardigheid en gezag inbreuk te maken — al hetwelk bekaopt en 00;deelkundig

S 3 worth ontwikkeld.
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be inhoud des Briefs worth S 4 opgegeven als dricledig, bevattende I. Betoog van 't Goddelijk -fezag der
leere door den Apostel verkondigd.
Verdediginge n
den laster der boven bedoelde tegeniftevers. I 'll. Be.t
Wijs , dat de Apostel nu dezelfde leer flaafde en predikte , die hij voorheen reeds had verkondigd. Na deze
opgave wordt weder elke bijzonderheid , met aanhaling
van hoofdatik en vers , uit den Brief, naauwkeurig
aangevvezen.
Breedvocriger is het onderzoek over den tijd en de
plaats, waar deze Brief gefchreven Dit met zLkerbeid te bellisfen , is onmogelijki waarfchijnlijkst komt
het BORGER voor, denzelven te brengen tot het jaar
51 of 52 onzer telling 't zij men dan Thesfalonica , of
Bercea, of Athene, of Corinthe, al hetwelk met met
zekerheid te bepalen is, voor de plaats houde , waar de
Apostel denzelven gefchreven heeft.
Gelijk in deze Inleiding alles naauwkeurig, oordeakundig en fchrander beredeneerd is, tevens blijken dragende van ongemeene belezenheid , zoo kunnen wij dit
zelfde getuigen van de Alimadverfiones Criticce , welke
het tweede deel der Verhandeling uitmaken , en ten doe'
liebben , de ware lezing, op veelvuldige plaatfen, in het
licht te ltellen, en uit de vergelijking van verfchillende
handfchriften te haven. Hetgeen hier geleverd wordt,
is uit de beste Schrijvers , waaronder WETSTEIN eti
GRIESBACH eene voorname plaats bekleeden, met veel
zorgvuldigheid getrokken. Het bijeenverzamelde is oordeelkundig getoetst, en, naar gelange van het gewigt
der plaats , meet of min uitvoerig uiteengezet.
Het derde en, gelijk natuurlijk is, het uitgebreid fie
deel dezer Verhandeling bevat de Verklaring van deli
Brief. Niet alleen elke fpreekwijze , maar ook elk woordi
't welk nitlegging behoeft, worth opgehelderd , zoo nit
de eigenaardige beteekenis , als uit de vergelijking van
gelijkluidende plaatfen der H. S. ; terwijI dan de Mee;
ring des Apostels , of door eenvoudige vertaling, of
door meer of min uitvoerige omfchrijving, worth aatigeduid. Bij moeijelijke en betwiste plaatfen warden de
verfchillende gevoelens der Uitleggeren vOorgefteld eri
getoetst. De beste Schriftverklaarders • van vroegere en
latere dagen zijn door den Heer BORGER geraadpleegd,
en is inzonderheid gevolgd de methode van den beroetndeze Verhande;
den KOPPE: Gelijk er fraaije
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ling voorkomen, alshbij voorb. over 't gebruik en de toepasfing der Allegorien door den Apostel Paulus , en bij die
gelegenheid te regt worth getoond , dat men uit zekere
evereenkomst niet tot het vooraffchaduwende of Profetifche befluiten mag, — zoo viudt men ook over zulke woorden
of fpreekwijzen , welke door den Apostel veelmalen gebruikt worden, en die van bijzonder gewigt zijn , tot
beter verftand van dezen Brief , en om noodelooze her.
halingen te vermijden, belangrijke uitweidingen. Hier.
toe behoort vooral hetgeen gezegd is over de doorgaan.
de beteekenis der woorden Jixalos, Sixatouv,, Jittuloitrat,
;pis vela, 'rim en ots-titew, waarvan wij bier, tot eene
proef, het hoofdzakelijke zullen mededeelen.
Apostel Paulus, zoo in dezen , als in den Brief aan de
Romeinen , die met dien aan de Galatiers in de hoofdzaak veel overeenkomst heeft , der Joden waan om uit
hunne Wet geregtvaardigd te worden, en de verachting,
waarmede zij de Heidenfche zondaars behandelden , als
hoogst ongepast verklarende , wijst aan de onmogelijkheid voor de Joden, otn nit hunne Wet te worden vrij.
gefproken. Dit was alleen 't geval van hem , die bleef
in 't geen gefchreven was om het to doen — deze zou le•
ven , terwip de overtreder met vervloeking of ftraf bedreigd wordt. Niemand der Joden zich op het eerfle
kunnende beroemen , fionden zij daarin gelijk met de
zondaars uit de Heidenen , dat zij veroordeeling to wachten hadden , ten ware zij als ge fprokenen van firaf behan.
(kil werden door den Allerhoogtten. Lt xatotlrat en ixeiv
eicurtv 42(64 worden onderling verwisfeld. Evenwel
bepaalt zich de beteekenis van het eerfle niet alleen tot
het kwiitfchelden van firaf, maar is ook naauw verbondent
met de beteekenis der woorden ivXoyerclas en 6v. Zoodat
Amami/sett niet alleen te kennen geeft, vrifgefproken , maar
ook, der zaligheid deelachtig worden. Want, „ iemand
„ als regtvaardig houden , hem , als zoodanig , voor
S belooning vatbaar verklaren, en hem dadelijk vergelden," waren denkbeelden, die den Apostel voor deft
geest zweefden , en welke hij door het woord Izmir wilde
te kennen seven.
De Sixamstr, de Regtvaardiging, bier uit volgende,
was, raar 's Apostels leere, niet uit de werken der wet
vipov). Offchoon 't woord wet door den Apostel
wel in ruimer beteekenis gebezigd wordt in zijne BrieNen, pelt het echter in dezen Brief te item= de MgOle
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zailehe wet , en vooral derzglver plegtige Inflellingen.
De waarneming van dezelve is dus , 't geen door de
werken der wet verflaan moet worden. Maar dit kon
miet aanhrengen de bovengemelde Regtvaardiging. Langs
welken weg kon men dan tot dezelve geraken? De Apos•
tel leert: door het geloof ezus Christus. (Hoe jurist
anders over 't geheel de voordragt is van den Heere
BORGER, fchijnt dezelve minder naauwkeurig , waar hij
N. 15o zegt: ltaque cum Cteremoniarum ufus eximium illud i'ustucerrecur beneficium comparare nobis nequeat, quxripr ecqua via ac ralione hac felicitate potiri , et amisfutn
Dei tavorem recuperare posfimusT folam fidem , docet
Zpostolus 7. C. habitam , eo ducere, .rolumque Toy 7nCEiorrx
Deo .gratum esfe atque acceptum. Hoezeer,, wij herhalen
het, de juistheid in de voordragt doorgaans de zuiverheid.
en fraaiheid van den echten Latijnfchen ltijI evenaart; zou
het naauwkeuriger geweest zijn, indien de Heer BORGER bier had aangeduid , „ dat de waarneming der Mozaifche wet, zoo als de good dezelve waarnam , die
aumt.arts niet kon aanbrengen." lmmers , hadde hij
die wet naar eisch waargenomen , hij zou nit dezelve
geregtvaardigd zijn geworden , gelijk de Heer BORGER
ook boven met duidelijke voorbeelden nit de leere der
Apostelen toont.)
gelooven, beteekent in 't algemeen, iets , 't
geen iemand zegt , voor waarheid houden; in "ezus ge•
looven, 't geen Hij van zichzelven , en anderen van Hem,
getuigde , bepaaldelijk wegens zijne Mesfiaanfche waardigbeid , toeftemmen. De Mesfias moest zich kenmerken door
zijne leere , en door zijnen dood voor anderen. De discipelert
en tijdgenooten eenen aardfchen Koning verwachtende,
-was hun geloof in Hem als den Mesfias zeer gebrekkig.
Dit moest naderhand weder te regt gebragt worden;
en van daar dat Paulus , als hij fpreekt van 't geloof in den
Christ us, niet meent dat Joodsch en gebrekkig geloof,
maar de erkentenis van den Meslias , in zijne twee.
ledige betrekking , als leeretuk , en flervende voor anderen. 't Meest fpreekt, de Apostel van den Christus,
als flervende voor anderen, en van de geloovigen, als hebbende de verlosfing door zijn bloed. Het geloof
Christus is dus eene vaste overtuiging , dat Jezus in
der menfchen plaats (want dit geeft het woord 7torpov
te kennen) geflorven is, of, „ dat de menfchen daar1, door vergeving van zonden , wier firaf zij anders
zelr
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„ zelven zouden moeten lijden, ontvangen." Nu is
dit geloof Theoretisch en PraCtisd. Het eerfte , 's menfchcn verkeerdhcid niet wegnemende , kan de Regtvaardiging niet bevorderen ; dit kan alleen gefchieden door
bet laatfle , 't welk verbasterde zeden, verkeerde lusten
en flechten wandel verbetert. Deze verberering ontftaat
door te denken , dat Jezus niet alleen nor anderen, maar
ook vcor ens den dood ondergaan heeft : uit welk alles
volgt , dat de bepaling van 't Celoof, naar de leer van
Apostel Paulus, deze is: „ de overtuiging of erkente„ nis , dat Jezus de zaligheid , door de zonde verloren, voor ons weder herfteld heeft ; en dus, dat niet
,
de
betoonde gehoorzaamheid aan de Mozairche wet,
,
„ noch onze deugd , maar alleen de genegenheid van
,, Jezus Christus , waardoor Hij den kruisdood niet
ontzien heeft , oorzaak en voortbrengfter is onzer
zaligheid.”
Offchoon wij over 't geheel wel in deze bepaling kunnen
berusten , en ook geenszins willen ontkennen , dat hetgeen
de Apostel bijzonder ten aanzien van Joden en Heideneti
Aeert , per analogiam , op later levenden en ons kan
worden toe:Tepast ; zoo had bier inch, daar alles in
deze Verhandeling zoo ruim behandeld is, een kort 011derzoek kunnen plaatfe vinden , in hoe verre de leere
des Apostels , aangaande de Regtvaardiging uit het Ccloof, alleen tot de Joden en Heidenen van zijnen tijd
noet worden thuis gebragt ; en hi hoe verre dezelye even bruikbaar blijft voor Christenen van opvoeding , die zoo min geneht kunnen worden , aan 't
geen de afgodifehe Heidenen als zoodanig bezoedelde , ais aan de overtreding van Mozes wetten , zich
fchtddig te makcn , en daarvoor amnestie of abfolutie te behoeven. — Zoo hadden wij ook gaarne gewenscht niet dat wij het als een noodzakelijk vereischte rekcnen in Gene uitlegkundige Verbandeling ,
doch 't geen bad kunnen bijdragen tot regt verfland der
rieveu van den Apostel —bet fchrandcr oorael van den
Heer BORGER bij deze gelegenheid te molten lezen over
de vrage, in hoe verre men deze fpreekwijzen meet fieflen op de lijst der zoogenaamde fchikking,en naar de toen
iteerfchende, vooral Joodfche clenkwijze; —lets , 't welk,
Ttn. en, ander opzigt , bij de verklaring van H. ,
door den Pleer BORDER aangevoerd , en toen oak de.
Verhandeling des Heeren r.. VAN LIEKERT bij Teylers
God'
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Cocigekerel Genootfchap bekroond , aangehaald is. ® Hoe
moeten wij verttaan , dat Jezus — of zijne benevolentia,
mortein cruentarn non extitnuit — de oorzaak van de
eeuwige zaligheid is der geluovigen? Moet de overtuiging zoodanig zijn , dat wij gelooven, dat Christus
waarlijk in de plaats des zondaars gefh aft is ('t well: als
het gevoelen van BORGER fehijnt te moeten opgemaakt
worden uit zijne verklaring van Gal. III: 13)? — Is bet
oodig ter zaligheid , te gelooven , dat de Allerhoogfte
dezen dood, voor zich, ter aanbieding van vergiWenis
behoefde; of dat God denzelven wilde ten onzen nutte,
en de voorftelling van zijnen loon, als gettorven in onze plaatfe , alleen daartoe moest dienen , om ons, uit
wederliefde voor zoo groot eene genade en genegenheld, tot p etering en heiligheid des levens op te wekken? — Naarmate deze overtuiging gefteld is, moet ook
Ile uitwerking dezes geloofs op verftand en hart verfchillen ; zoodat het nafporen dezer vragen vandaar kan gerekend worden meer te zijn dan een nutteloos onderzock naar onvruchtbare befpiegeiende geloofspunten.
Wij eindigen dit ons verflag met betuiging , dat wij
ons voor het overige allezins vereenigen met de zoo
fraaije als den Heer BORGER vereerende Recenfie dezer
Verhandeling , te vinden in No. 38 van de illgemeene
Konst- en Lctterbode voor dit jaar; naar welke wij, OM
herhaling te vermijden , de vrijheid nemen onze Lezers te verwijzen. Gelijk wij de weinige tegenbedenkingen (behalve die, welke tegen de aanhaling der Iliade
in bet Voorberigt gemaakt is , en waaruit, onzes oordeels, blijkt , dat men , tegen de bedoeling van den
Heer BORGER , in die vergelijking te veel gezocht heeft)
gegrond achten ; zoo ftemmen wij van heeler harten in
met den lof, toegeltend nan de zuiverheid en fraaiheid
van den itip , bet levendige en klare van de voordragt,
het belangrijke der aanmerkingen , en het aannemelijke
van de wijze , waarop ook de moeijelijkfte plaatfen van
dezen Brief zijn nitgelegd terwiji wij ook de wenfchen,
in bet {lot van 't nu bedoeld verflag uitgeboezemd 2
gaarne de Qnze maim/.
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Kleine Schriften , meestal firekkende ter uitlegging van de
H. Schrift; bijeenverzameld en uitgegeven door W. G.
REDDINGIUS Predikant te Dronrijp. Ifle Bundel. 7'e
Groningen, bij W. Zuidema. 1807. In gr. Svo. 136
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e Eerw. w. G. REDDINGIUS levert , in dezen Bundel, eenige vruchten van zijne Bijbelttudie , en
die van eenigen zijner Vrienden, Hij heeft ten oog•
perke, er meer te laten volgen , indien hij tot eene yen,
dere vonrtzetting van dit werk , door een gunitigen
aftrek en goedkeurende beoordeeling , mogt aangemoedigd worden , en indien bekwame Bijbeluitleggers de
goedheid hebben , om hem de noodige Bijdragen toe
te voegen, zoo als er hier reeds eenige geplaatst zijn.
De eerite aflevering hevat acht kleine Stukjes en
eenig Alengelwerk ; alles nieestal flrekkende ter uit.
legging der H. Schrift , en alleen zuike onderwerpen
behelzende , die daarmede in verband than.
N. I. Het karaeter van den Propheet Samuel verdedigd ,
door den Uitgever. Dit flu* is ingericht tegen een uittrekfel uit een fchrift van BELLERNAN , 't welk ten
titel heeft, der Theologe, en behelst eene gegronde wederlegging van de onbekookte befchuldigingen , tegen
Samui ingebragt. Het gaat verzeld van eenige geleerde
aanteekeningen, tot opheldering en bevestiging van het
geftelde.
N. II. Over de uitdrukking , OVERSTE DEZER WERELD , in 't Euangelie van Yohannes; ook van don Uitgever. 't Gewoon gevoelen, ook door ROSENMULLER
en BRINK nog onlangs gevolgd, naar 't welk er het !mold
der booze Gees-ten door verftaan worth, worth bier tegengefproken , en de fpreekwijs verklaard van Cajaphas,
of wel van de Yoodfche Regenten iii 't gemeen. 't Spraakgebtuik en de heerfchende begrippea , waarnaar zich
de Zaligmaker gewoon was te fchikken , laten, onzes
oordeels, zoodanige ultiegging van zijne gezegden, bij
joh. H. XII: 31. XIV: 30 en XVI: ii, geenszins toe.
N. III. Over a Cor. XIII: 5 , (niet x Cor. X1.11:5, zoo
al, bier verkeerdelijk gedrukt flaa:;) door den •Eeriv,
1.ADSMA. Door 't geloof verflaat hij de Euangelieleer,,
neemt den 'zin der geheele zinfilede, onderzoekt u zel•
;en., of gij i8 laey geloove zijt, beproeft u zelven, in diervoe-
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voege op: keert maar eens tot uzelven in, en fpoort de
wonciergaven , die,in u werkzaam zijn , maar eens oplettend na. Zoekt alzoo de verlangde proeve , dat de van
inij u overgegevene leer de leer van Christus is , in
uzelven. Eene zeer aannemelijke , echter niet geheel
nieuwe gedachte.
N. IV. Over het lijden van .7efus in Cethfemane, en
het gebed, dat hij die gelegenheid, .uitfprak ; door
een Ongenoemden. Er work door dat hj ten eene allerfterkite ontroering over, en vrees voor het al/ertreurigst lot, dat Hem, als nabij zijnde , dreigde, verftaan , en het gebed van Jefus geoordeeld alleen een
verzoek te behelzen , om bevrijd te worden van de benaauwdheid , waarin Hij zich thans be yond. Ook dit
gevoelen is dikwijls door anderen beweerd , en met
foortgelijke redenen bekleed.
N. V. Over Spreuk., III: rE , door een Ongenoemden.
Dat bier niet flechts , in 't algemeen , een gelukkig leven , maar bepaaldelijk eene zalige onfterfelijkheid wordt
beloofd , wordt met zwakke gronden verdedigd tegen
MUNTINGIIE en VAN HAMELSVELD.
N. VI. Over Spreuk. XXV: aI , 22, en Rom. XII: 2o,
door den Uitgever. De zin zal niet zijn, gij zult vuurige koolen OP zijn hoofd hoopen , maar nu, of yowl
zijn hoofd, zoo dat hij van fchaamte gloeije. Er zijn,
mar ons gevoel gemakkelijker verklaringen voorhan.
den.
N. VII. Jets over Fred. XI: z , door een Ongenoemden.
Werp uw brood nit op 't water, worth, met VAN HAMELSVELD , niet kwalijk uitgelegd van gezaaid graan in zulke
itukken land, die nabij het water zijn gelegen.
N. VIII. Over Yef. XXIII: io, 12, door den Uitgever. Eene nieuwe verklaring , die, indien zij met 't
taaleigen genoeg overeenftemme, de voorkeur fchijnt le
hebben boven die van HENSLER. en VAN DER. PALM.
In 't Mengelwerk komen drie Ontwerpen van Leerredenen , een en ander Dicbtfluk , en andere Vein!
)(Inkjet voor, niet alien van even veel belang.
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Kleine Schriften , enz. door W. G. REDDINGIUS. Hde
Bundel. I32 Bladz.
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tweede Bundel verfchijnt , door vertraging der
uitgave van den vorigen, gelijktijdig met denzeiven in 't Licht. Zij bevat de volgencle ttukjes:
N. IX. Over yob. VII: 8, door G. B. REDDINGIUS.
Een oordeelkundig betoog , dat 't gezegde van Jefus,
door Joh. vermeld, en wel, als men met GRIESBAcil
dus ieest , ik gaa niet op tot dit fiest , 's Heilands waarheidliefde geenszins in verdenking brengt.
N. X. Over Rom. V: 7, 8, door denzelfden. 't Onderfcheict tusfchen een rechtvaardigen en goeden worth
dus opgegeven , dat door den eerstgenoemden iemand
veritaan wordt, die zeer naauwgezet is in de waarneming van de wetten van Moles, waarvan hij Dimmer opzetlijk afwijkt; door den laatiten een menichenvriend,
die zijn voornaanitte werk maakt van weldoen. Wij
vinden met den Eerw. REDDINGIUS deze uitlegging veel
gepaster en meer gegrond , dan die van VoRsT1US ,
SCHLEUSNER en BOSVELD, die . hij met goede redenen
tegenfpreek t.
N. XI. Korte wederlegging van eenige gezegden van den
onlangs overledenen IIeidelbergfchen Hoogleeraar BAUER over
Genet: IV: 2-5; door den Uitgever. Voor hun , die gevaar loopen , om, door de magtfpreuken van verfcheiIlene Duitfche Schrijvers , tot kleinachting van de Bijbelfche verhalen, nit den vroegiten leeftijd , vervoerd
to worden , is dit ttukje iezenswaardig.
N. XII. Een uitvoerig fink , tot aanwijzing van de
merkwaardige overeenflemming tusfchen Lukas en .7oh. in
brine verhalen, aangaande Martha en Maria ; door den•
zelfden. Men zal het regt gefchikt vinden, ter heves•
tiging van beider geloofwaardigheid.
N. XIII. Eene nit 't Hoogduitsch vertaalde Verhandeling van J. G. CRELL over de ifccommodatien in het 11T.
T., die overweging verdient.
't Bijgevoegd Mengelwerk bettaat weder grootendeels
tilt Ontwerpen van Leerredenen, met een Fragment eener
Leerrede , cone Znecdote (betrcffende den tegenftand
dor
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der invoering van 't Evangelisch Gezangboek), en een
Dichtfiukje van den Uitgever.
\reel lof verdient 's Mans onderneming , die wij hartelijk wenfchen , dat op alle wijzen zal aangemoedigd
worden.

Jets over de Bekeering. Door JAN VAN EYK , Predikan,
se Loosduinen. Te Rotterdam, bij Cornel en van Baalen. 1807. In 40. 87 81.
weerwil van onderfcheidene bedenkingen, die men
tegen de uitgave van een boekje over de Bekeering,
als waarfchijnelijk door niet svele menfchen zullende gelezen worden, zou kunnen maken , vond de gemoedelijke
Schrijver zich , met de Itreelende hoop van er eenig
nut mede te zulien ttichten , opgewekt , om hetzelve
in 't licht te geven. Hij ftelt vooraan het ernilig verzoek aan de Lezers van dit boekje , om hun oordeel op
te fchorten , en hetgeen bier voorkomt van het begin
tot het einde door te lezen , daarover te denken , en
God te bidden , dat Hij hen leere, wat waar en goed
zij. — Men kan het als een leesboekje voor den gemeenen man aanmerken , en wel bijzonder gefchikt
voor dat godsdientlig gedeelte der natie , welk tie Belijdenis der Hervormden toegedaan is, en zoodanig iets tot
ftichting wel wil lezen, of althans , naar het verlangen
van den Eerw. VAN EYK behoort te lezen. En , als
zoodanig, verdient het, onder de zoogenaamde praktikale Schriften , geene geringe plaats. Het is in eene
geregelde orde opgefteld , en vrij van die wonderlijke
begrippen , welke vele menfchen van de bekeering hebben , en die ook nog Reeds door fommige Volksleeroars , of uit onkunde , of uit lage oogmerken, gevoed
en voortgeplant worden ; maar desniettemin , zoo veel
mogelijk , gefchikt naar den aangenomen denk-en fpreektrant onder hun, voor welken de Leeraar heeft willen
nuttig zijn.
%Vat bekeering'zij, weet de Schrijver niet beter uit
te drukken, dan met de woordon van Jefaia : Lax of van
kvaad doers, leer: goed doers. Dit denkbeeld wordt vervolgends, uit verfcheidene wOorden en fpreekwijzen der
H. Schrift , en daaromtrent gebruikte gelijkenisfen, opgeheiderd, 't onderfcheid tusfchen eene waare en vatfeho
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ache bekeering aangewezen, en getoond , wat er bij ieInancl, die bekeerd worth, inwendig plaats heeft, en
hoe zich dat naar buiten vertoont. Hierbij komen nog
eenige bijzcudere aanmerkingen: Het is zeer moeielijk te
bepalen , wanneer de bekeering hij iemand begint; de
bekeering is bij alle menfchen niet even zigtbaar; bekeerde menfchen zijn in dit leven niet volmaakt; de bekeering duurt het geheele leven door. Dan volgt een
becoog van de noodzakelijkheid der bekeering, van do
wenfchelijkheid der bekeering, dat er geene de minfle
reden is, om de bekeering nit te flellen, maar *el tot
het tegendeel, dat Wij onszelven niet kunnen bekeeren,
mar dat bet echter niemand hopeloos behoort op te geyen. Ten flotte worden verfeheidene gemoedelijk ernftige vermaaningen bijgevoegd , aan de genen, die met do
bekeering fpotten , of dezelve niets achten , aan onbekeerden, aan hun , die meenen, dat zij de bekeering
niet noodig hebben, aan zulken , die niet weten, wat
zij van zichzelven denken zullen , aan menfchen, welker bekeering voor verftandigen twijfelachtig is, en aan
bevestigde Christenen.
Men ziet uit deze algemeene opgave, wat men bier
zoo al vindt , en voor welke Lezers dit Lets over de Bekee.
ring beftemd is.
Leerrede over den Hondergen Psalm , uitgefproken bij gelegenheid van de inroering der Euangelifche Gezangen , op de
Meeden in het Oldanot, den ijien van Louwmaand 1807.
door W. J. WICHERTS ABRESCH PZ., Euangeliedienaar
aldaar. Te Groningen, bif N. Veenkamp en Zoonen.
1807. In gr. Svc? . 52 Bl.
De Heer ABRESCH is een vriend en vooritander van het
godsdienftig gezang, en dit te regt; hij is zeer ingenomen met het Euangelisch Gezangboek , en deze Leerrede dient alzoo om vooral ook het nuttig gebruik daarvan aan te prijzen. Dezelve is wel gefteld, en wij twijfelen geenszins of zij vindt bijval. Ter voorbereiding
van het invoeren dier Etiangelifche Liederen Meld de
Leeraar eene Zangoefening, die bij uitnemendheid ftichtelijk moet geweest zijn, en welkers mededeeling alhier
waarlijk nut kan doen. Zoodanige goede voorbeelden
wekken anderen op, en wij hopen dat de Heer ABREsca
vele navolgers zal vinden.
irief
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Brief van R. SPEELMAN, Predikant te Hardinxveld, ter
lvegneming van eenir,'e bedenkingen over de onlangs ingevoerde Euangelifche Gezangen. Te Corinchem,
J. van der Val. 1807. In gr. 8vo. 39 BI.
en verwondert en bedroeft zich bij de lezing van
dit opitel , niet omdat hetzelve onbefcheiden of
flecht is ; integendeel , het is befcheiden , eenvoudig en
hartelijk; maar het is bedroefd dat er zulke gefchriftjes
noodig zijn. Nict dat wij iedere bedenking tegen de
Euangelifche Gezangen , bij de Hervormden onlangs
ingevoerd , voor fmaak- en kracht-loos houden ; maar
de zoodanige, als bier worden te keer gegaan en opgclost, zijn meerendeels beneden alle kritiek. En echter
vreezen wij , dat dit gefchriftje, naar de behoefte van
de Gemeente , aan welke hetzelve gerigt weed, maar al te
wel berekend is, en dat de uitgave , ten behoeve van
een aantal anderen , niet geheel onnoodig zal zijn. Bij
deze en foortgelijke Gemeenten der Hervormden is het
alzoo 'nog nacht; en wij beklagen van harten iedercn braven Prediker,, die zijn tijd en arbeid befleden moet
het vervaardigen van zoodanige boekjes ; en dit te
ineer , daar het doorgaans ton , zoo als men zegt
de Moriaan gewasrchen is.

M

Catechismus ten gebruike voor de 9eugd van alle Christelijke Gemeenten; door JACOB VERNES Predikant. Uit
het Fransch. Te 4mfierdam , bij P. den Hengst en
131.
Zoon. 1807. In 8vo.

B

et woord alle, op den titel heeft eene bepaalde be-

teekenis ; de Schrijver bedoelt alleen de RoomschCathofijken, Lutheranen, en Hervormden. Maar zal dan
nu de , zich noemende , alleen zaligrnakende K rk dit
leerboek toereikend houden ? zal zij het eveneens uitleggen als de Protestant? of zal deze zich fchikken naar
een aantal bijvoegfelen ? gefteld al eens , dat en Hervormde , en Lutheraan , en Roomsch-Catholijke het
boekje , zoo als 't is liggende , zou willen onderfchrijven; waaraan wij hierendaar nog zouden twijfelen. De
Schrijver veioorlooft nog nadir en bijzonder onderrigt

bij
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bij ieder dier Christen-genootfchappen , indien men dit
noodig vinde; en gefteld dit leerboek werd aangenomen,
zoo hield voorzeker (zoo al uiet ieder van die Gezindten) de Roornsch-Catholijke dit noodig ; en wat is
men dan met zoodanig een algemeen leerboek gevorderd ? Dat men de gefehilpunten uitvoeriger en weer
opzettelijk zal behandelen? Dit is in ons oog het onvermijdelijk gevolg. Bij het doorbladeren van dit boekje
yonden wij ook niets bijzond.ers ; dit algemeene heeft ieder, en welligt beter , in zijn leerboek. Wij wenfcheri
hartelijk eenheid in de Kerk ; maar waartoe vereeni.
ging, zoo lang men gezind is zich al aanftonds weder to
Icheiden ? Komt eenmaal de regte vereeniging tot and ,
dan zal het algemeene leerboek ook vrij wat korter
zijn. Eon godsthenftig leerboek voor den Protestant
en Roomsch-Catholijken ? — met hetwelk zich beiden
vergenoegen kannen ? — Nu ja, wij zijn toch Christenmenfchen onder malkanderen , en hebben toch het
zelfde geloof ! behoudens ieders bijzondere uitleg.
ging evenwel; maar joist wegens die bijzondere uitlegging komt het algemeene leerboek nog wat vroeg. --Maar waartoe zoo vele woorden; — juist omdat het
een leerboek voor alle Christelijke Gemeenten is , zal
denkelijk wel Beene enkele Gemeente hetzelve gebrui.;
ken. De Protestant moot zijnen grondregel vaarwel
zeggen , of de Rootnsch Catholijke dien aannemen ,
eer men aan den Ieerboekje voor beiden denken kan;
en zoo lang dit het geval niet is , zijn zoodanige hoekjes voor den nadenkenden van weinig belang. Derzelver verfchiining verdient toch opmerking. Dat men
dezen Catechismus met dien ten gehruike van al de Kerken des Franfchen Rijks vergelijke. Eerwaarde VERNES !
gij komt indedaad met uw boekje nog wat vroeg.

Oratorht , Philologica
Critica , nunc primunr.conjundtim edits. Lugd. Bat.
apud S. et y.Luchtmans, Univerfitatis Regiae Hollan.
diae Typographos. 1807. pag. XI. 347. Biro. Inaj.

DAVIDIS RUHNKENII OpUSCUi2.

De

lieeren LUCHTMANS hebben zich , door de uitgave
van dit boek , eene gegronde aanfpraak verworvert
op de erkentenis van vele beminnaren der oude Letterkun-
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kunde, en hoogachters van den onfterfelijken RUHNKEa
VMS. Rec. Loch twijfelt niet , of velen derzelven
len met hem in het zeltde geval zijn geweest , van namelijk een en ander meesterftuk van dien grooten man, ondanks alle aangewende moeite, niet meer te hebben kunnen magtig worden. Zoo althans is het Rec. gegaan met
de beide Redevoeringen, de Graecia , ac DoOrina.
rum inventrice , en de Doetore umbratico.
Daar de aard van dit boek , als behelzende flechts (Inkken , lang te voren reeds uitgegeven , geene beoordeeling vordert of zelfs gedoogt, zal Rec. ook maar alleen
het werk van een' Referent verrigten , en daartoe de Voor.
rede der Litgevers gedeeltelijk overnemen.
Wi; vinden dus bier :
I. Elogium Hemflerhufianum , voor de eerfiemaal in drub
verfchenen in 1768 , vet volgens zoo door HARLES , in zijn
werk de Vitis Philologorum , nostra aetate clarisfimorum
Vol. IV. p. 214-266 , als door onzen SCHE.IDICS , in
bet tweede Deel der Opuseula de ratiOne fludii , p. 171-210.
ingelascht, en door RUHNKENIUS zelven voor de tweedemaal uitgegeven in het jaar 1749; welke tweede nitgave , volgens zijne gewone zucht om zijne werken al
ineer en meer te befchaven , op vericheidene plaatfen
ten aanzien der juistheid , duidelijkheid en kracht van
vitdrukking, verbeterd is, gelijk ook de titel aanduidt.
Naar deze verbeterde uitgave is de tegenwoordige afdruk
ingerigt : immers aan Rec. zijn geene nieuwe veranderingen voorgekomen, fchoon hij eenige bladzijden vergde.
ken heeft. De Uitgevers laten niet na, de getuigenis
van WYTTENBACH omtrent dit overheerlijke !Ink, to
vinden in Vita Ruhnkenii p. 141 req., in de Voorrede
:tan te haler, welke getuigenis als de item van alle kenners en beminnaars der echte Latiniteit mag aangemerkt
en waarbij gevoegd kan worden , 't geen dezelfde WYTTENBACH er over zegt Bibl. Crit. V. P. II. pag.
x17 feqq. De vergelijking deer beide plaatfen kan tevens tell blijk veritrekken , wat het zij , 't Welk WYT*
TENBACH in het begin der laatst aangehaalde zegt, na.
inelijk laudari a magno viro. flit eerfle Ituk bellaat 38
bladzijden. Dan volgen tot blahijde 74
II. Twee btieven van R. BENTLEI aan T. HEMSTERP
gefchreven in het jaar 1703, kort na de uitgave
Van den POLLUX- des laatstgenoeniden, en door deszelfs
Zoom

Co4.

RUHNKENTI

aan RUHNICENIUS medegedeeld ,
die dezelve bij zijne uitgave van het Elogium van 1789
heeft gevoegd. Zij zijn betrekkelijk• tot zekere plaats in
het Elogium, en behelzen verbeteringen van verzen, nit
verloren geraakte Griekli:he Blijfpelen, door POLLUX aangehaald. Men raadplege over het vernuft en de geteerdheid, gelijk ook over de trotschheid van dien Engelfchen
Zriflarch , die in deze brieven doorftralen., het oordeel
van WYTTENBACH, Bibl. crit. V. III. P. II. pag. tao
feqq. Om de verwondering weg te nemen, die de Lezer , op het eerite gezigt,billijk gevoelen moet, , van deze
brieven hier te vinden , dient het berigt der Ifitgevers,
dat hun eerfte oogtnerk alleen geweest is , het Elogium met
de brieven op nieuw uit te geven , doch dat zij van plan
veranderd zijn, toen beide de ftukken reeds waren afgedrukt. Dit berigt verklaart tevens de reden , waarom
de tijdorde der (tukken niet in acht is genomen, daar
anders de twee volgende Redevoeringen voor het Elogitins
badden moeten ftaan. Nu daarentegen volgt tot bladzijde 104.
Ill. ()ratio, de Craecia , llrtium ac Doarinarum
trice, door RUHNKEN1US uitgefproken in ha jaar 1757.
bij de aanvaarding van den post van Lector in de Griekfche taal aan Leijden's Hoogefchool. Men zie over dezelve het oordeel Vall 'IWYTTENBACH in Pita Ruhnkenii
p. 74, en ieder bevoegd beaordeetaar zal met hetzelve
inftemmen. Zij loopt over eene locus communis , dock
die zoo behandeld is, dat dezelve geheel nieuw fchijnt.
IV. Tot bladzijde 134. Oratio de DoEtore umbratico
gehouden in 1761, toen RUHNKENTUS het Hoogleeraarambt in de Getchiedenis en Welfprekendheid aan gemelde aanvaardde. Welke ongunflige gevolgtrekkingen uit deze Redevoering gehaald zijn door
ezulken, die waanden, dat zij daarin ten toon waren ge.
field, vooral door eenige Reeteren van Latiinfrhe fcholen,
die het deden voorkomen , als of hun (hand door RUHN-,
KENHIS belagchelijk wasemaakt , en welken haat de
w
goedhartige man , die wets
dergelijks , maar integen.
deel alle letter-pedasten , het zij Profesforen, Reaoren,
of anderen, bedoeld, en zelfs bepaald zijne achting voor
den genoemden Rand betuigd had (bl. ii3), zich hier.
door op den pals heeft gehaald , wordt in het breede
vermeld door WYTTENBACH in Y. R. p. 91, die zelfs dd
Z0011 F. HEMSTERHUIS

Alia*

OPUSCULA.

605

Mindere tairijneid der Collegien van 11131INRENILT S <1;111
de- pogingen van deze zijne haters voor het groat& ge,
drelte toefehriift.
V. Tot biadzijde 2r3. Pisfertationes duae de Ca llz
Placidia Augusta , in 1743 op de Wittebergfcl:e Hoopfchool door RUIINKENILTS Coen twintig jaren owl
openlijk verdedigd ; van welke StUtE in zijn Onomast.
litter. Part. VIII. p. 69. getuigt, dat RUFINKENIUS daar..
in een onbedriegelijk teeken van zijne toekonfflige verrnaardheid gegeven heeft. Deze flukken waren fchaarsch ,
en maar Ran zeer weinigen bekend.
VI. Disfertatio de ilmtiphonte,Oratore Attico , tot brad,
zilde 256. Deze Verhandeling is niet het werk van
RUHNKENIUS zelven , maar van een' zijner leerlingen ,
namelijk P. VAN SPAAN , die dezelve in het jaar 1765
onder voorzitting van RUHNKENIUS openlijk verdedigd
heeft. Acht jaren daarna is dezelve door REISEE overgenomen in de uitgave der Oratores Attici, Vol. VII.
13 • 795.
VII. Disfertatio de ttttelis et 11,lignibas naritun , tot hi.
305. Dit is imede werk van een' leerling van nunNKENIUS , namelijk JOANNES ENSCHEDd , en door dien,
onder voorzitting van zijnen leermeester, in het jaar I77o
openlijk verdedigd. Wat beide daze flukken betreft ;
daar dezelve zeer fchaars te bekomen is het niet at
te keuren , dat zij eons wader herdl-ukt worden : doell
Rec. had ze liever afzonderlijk uitgegcven gezien, deRMINKENIUS, feboon hij zeker zijnen leerlingen het
een en ander aan de hand gedaan en hen in het zanier-,
Mellen dezer fchriften geholpen zal liebben, echter gem
fchrijver van dezelven is, en ze altijd als het werk dergenet), wier naam zij voeren heeft willen befelionwl
hebbcn. Zij I:(;men dos in cane Verzameling der Werken
van RUHNKENIUS min te pas: en, dewijl de tTitgever3
zich in de Voorrede op het aanmerkelijk deal beroepen
't Welk RUHNKI
naar her oardvl van REHM,. eir
volgens de dankbare betuiging der fchrijvcrs , in he::
opftellen dezer Verhandelingen gehad heeft, kan
antlers, of men moot Cchijne.ti , hem Ills den eigenlijker
Schrijver te willen doen voorkomen. Hoe uitmuntend
ook beide de flukken zijn, 2011 RUEINKENIUS zeker
ten aanzien van zulk eene paging gezegd he lot= 't geen
WYTTENBACH in zijn taatstuitgegeven fluk der Bibliothe$5
LETT. 1807. NO. 14.

Cob
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ca Critica p. aangaande de diatribe de ziristoxens van
zijn' leerling ➢IAHNE, zegt: qui nobis kriptionemtribuunt
hi nobis nimium honor em babent , nostrum opus cum ober4.•
tironis confundentes. Geheel anders is het gelegen met
bet laatIte link dezer Verzarneiing , naineliik
VIII. Disfertatio de vita et fcriptis Longini , fchooii
hetzelve in het jaar 1776 op naam van PETRUS SCHAER.-•
DAM uitgekomen, en door denzelven , onder voorzitting,
Van R UHNKENIUS verdedigd is. Dat dit carter het werk
van den laatstgenoenrden is , valt den kundigen in het
cog , zoodat het verwondering moet baren , dat TOUP
in 1778 bij zijne uitgave van LONGINUS , deze Verhanclling overnemende, die als het gefchrift van P. SCHAERDAM heeft doen drukken. RULINKENIUS zelf was geW0011, daarom te grimlagchen. kVIr TTENBACH heeft,
z oo in de Bibliotheca Critica Vol. I. Part. I p. 116-131.
Part. III. p. 33 feq. en in Vita Rnhnkenii p. 169 feqq.
de waarde van dit onfierfeliik gelchrift meesterlijk doen
kended , en het aan den rcgten eigenaar toegewezen.
Dc Uitgevers verklaren , aan het Plot hunuer Voorre.
de , dat er nog andere flukken van RUHNKENIUS voor.
banden zija, hem aliezins waardig, die zij inisfchien op
cell' ander' tijd zullen laten volgen. In hoe verre deze
belofte in verband flaat met die van WYTTENBACH, die
in bet laatfie fink der Bibliotbeca Critica Gene nitgave der
brieven en diElata van RUHNKENIUS aangekondigd heeft,
zeggen zij niet. Dat WYTTENBACH de hand in de nit..
gave dezer Opusrula niet gehad heeft, komt Rec. (Nidevoor ; loch hij wenschte wel , dat geen volgenit
Deel zonder het opzigt van dien waardigen opvolger van
RUIINKENIUS wierd uitgegeven, dewij.I hij anders vreest,
dat, gelijk met ele operaposthuma van groote mannen maar
al te veel pleats heft gehad, rijp en groen , om zoo te
fprekcn, in de wereld komen, en dus minder nut aan
de letteren , dan oneere aan de nagedachtenis van RUIITI4E111;S zal gedaan worden.

Jo-
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JOANNIS MELCUITORIS KEMPER Oratio &c. (Dar is) Redenvoering van j. m. KEMPER , over de /Vetten der F;J1.

ken , als da Neste hewijsgukken van hunne toe• of of
veernende men ichelijkheid. Uitgefproken, op den 3 Nov.
i8o6 , bij de openlijke aanraarding van het gewoon
il:wleeraarsambt in het Burgerlijk Regt aan het doorluchtig Abe/hewn te Anfierdant. Ter Stadsdrukkenje.
1807. In 4to. 40 131.

O

nder de uitneemende Latijnfche Redenvo2ringen,
waarop ons Vaderland met zo veel refit boven
unciere Gewesten van Europa , vooral in deezen tijd,
nein draagt, kunnen cvii die van den Amtlerdamichen
Iloogleeraar KEMPER rangtehikken. Het zij men de
zuiverheid van taal , of de welfpreekendheid en befchaafden flip des Redenaars aannitrke; het zij men de
nette en kcurige beliandeling gadetlaa , waarmede hij
het aangeduid belangrijk onderwerp der Wijsgeerige
Regtsgeleerdheid bewerkt en voldongen heeft; wij magen . hem in beiderleien zin wizen welverdienden lof niet
weigeren. Met vermaak deelen wij dus onze Leezers
eenig, hoe kort , verflag mode van deezen letterarbeid,
die het Amtlerdarnfche Athemmtm veel goeds belooft
van den nieuwen Hoogieeraar,, buitendien in ons Va.
derland vermaard door zijne bevoorens uitgegeeven
fchriften (*). Aileen de zeer nederige aanhef, en het
iiitvoerige verhaal zijner ontroeringe , waarmede hij te
fpreeken aanving , geviel ons het minfic in eenen Man
van erkende verdientlen , en bij deszelfs aanvaarding
van den tweeden Lecrlthel; offchoon hij oak voor zijno
aandoening eenige gepaste redenen bijbrenge. l3ij uitilek geleidelijk verders is de loop der gedaellten, die on:zen Redenaar tot zijne VIT.! nader brengt. Zie bier
dezelve met een enkel wooed aangeweezen. — De var.
deringen der menfchelijke Rede • ot volmaaking in veevoorwerp op , we]. waardig,
lerleie kennis leveren
van
(*) Onder deeze verdient inzonderheid genoemd re warden de Verhan deling in her XX1le Deel van Trylers Godgeleerd Genootichap, bij hetzelve met eenen tiveetien Ziivcyen Eerpenning befehonken.

Ss
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van God , onzen Schepper , bcfehowsvd te worclem
Spooren van deezen voortgang doen zich overvloeclig
voor; maar geene andere weetenfchau liceft zo duidelijken inv1Ted op het dagelijksch leven als de Rcgtsgekerdleid. D6 natuurkennis der \Vijsgeeren is ton niet zelden
verlicht, terwijl domheid en vuoroordeel of bijgcloof onder de menigte blijft hcerfcben. Haar dc menicheiijkbeid en wetter gaan befiendig hand aan hand in wederzijdfche vorderingen : en deeze wearheid is het,
zich de fleer KEMPt.R 9 blijkcns den titel, tinder te 2vcrweegen en te voldingen gekoozen hecft. fii1 doet een
redeneerend en allezins duidelijk betoog voorafgaan ten
bewijze, dat Wetgeevers, die op bet gezegde onderling
verband geen acht geeven , en alzo xvetten of verordeningen daarftellen , die in voortreffelijkheid boven de
zeden nitfteeken , of bij de maate der belchaaving en menfchelijkheid der Volkeren niet haalen mogen , in beiderlti
geval , niet flegts vergeeffchen arheid doen , dan ook
den Staat veel oubeils brouwen. Strenge Wetten dus
fiouden geen Eland, vermits men daarvoor geenen eerbied gevoelt, en overtuiging van fchuld, veel nicer dan
willekeurige ftrafoefening, het kwaaddoen ftuit. Dwingelandij derhalven , zulks mogen Philippus en Alva getuigen , verliest Naar ontzag , en eiudigt in algemeene
verwarring, zo 1,vaarlijk niet flegts enkele Mennen van,
Naam, maar geheel eene Natie gelijk onze braave Voorouders , genoeg verlicht ziju , ow daartegen op te komen. Eveneens is bet met Wetten , die boven het peil
der algemeene Volksbefchaaving te zeer verheven zijn
om hen in bedwang te houden, die hare nuttigheid
niet bereiken mogen. Dit echter worth niet zo gereed
toegeftemd van Wijsgeereu , wier wensch alligt clear
hcenen flrekt om een Platonisch Gemeenebest te willen
itichten. Dan zeer gepast voert KEMPER aan, dat de
droevige ervearenis der jongfle tijden leeraarde,
een Beep van onheilen en woeste baldaadigheid daaruit
ontilond , dat men Rijken en Staaten te zeer Haar eene
denkbeeldige voortreffelijkheid inrigten of vortnen wil
de. Niet dat de fchuld Bier dwaaling aan de Redo of
Wijsbegeerte zij toe te kennen ; dezelve ontftond daarentegen hieruit , dat de waare trap van vordering der
Maatfchappije , niet rijp zijnde voor zulkeverheven Vetten, miskend wierd. Beter derhalven handelde Solon,
bierom ook met regt onder het Zevental der Griekfche
\Vij.
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Wijun gerangfebikt , wanneer hij betnigcle, dat zijne
Weuen voor Athenen, niet in ecnen volitrekten zin de
;em,: waren , die men ontwerpen konde , maar wel ,
zijns oordeels , het best berekend voor gezegde Stad.
Alet alle aanprijzing nu van Wijsgeerige en Regtsgeleerde liavorichingen, valt het betluit des Redenaars , dat
Wetgcevers zich van inneemende ontwerpen nict met
overhaasting bedienen mogen ; en het hunne tank is ,
acht tc Nan, hoedanige vcrordcningen en tncht , die
voor de kindsheid of mannelijken Itaat gefchila is , de
Maatfeltappii vercileile , hij uittlek langzaam vorderende in zich te volmaaken: want zo niet het cvenwigt dan7
is tusfehen de befchaaving of mcnichelijkheid eensVolks,
en dc we:ten , zal de fchaal met hevige fchokken ea
flingcringen aan deeze of gene zijdc overflaan , en goheel eon ommekeer van den Staat is daar welligt het g ems
volt?,' van. Niet gcnocgevenwel was het den Hare KEMPER,
de voorgettelde waarheid door enkele redenkavcling flan
te toonen ; hij wilde Naar ook , in het vervoig van zijnen arbeid , nit de ondervinding der eenwen blijkbaar
man ken voor zijne borders. Daartoe bepaalt hij zich ,
wegens den overvloed van floffe , tot den voortgang
het lirtraffelijk regt , als die volkomenlijk gevenredigd
was aan der Volkeren gelijktijdigen aanwas in nmnIchelijkheici. Van de eerfte vorming derhalven en opkomst
der MantIchappijen , tot op dien trap van befehaaving,
'.velken zij daarna bereiken mogten, fchetst onze Rodenaar ,in een aigemeen tafcreel , de vroegfte bronnen van
het lijfitrafrelijk rest , en wat tot deszclfs gewigtige
verbetcringen bij herhaaling aanleiding gaf; de langzaame opklimming naamelijk in vcrlichting en zeden. Ook
vergenoegde zich hiermede deeze welfpreekende Wijs.
veer niet, maar licht hij alvoorts zijne ftellingen toe,
en itaaft dezelve, in een breed uitgewerkt vcrhaal van
den veranderden toefland der ftrafgerigten in Europa , zedert den val van het Westersch Keizerrijk,
duurende de barbaarschheid der middcleeuwen, na de
herhooren weetenfchappen, en tot op den huidigen leefrtijd. Wij behoeven naauwelijks aan te merken, hoe zeer
5 s Zlans heleezenheid , echte Gerchiedkundige fmaak
gezonde 1Vijsbegeerte en Regtskunde in geheel deeze
Redenvoering uitfchijnen. Want Teed doet het ons te
mog ten zeggen , dat wij van haaren inhoud geen be:
hoorelijk verflag, maw: blootelijk cencn wenk geeven konSs3
den s
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den, om niet de grenzen van oils beftek te overfchreeden. Wij verzenden dus den 'faalkenner tot het oorfprongelijite, en eindigen met de hoop van eerlang eene
welvolbra gte Overzetting onze Hollandlehe Letterminnaars te zullen mogen aankonc l igen , waartoe wij in
het bijzonder den Profesfor uitnodigen. Intusfchen van
het Plot deezer Inwi riingsreden , en de gewoone Pligtpleegingen , waarrnede zij eindigt ; of ook van het vers
ter Gelukweniti:hinz achter dezelve , zo vereerende voor
KEMPEP., als het deszelfs voormaaligen en tegenwoordi.
gen Ambtgenoot nOSSCHA waardig is ; zal het voldoende zijn, ons genoegen
de hartelijkheid, die
daarin fpreekt, betuigd te hebben.
N‘ ve

ge

n

s

A. A. GANDERIIEYDEN Specimen Juridicum inaugurate
&c. (Dnt is) Regtsgefeerde Proeve behelzende de eerfie
afdeeling van proeven uit de liff/lraffellike , moral wetgevende Regtsgeieerdheid , over de firtnfe van Tucht- of
WerRhuizen , en handelende over de Stra en in het algemeen.
et oogmerk van den Heer GANDER HEYDEN was, Ila
het eindigen zijner Akademifche oefeningen te Groningen , als eene proeve zijner vorderingen, eene Verhandeling te geven over de firaife van Tucht- of Werkhuizen; doch daar hij hiertoe een nader onderzoek naar
den oorfprong, den grond, het doel en de waardij der
Straffen in het algemeen meende vooraf te moeten doen
gaan, en dit voorloopig onderzoek boven zijne gedachten uitliep, terwiji intusfchcn de tijd, welken hij voor
zijne Akademifche loophaan had befietnd , ten einde
liep , befloot hij alleen dit eerile deel zijner proeven uit
te geven; terwiji hij ons echter, waarfchijnlijk ten bewijze dat dit niet de gewone uitvlugt is , waarvan men
zich zoo menigwerven bij dergelijke gelegenheden bediend heeft , ile volledige fchets geeft, volgens weike hij
zijn onderwerp zoude behandeld hebben. — Wij voor
ons zien echter niet waarom juist de Schrijver zijn
onderwerp zoo hoog behoefde op te halen ; en eene Verhandeling over het onderwerp , hetwelk de Schrijver
zich eerst had voorgeiteld, zou ons ongetwijfeld nangeflamer geweest zijn: doch dit ophalen tat den grond,
twit
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nit vrees dat men gebrek aan Rolfe zal hebben, is maar
al te gemeen bij jonge lleden , en wij moeten nu deze
Verhandeling nernen gelijk zij is.
Mon ontvangt dan bier g ene proeve over de Straffen in
het algemeen. Dit ondcrwcrp wordt in vier Hoofditukken behandeld.
In het eerfie Hoofdftuk , over den oorfprong der burgerlijke fIraffen , handelt de Schrijver over de burgerlijke maatfchappij, de burgeriijke wetten, do oorzaken van
derzelver overtreding, (welke door hem in bet zedenbederf,
ongodsdienftigheid , bijgeloof, onkunde , en in de belern=ring vatlhet zorgenvoor eigen beflaan,gevoncien worden) de middelen om dit kwaad voor te lcornen., en de
ftrafwerten; omtrent alle welke onderwerpen de Schrijva
gnetde beste fchriften toont bekend te zijn.
Het tweede Hoofdfluk handelt over den grand der
burgeriijke ftraden , welke door den Schrijver geeocht
wordt in de verpligring der regering om het algemeen
welziin te handhaven en te bevorderen; bij welke gelegenheid echter de Schrijver , daar hij nu toch dit altos
nit den growl. ophaalt , wel met een enkeld woord van
de gevoelens der andersdenkende Schrijvers had kunnen
fpreken.
Het derde Hoofdfluk handelt over het doel der fIraffen in de maatfchappij , waaromtrent de Schrijver bet
gevcelen dercrenen volgt , welke het doel der arafwetten
en der Itraffen onderfcheiden, ffellende het eindelijk doel
der firafwetten in het algemeen geluk , terwijf zij de
handhaving des eerbieds voor de wetten als het doel der
Rratwetten , en , voor zoo verre de dadelijke ftraf
eene bevestiging der wetten is, ook der ftraffen befchouwen.
Het vierde Hoofdlluk eindelijk handelt over de waardij
der firafFert; en nadat de Schrijver de gebreken van aile
andere footten van itraffen, ook van de gevangenis-ftraffen , zoo_ als die thans zijn, kortelijk heeft ontwikkeld ,
befluit hij eindelijk met eene welingerigte gevangenisfiraf als de beste en meestgefchikte firaf van alien aan te
bevelen.
Verhandelin
Wat zaken betreft , beheist
deze o. zees
veel goods, en voor hun, die met de gevoelens der6latere
Duitfche Schrijvers minder bekend zijn , kan de lezing
derzelve veel nut hebben. De vorm heeft Recenfent niet
ievallen. De flij1 van den rieer GANDEREIEYDEN is
Ss4
ftroef,
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flroef,, en niet altijd zuiver,, terwijl het gedurig tusfchen invoegen van plaatfen nit andere SchFijvers van allerlei foort , landaard en leeltijd , het geheel tot eene
home bedelaarsdeken maakt , weike Recenfent nimmet
hecft mogen lijden.
Folledige Inleiding tot de Algebra, aan de hand gevende,
eene gemakkelijke oplosfing , van alle foorten van Rekeningen; zoo in de Wiskunde , Koophandel als andere
ken. Door LEONHARD EULER. Tilt het Hoogduitsch.
Y'aarbij gefoegd is, een zeer eenvoudig middel, em :ells
blinde menfchen de Rekenkunde, ja mogelijk het Schrijven en het componeren van illurtjk te teeren beaefeizen.
Tweede Uitgave. Door M. I. S. BEVEL. In II Dee..
Zen. Te Dordrecht , bij A. Plushy en Zoom r8o7.
gr. Svo. 402 en 556 111.

n

et hier aangekondigde Werk is hekend bij alien, die
op eene grondige kennis der Rekenkunde zich toeleggen. Van de graagte , 'met welke het, bij de eerfte
uitgave , is ontvangen , dient ten bewijze , dat , naa
verloop van niet zeer veele jaaren , eene tweede uitgave
tioodzaakelijk is geworden; lets, hetwelk met fbortgehike Werken zeldzaam het geval is. De voornaamde
verandering , welke de Nederduitfche Vertaaler in deezen Druk gemaakt heeft, heeft haare nuttigheid ; zij is
daarin gelegen , dat hij de bijgevoegde voorbeelden tot
oeffening liever aan het erode van elke Afdeeling , dan
agter elke bijzondere Theorie , heeft willen plaatzen. Daarenboven heeft men zorge gedraagen , om deez,e uitgave
van verfcheiden drukfeilen te zniveren , welke in de
voorgaande waren ingeflopen, Van een nuttig bijvoeg..
g el gewaagt voorts de Titel. Met de betuiging van
ons genoegen over de vroegere gunftige ontmoeting van
bet Werk van den Heere EULER bij onze Landgenooten , als blijk vertoonende , "dat, even als van ouds , de
Rekenkunde nog in waarde wordt gehouden, willen vvij
deeze Inleiding tot de voor veelen onmisbaare kennis dec
Algebra met den meesten crust hebben aangepreezen,
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Het Leeven van GEORGE WASHINGTON, uit deszelfs oorfpronglij ke Papieren zamengefteld door JOHN MARSHALL,
Opperrichter in de Vereenigde Staaten. IVde Deel. Te
Haarlem, bij A. Loosjes Pz. In gr. 8vo. 324
et Held WASHINGTON ' S gunaig vooruitzigt in de
toekomst flooten wij onze aankondigin g van het
111 Deel zijns leevens , en mogen die des IeDeels met
de vervulling daarvan aanvangen : immers bet XIV H.,
waarmede 't zelve begint , vermeldt ons de overgave
der Armee order bevel van BURGOYNE , 't welk de Arnericaanen zo zeer bemoedigde als den vijand ontmoedigde:
behalven de drieduizend en vijfhonderd weerbaare Mannen , die bij de Capitulatie 't geweer nederlagen , verkreegen de Americaanen een uitmuntenden Artilierietrein ,
zevenduizend volkomene wapenrustingen , lrleeding voor
zevenduizend Recruten , die men voorneemens was nit
de Americaanfche Inwoonders aan te werven,
tenten en andere ,krijgsbehoeften. De vreugde daarover
was in America zo groot, als de neerflagtigheid bij het
Britfche Minifterie en de Engelfche Natie.
Verre was de ftrijd voor de Vrijheid van volfireeden te
zijn. Veel gewaagde onderneemingen weiden aangeraaden ,• „ dan WASHINGTON bezat , ' om met zijn Leevensbefchrijver te fpreeken, „ te veel gezond verfland ,
om zich door den valfchen diamant te laaten verblin„ den, welken zij, die op de noocizaaklijkheid aandron„ gen om Philadelphia te beflormen , ten einde zijn ei„ gen roem en dien van zijne Armee te vermeerderen ,
„ hem voor oogen hielden; hij bezat ook te veel (land1 , vastigheid van geest, te veel deugd en vader:ands99 liefde , om zich door het laid gefchreeuw van partii„ zuchtigen , of door de misnoegdheden der onkundi„ gen van zijn voorneemen re laaten afbrengen , het
59 welk hij zich overtuigd hieldt , dat goed was. Het
„ aanhouden zijner verbijsterde vrienden in den wind
flaande, op de aanhitzingen zijner vijanden en de ver„ wagtingen der kwalijk onderrigten met lettende ,volf7 hardde hij in zijn vast befluit om geenen aanflag op
Hierdoor behieldt hij zijne
55 Philadelphia te doen.
Legermagt , en was naderlaand in !hat den vijand
„ het
S s5
So 9
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l, bet veld colder de oo gen te lien, terwijI bet laid ge„ telireetiw van dice tijd in de Went venlween."
Van eenen anderen Lastwerd A.vAsaiNGToN in moei,
Iijklieden ingewikkeld; een aantlag tegen hem als OpperbevelhebbA. za , men fmeeden , waarin verfcheide Leden van het Coupes, en ook eenige weinige Oflicieren
van de Artude , gdoord werden deel te hebben. De
glans, waarmede Capitulatie van BURGOYNE te Sars
toga fchitterde, en waardoor de roem van den Generaal
GATES zulk eene hoogte bereikt hadt, gaf aanleiding,
dat veekn ciagten ifiacrica zou gelukkiger zijn , indien
die Krijgsbevelhebber tot Opperhoofd verheven werd.
Pen ondertielde ook dat die Generaal daartoe niet
cngenegen was, ja zelfs zommige Itaalen van zijn gedrag haven genoegzaarne aenleiding om te toonen, dat
hij, indien die zaak van hem zelven haarcn oorfprong
nict genomen hadt , egter geenzins order de laatIlen
zou zijn om dezelve te bevorderen. — 'Leer verdient al
bet des gebeurde gelcezen te worden ; en zal men , dit
gedaan l''tebbencle , initemmen met deeze tail van WitsIIINGTON ' S Leevensbe.fchrijver : , De kunstgreepen ,
,5 die mogclijk met goede oogmerken aangewend Wier„ den , om den welverdienden roem van denOpperbe,9 velhebber teverminderen,konden zijne aandacht geen„ zinc ontfnappen. Zij maakten evenwel geenen onbe„ hoorelijken indruk op zijnen vasten geest , en veroor,, zaakten hoegenaamd geene verandering in zijne maat,, regelen. Zijne gevoeligheid droeg nicer blijken van
„ Vaderlandsliefde en kommer voor zijn Vaderland dan
van gekwetften hoogmoed. Zijne begeerte om aan
„ het hoofd des Legers te bliiven , fcheen eerder tit
• overtuiging, dat zijn aanblijven in dien . post nuttig
voor zijn ''Vaderland was , dan uit eene voldoening
• zijner eerzugt , die hem deeze hooge post aanbren,, gen kon , voorttevioeijen. Wanneer hij aan zijne bij„ zondere vriednen zijne gedachten hieromtrentverklaar• de , behelsden zijne uitdrukkingen een gevoel en
gemoedsgefteltenis , die een WASHINGTON waardig
• waren. Zij waren bewijzen van de zuiverheid zijns
„ batten en van de juistheid zijns oordeels.” — Hij
vcrpligtte door verf1andige en kloeke maatregelen het
zeer behoeftig Leger aan zich ten hoogilen. — In dit
tijdsgewrichte komt. de Marquis DE LA FAYETTE op
het
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bet tooneel, die zich met eene jeugdige drift aan den Opperbevelhebber verbondt, die desgelijks voor den Franfchen Marquis eerie warme en opregte yriendfchap koesterde. Dit alles, met veele tusfchenvallende gebeur,
tenisfen , geeft het XV H. te leezen.
Het XVI H. behelst , behaiven 't geen omtrent we.
derzijdfche krijgsgevangenen voorviel , een verflag eens
Ontwerps van Bevrediging met America, in het Pa/lenient aangenomen. WASHINGTON ' S duchten voor een
nadeeligen invloed hiervan zette hem aan om alle middelen ter weeringe daarvan aan te wenden , waarin zija
beleid en fchranderheid op het fchitterendst doorftraalen. — In dit eigenfle tijdperk dat men allen aanzoek
van Engeland van de hand woes, kwam in ilmerica de
gewigtige tijding aan dat een Traezaat van Alliantie
en Koophandel geflooten was tusrchen de Vereenigde
Staaten van America en Prankrilk. Deeze gebeurtenis,
welke in America een bron was van bijkans algerneene
vreugde , geeft den Schrijver ruime en belangrijke Rolfe.
In het gedrag ten opzigte van de krijgsgevangencn laat
WASHINGTON zich als de verflandige en gevoelige Menfcheuvriend zien met kennelijke en keurlijke trekken.
Krijgsbedrijven vullen het XVII H. De Generaal uo•
WE, het bevel over 't Engelsch Leger nedergelegd hebhende en na Engeland terugkeerende , wend door den
Ridden H. CLINTON opgevolgd. Billijkheid beftuurt de
pen des Schrijvers , die, gelijk elk weet , het geheele beloop des iimericaanfelien krijgs in Held WASHINGTON'S
Leeven invlegt. Een voorbeeld hiervan ftrekt zijne beoondeeling van het krijgsgedrag des eerstgemelden
vijandlijkeri Veldheers.
Het aandeel, 't welk Prankrijk in den Oorlog rain ,
teen CLINTON het bevel over het Britfche Leger aanvaandde , deedt de maatregeien van wederzijden veranderen. WASHINGTON Wilde nu een Veldflag waagen. Des
viel veel overweegings. De Opperbevelhebber toonde
te midden van dit alles, Heeds zijne fierke begeerte cm
den vijand aan te grijpen , en , zich onderfchraagd ziende door den hcimlijken wensch van zommige Officieren ,
tvaarin hij veel vertrouwen Heide , hefloot hij vender
zijne eigen gedagten te volgen, zonder op nieuws eenen
Krijgsraad te beleggen. Het gevolg, hiervan was de overwinning bij 11/7emmouth door hem bevogten : beflisfend
was dezelve niet,dock deedt den Americaanen en burner
Aan-
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Aanvoerder eere aan, en fchraagde de Vrijheidspoogingen niet weinig. •
Groote verandering in de Kriigsverrigtingen baar•
de bet opdaagen der Franfche Vloot onder den Graaf
D ' ESTAIGN , die zieh beijvert om de Engelfcbe Vloot,
onder Lord HOWE , te bevegten. Dan beide de Vlooten
worden door dorm verfpreid. De Generaal SULLIVAN,
Newport helegerende, dagt ondertleuning van de Franfebe Vloot te kriigen ; doch de Franfche Bevtlhebber
begat zich, "tegen de dringcnde verzoeken van SULLIVAN , na Boston , tot hertiel van de fchade door den
form geleden. flit deedt den iluzericaanfchen Bevelhebber, zijns ondanks, het beleg voor Newport opbreeken,
en na het vaste land terug trekken. Misnoegd , maakte
hij, in eenige zijnerbevelen, gebruik van uitdrukkingen ,
1.vaardoor die Franfche Graaf zich hoogst beledigd rekende. Urn dit gereezen misnoegen te dempen ,en de geenen ,
die zich de zeal; tier Anericaanen hadden aangetrokken,
des niet wendig te maaken , en den daar van verwagten
fleun te behouden , was de invioed noodig vau eenen
WASHINGTON : een invloed die met beleid moest aan,rewend worden, zon dezelve iets uitwerken. Doch wat
mag men van den Man, die eene zo groote maate van
V olks- en Menschkunde bezat, niet verwagten? Wij
fchrijven een gedeelte zijns Briefs over dit onderwerp of
nit het XVIII of laatite H. deezes Deels , 't welk de
opgernelde zaaken bevat. — In deczen Brieve , aan
SULLIVAN gerigt, fehrijit hij onder :Indere: „ Het oils„ veriland tusfcben de krijgstragt onder uw bevel
en de Franfche Vloot beef inij veel ongerustheid vett” , oorzaakt. Europa deelt over 't algemeen in onze hartlijke geneigdheid, en door alle mogelijke middelen,
„ bettaanbnar met onze eer en llaatkuirde , moet dezel„ ye worden opgchouden. De mile indrukken blijveu
„ fomtijds , zo als hij wee:, het langite bij, en milieu
ilrekken om in eene groote maate Ons nationaal cha59 t...tacr omtrent de Franfchen te bepaalen. In ons gedrag jegens hen , moeten wij ons needs herinneren,
dat zij een Volk zijn, grijs geworden in den oorlog ,
zeer gezet op militaire etiquette, en gereed om vuur
te vatten, waar anderen flegts warm worden. Ver.. gun mij, dat ik u op eene ernftige wijze aanbeveel,
„
goede verflandhouding en eensgezindheid te bewaarca , en alle uwe poogingen aan te wenden, om
99 11'
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alle wrevelthoedigheid, die onder uwe Oficier n ontftaan mogt, te verbannen. Het is oak van het uiterfte belang, dat. de, Soldaaten en het y olk niets weeten
van dit'misverfland; of, zo bet reeds hekend mogt
zijn, dat alle middelen bij de hand genomen worden,
om deszelfs loop te fluiten en alle ongunitige uitwerkingen voor te komen."

Reize door Duitschlands Aroordlijke Helft en de nieuwe Franfche Departementen , in den Zomer van i8o6, door A. J.
BONGARDT. Ifle Deel. Met Plaaten. Te Haarlem,
F. Bohn. 1807. In gr. 8vo. 284 Blz.

G

enoeszen fchenkt het ons, in het yak der Reisbe-

fchryvingen , niet alleen Vertaalingen van Buitenlanderen aan te treffen , maar oorfpronglijke eigene
opftellen van Medevaderlanderen te ontmoeten. Een
VAN DER WILLIGEN, een POTTER, Wier Reiskundige Werken nog aan den gang zijn , krijgen een M edegenoot in den Heere
H
BONGARDT, die ons het Eerfte Deel
zijner Reize door de op den titel gemelde ftreeken biedt.
Het laatstverloopen jaar , in 't welk deeze Reis gedaan
is , zet aan dezelve eene bijkomende waarde bij , de
jongfle berigten fchenkende van eene en andere Stad, die
in den krijg , in 't najaar desjaars 1806 en ten deezen jiare
gevoerd , zeer groote veranderingen ondergaan hebben.
De Heer BONGARDT geeft zijne Reize, zo als hij dezelve gedaan en gefchreeven heeft, en doet ons die Steden
in derzelver vollen luister kermen. Eenige der Aritekeg ingen , dit Eerite Deel betreifende, wijzen ons , met
een kort woord , de door den Oorlog veroorzaakte zeer
groote veranderingen aan.
De Reis na Hanover opent bet tooneel. Over Hanover
is onze Reiziger zeer voldaan. In Brunswijk , fchoon
vlugtig bezogt, ziet hij het een en ander. Van daar
Berlin reizende, words Maagdenburg in 't vnorbijgaan
befchreeven. Van Potsdam , eene Miiitaire Start, van
Sans-Souci , het Nieuwe en bet Marmeren Paleis,
den wij narigten. Een algemeen denkheeld van bet voornaamfle, dat Potsdam en deszelfs omtrek zo rnerkwaardig maakt , gegeeven hebbende , laat hij er op
en : „ Niemand zal bier den - weldaadigen invioed
h et alles bezielend verblijf van bet Pruislifche hof vet.ken.,

A. J. BONGARDT
kennen (beter iniskennen) , en zeker met geene minder
voldoening dan wij wader vertrekken; doc h tevens zal
Gene ongunflige opmerking waarlcl1ijnlijk niemand ontinappen , die ik algemeen heb hooren bevestig,en , en hierin beflaat , dat Potsdam, niettegenftaande dat alies , ondanks eene bevolking van omtrent a7ooa zielen , zuik
eene doodlche vertooning maakt ! Men is als in eerie
woestenij, en ziet , behalven de militairen , naauwlijks
menfchen op den been ; bet is ook daarom dat ik geloove
dat het garnizoen onder het voorgemeld getal begreepen
is. Aileen bij gelcgenheid der groote revu'a , die door.
gaans in deezen omtrek gehouden worden , of bij de
groote gelegenbeden ten Hove, is bet bier zeer leevendig
en de toevloal der vreemdelingen buitengewoon."
De Hoofdltad Berlijn wordt van binnen bezogt; de
Koninglijke Verblijven, de Beurs, de Kerken , de Bihliotheek en andere inrigtingen befchreeven. Onder andere
merkt BONGARDT op: „ Een der uitmuntendfte , niet
alleen van Berlijn, maar van Duitschland, zelfs van geheel Europa , is zonder twijfel het VeeHrtlenilkundig
School, bet welkin Holland, dat bij het vee zoo veel belang heeft , niet minder verdiende tot stand te komen.''
Dit leezende , herinnerden wij ons de werkzaamheden,
ten deezen einde , door de Hollandfche Huishoudelijke
111-aatfchappij , zints eenen geruimen tijd aangewend , en
hoe men aanvang/ijk. geflaagd is , om ook die heilzaanie
inrigting bier met den' tijd in te voeren. — Van het
Tooneel viel, wegens het Zomerfaifoen , weinig te zeggen. Gelegenheid tot vermaak en uitfpanning biedt B3rlijn in de ruimte aan , zo binnen als buiten de Stad.
Zulks heeft ,naar 's Reizigers opmerking, „ eenen grooten invloed op de manier van leeven en denken der befchaafde wereld. Men is bier zeker fpocdig t'huis, befpeurt met vermaak de gezellige vrije verkeering , die bier
beerscht , en iedereen noopt, om overal waar het te
pas komt, en geheel vrijwillig , den vreemdeling van
dienst te weezen , gaarne mededeelend , behuipzaam ,
gul en gastvrij jegens hem te zijn. Eenc opmerking,
welke ik tot dus ver veel gemaakt heb , vond ik nergens meer bevestigd dan bier; naamelijk , dat men bier te
lande weinig om den Zondag geeft , hetgeen met Holland,
nu nog, vreeslijk veel verfcheelt. Zonder eens te fpreeken , dat alle vermaaken, hoe ook genaamd, ongehinderd voortgaan , waar onder de Comedic dies dag zeker
dent
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een Ininften toeloop niet heeft, kan men nog iterker be.
wijken bekomen ; veele winkels zijn open , overal zict
men ambachtslieden druk aan 't werk , de trompetten van
bet paardenfpel knetteren onderwijl door de Stad , en,
behalven cje kleeding der menfchen , vooral der beanmonde, ziet men naauwlijks eenig kennelijk teken van den
Zondag. Daar nadert eene, groote menigte vane menfchen ; van tijd tot tijd wijken regts en links eenige af,
die zich na de eene of andere kerk begeeven ; doe') de
groote hoop dringt onophoudelijk voorwaarts en volt
]angzamerhand de lange wandellaan der Linden ; reeds
itroomt alles door de onderfcheidene kolonades der Brandenburger poort uit." Onder die Kerkwaards afwijkenden behoort onze Reiziger niet, maar gaat met den
frroom mede ; dit geeft hem gelegenheid om Berlijd
van buiten te befchrijven , waar hij alles verlustigends
aantreft. „ Niemand" zegt hij, „ zal bier zeker zonder genoegen vertoeven , en niet dart met fpijt vertrek.
ken. Met dit al zijn , de omliggende ftreeken van Beri0
in geenen deele met die van Potsdam te vergelijken."
De Heer BONGARDT laat niet na, bijzondere reisont.
moetingen en kleine voorvalletjes te vermelden: wij witlen er een buiten Berliju met hem bijwoonen. „ Dc
vreemdelingen , die in d'Hotel de Rdsfie logeren , moeten ,
in de nabijheid van bet Kouinglijk Buitenverblijf Sc.'iOnhadfen, een klein landgoed van de Kasteleinesfe van het
voornoemd Logement , Madame OBERMANN, gaan opneemen. Den lieve tuin, vol broeikasfen , een zeer fraai
bosch , vol aardigheden van allerhanden aard , en vrij
wat bouwland,onningen eene eenvoudige wooning, die
zo van binnen als van buiten het voorkomen van een
kloosterkerk heeft, en weezenlijk een allerliefst verblijf
vormt. De Kasteleinesfe gaf joist , geduurende ons verblijf,haar gewoon jaarlijksch feest aan haare gasren, be.
gunftigers en bekenden , waar alien uitmuntend onthaald
worden , zonder andere kosten te hebben als (clan) een
Ckfche fooi voor de bediencien , ten wier behoeve ook
bet feest voornaamlijk wordt aangelegd. Door ons toevallig verblijf daar inededeelgenooten van geweest zijnde,
zal er ons zeker zeer lang de herinnering van bijblijven.
Ach ! leefde men in Holland ook zoo vrij, zoo vrolijk ,
zoo ongeRoord genietend! Hier vonden geen etiquettes
plaats , geen complimerven , geen zucht om in kleeding
of kostbaarheden boven andereR wt te blinken. leder

was wheel onafhangelijk om te dun wat luj verkoos ,
slits
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an oogmerk , tot aller vergenoee
gen nadmelijk , zamenliep. Adelijk, burgerlijk , militai.
ren, commedianten , kortoni alles wat door behoorlijke
befchaafdheid regt verkreeg om zich in 1 -atzoenlille gezelfchap te bevinden , leefde en zweeidc onder elicander,, en
liet zich het genot van muziek, feel en dans"niet outbreeken. Len deftig collation, met keur van 'Millen naar
ieders verkieziug , vereenigde de aanweezenden vuor
cenige oogenblikken in de onderfcheidene vertrekkcn der
ruime wooning, om ras evenwel tot de vrolijke Walfen
en leevendige Anglaifes in de danszaal te rug te komen;
en dit, terwip in- en uitwendig alles helder dag fcheen
te weezen , door de ontelbaare overal brandende lampions ,
door te zetten , tot • de morgenzon de Illuminatie deedt
verflaauwen , en alien moede en mat , doch in de vrolijkile (lemming, na de woelige flad te rug riep."
Berlijn verlaatende , lag de reis na Desfau : dan de
reistogt derwaards wordt befchreeven als zo ellendig, dat
de uitlokking van zulk eene belangrijke plaats alleen kan
opweegen tegen de lengte en zwaarte van den weg, de
nietsbeduidende plaatzen , waar men doorkomt , de
naare verblijven , waar men zich ophouden moet. Het
ongevallige der reize wordt door Des/au vergoed, en het
aangenaame , 't welk Woerlitz en Luifium aanbieden. Die
vergoeding werd den Reiziger weder ontzegd op zijnen
weg na Halle , zonder dezelve te dier Stede weder te
vinden.
Tot duslange bath de Heer BONCARDT zich meest alleen in Refidentien opgehouden ; de Koopflad Leipzig
deedt hem de kragt en aangenaamheden der verfcheidenbeid voelen. — De Reistocht nit Dresden gaf zo veel
voldoenings , dat hij dezelve dus aanvangt: „ Wie eene
aangenaame reize doen wil; en het genoegen dat keurige wegen , groote fpoed, afwisfeling van aangenaame
en geduurig in waarde rijzende, ja eindelijk zelfs cubefchrijflijk wordende gewaarwordingen , opleveren kunnen , in etnen genieten wil, die reize van Leipzig naar
Dresden , en getuige dan , of ik dien toer niet met het
lloogfte regt roemen moge! Welk een overheerlijk land
Saxen is, behoove 1k niet met veele woorden te zeggen ;
en hetgeen dit lam zoo veel aangenaamer maakt , is, dat
zelfs , waar groote viakte eit onafineetelijk bouwland
Been keurige. •,;ezigten kunnen doen denken , bet genoegen evenwel altijd gande gernaakt wordt, door de fleedi
wortwits alles fleclits rot
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voortduttrende waarneeming van deii bloeiendenlanclbouw, van den fchoonen that des lands, en van de
groote volkrijkheid. Eerie oneindige reeks van dorpen en
fleedjes, die men of doortrekt , of van alle kanten in 't
gezigt heeft, brengt niet weinig toe tot de verfcheidenheld van genoegens,"
Van walk een leant men Dresden naderen en inkomen
moge, overal zal inen , volgens onzen Reiziger, zeker
dezelfde gewaarwordingen ondervinden , en over de on.
begrijplijke fehoonheden veritommen. G-een grootfpraak.
zal men dit vinden , als men zich verledigt om met hem
Dresden van binned-- en van buiten te bezigtigen. De
Stad op zichzeive geeft Dresden die vermaardheict
noch zo veel verrukkends niet. Het zijn de vermaz14
ken, de kunstbeichouwingen , nitftappen in den =trek,
opneerningen van merkwaardigheden , die den bezigtiger
immer tijd doen te kort korner], De opgegeevene aandui.
dingen der bezienswaardigheden wettigen die verklaa4
ring des Reizigers, daar hij Dresden van binnen befchrijIt6
Dan wel inzonderheid zal men zich verlustigen in het
vijfdaagsch toertje in de ornmettreeken, - Men verge,.
zelle hem na Pirna , Kiinigflein , SaxifcJze Scriweitz, Ct2
terug over Pilnitz , waartoe hij drie en can halve]] dag
befteedde , na Moritzburg , dat hem een halven dag kostte
na den Pflauenfchen-brand, na Tarant een yeller] dag;
men zal reden vinden om te gelooven dat BONGARDT
„ die vijf dagen onder de gelukkigfte zijns leevens rangfchikt, daar ze vergezeld gingen van een genot, dat onuitfpreekelijk en door niemand te herekenen is." De
flij1 in deeze befchrijving is meer bezield dan het overige
der Reize; een eigenaartig gevolg van het verrukkenci
gevoel.
De rein na ?Folmar,, Erfurt ' Gotha en Casfel, bAlaar:
bet overige deezes E,riten Deels , waaruit wij genoeg
ontleend hebben om den fchrijftrant deezes Reizigers te
doen kennen.
Naardemaal de Heer BONGARDT in de Inleiding het
verzoek doet, 0, dat men het gebrekkige, 't geen hier en
daar mogt gevonden worden , zoo veel te eerder over'
het hoofd moge zien , daar hij nimmer te vooren in eigert
°pile' voor bet publiek de pen gevoerd heeft , met verklaaring dat van eene gunitige aanmoediging veelal zijne verdere werkzaamheden zullen afhangen ,"
wij aan geene gellrenge berisping hier plaats geevene
Dan zal hij het ons niet euvel duiden, dat wij in de be.
Tt
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woordingen meer Hoogduitscli hebben aangetroifen, dark
wij in een onvertaald Werk verwagten: wij zulien een
woordenlijst daarvan bier niet ophangen. Gelijkaartigheid van voorwerpen brengt gelijkaartighcid van denkbeelden voort, alsmede van bewoordingen om die denk.
beelden uit te drukken : te deezer oorzaake heeft een
Schrijver zorg to draagen , , zo veel mogelijk , wisfelwoorden te vinden ; en wordt dit, in verse na , door
onzen jeugdigen Schrijver,niet altoos in aclit genomen.
Wien loopt bet veelvuldig knap, allerliefst, beeldig
en godltjk niet in 't ooge! behalven dat deeze genteel]•
zaamc ltopwoordjes in een Werk als dit ons in 't gebeel niet bevallen. — Het laatfte gedeelre van
dit Sulk is egter des beter dart bet eerfte; en wij boopen, dat Hoogduitiche, dat veelvuldig gebruiken van
-t zelfde woord, vermijd to zullen vinden in bet Twee-.
de en laatfle Deel, 't welk wij nog dit jaar te gemoev Zion.
Twee fraaije Plaaten verfieren dit Deel. De eerie
verbeeldt bet Slot te Meisfen ; de andere !telt ons de
Stad Dresden voor oogen.
Abe

Ontwakte Zanglust van R. M. OVERDORP , geb. POST. re
Ainfierdam , bij j..-Allart. 18(17. In gr. 8vo. Jiehalve het
Yoorwerk, 16o bladz.
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et was van ouds, bij de Peranen,
fi
aan de vrouwen flier
vergund, zich met de edele poezij to benioeijen. Vanciaar ontftond bij hen het beltende fpreekwoord: „ wantieer
„ de hen wil kraaiien als een haan, moot men haar den hails
„ omdraaijen." Men behoeft zich ondertusfchen over die
harde gevoelens en uitfpraak Diet te verwonderen bij een yolk,
dat zich van de dichtkonst zulke hooge denkbeelden vormde,
daarvan zooveel werks maakte; terwiji tevens de minachting,
waarmede de Oosterlingen gewoon waren de fekre te beliacdelen, bun de reden tan de hand gal em to veroncierfkilen ,
/It de vrouwelijke geest , althans voor de hooge vingt der
pazij, Diet gefchikt was. Bij de Europeanen is het biermede geheel enders gefleld. De befehaafdtle vernuften order
dezelven geloofden toch, dat bet vernuft der vrouwen, uit
zijn' eigen card, waar het op geestigheid, faelle bevatting en
delicatesfe in de uitdrukking aankomt , althans voor dat der
mermen niet behoeft CC 'wijken. Mevrouw DE POMPADOUR
fcbreef, in eenen barer vertrouwelijke brieven: 'Esprit n'a
pint (le im;012 dit gezegcle zoo leer door de ondervinding
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getlanfd , verdiende als cen fpreeltwoord bewaard te blijven.
Zij telde toch odder hare laudgenooten vrouwen, die zich
niet alleen door cittlekencle geleerdheid, maar ook door be-,
vallige poezij , en vooral door zeer naïve en geestige briey en , als modeller: voor de geheele befchaafde wereld , met
roem bekend maakten. En ook ons Vaderland wag zich, wet
het y ak der dichtkunde aangaat, misfchien boven cite andere
natien, op dichteresfen beroemen , wier namen niet ligt in
vergetelheid zullen geraken. De [Jeer VAN ALPI1EN move, op
zijne wijze, betoogd hebben, dat de vrouwen winder in flaat
zijn ow de dichterlijke Tier te behandelen , dan de mannen:
wij lawn dat betoog in zijne waarde en voor 's mans relicning ; en hedden wij ilechts zoo weinige voorbeelden can re
wijzen , dat men die onder de uitzonderingen zou moeten tele !) , wij zouden minder zwarigheid waken om zijne Heeling
over te nemen; maar een geheel beer van Nederlandfchet Mu..
fen, die te regt dien naam verdienen, geeft ons daartoe geenszins de vrijheid.
Onze Vaderlandfche Dichter NIEUIVENIWIZEN (*) zingt te
regt :
Woont ergens op heel de g arde een y olk ,dat, met meer regt,
De lauweren der kunst: om 't hoofd der vrouwen vlecht,
Kan we den natie zoo veel Itloeke zangliers maiden,
Der zegepraal gewoon in 't perk der letterhelden,
Dan 't kunlienkweekend y olk , dat Nederland bewoont?
Gee:: wonder dat ge uw trots op hear bezitting toont,
En, Belgen op dien fchat altoos met regt zult ruemen.
En nog Bens:
ja , in die kunst , die flechts door tranen en gevoel
Tot zachte harten fpreekt, di g zeldzaam 't hooge doe/
Van hear beftemniing mist ,op wondren y ank mogt roemen,
Kan Nederland een reeks van kunstheldinnen noemea ,
Die, Saffo volgende op tie groutiche gioriebaan,
Den naan: des Belgs neast then van Llriekenland doen iiaan.
Ne
(e) In zijn DichtflA: de verdrAlen der Yroswen, gedeelteliik geVolg near 't Franfche van dcn Heere LEcouvd, die van zijn work, in
eenen korten tijd, acht onderfcheldene uicgayen, met gretigheid, zag
vercieren. Het heefc ons verwo.iderd, dat dit dichtfluk hij onzeSchconen niet meerder opgang heefc gemaakt, daar zij er zich irorners, als
een flangenhoofdig Minervaas-fchild, van konden bedienen, ow de jaloetfche benijders barer hegaafdheden, ender de mannen, te doen afdeinzen: een werk , dat indedaad eene plaats moest beflean op het toilet van elke Nederlandfche vrouw, door hooger teuttcht bezreid,
gm *is eene Coquette of mode-top te fchittegtn.
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Na deze hulde aan het andere geflacht bewezcn te hebben , zai
men ons wel vergunnen , dat wij ook de ontwaakte zanglast van
de Zangeresfe OVERDORP, geb. p osT , met eenige aanmerkingen, ouzen landgenooten aankondigen ; vooral , daar het verlies 'van verfcheidene onzer beroenidile Dichteresfen, federt
weinige jaren, ons doet wenfcheu, dat verlies door andere
waardige vernuften der fchoone fekfe vergoed te zien. En
gelijk wij onlangs de Wed. VAN STREEK , in hare verdienftelijke vertaling van den Eneas, meenden regt te doen, kan het
ons ook niet dan aangenaam wezen , hare 1,vnardige maledingfter, in een ander vak, van miderbij te befehouwen,
Genoegzaam oiabekend met al den vorigen arbeid van onze
Schrijfaer,, en dus niet gezwaaid door vooroordeel omtrent
hare vroegere verdienften , meenden wij te onpartijdiger dic
poetisch werkftuk te kunnen beoordeelen. \Vij namen bet
boekske met lust ter hand; wij vonden her keurig uitgevoerd,
en moesten de opgegeven aanleiding, in de hartelijke Opdrngt
aan !men Echtgenoot, ten hoogften billijken. Edel en zu!'ver was in allen opzigte hare bedoeling. „ Zoo ik" zegt ze
„ hij dezen of genet' mijner medemenfchen de vreugde aan
„ de fchoone natuur, de liefde en het vertrouwen op God en
ouzen Heiland, de hoop op een p eter levee, onder at de
verdrietelijkheden van het tegenwoordige, mag opwekken ,
„ en bun, in hurt nanwezen, zaligheid doen gevoelen, zni
„ ik mij de min gunftige beoordeeling van hooger zwevende
„ genia wel te vreden getroosten." Bij dit -dot, echter,
ion Recenfent niet nnlaten zich den Vliegenwnnijer. van
Prof. LICHTENBERG te herinneren. Het is zeer gewoon , dat
Schrijvers met foortgelijke wendingen de gispende aanmerkingen hunner beoordeelaars zocken te Ontduiken. Bij de Vrouwen is het althans niet vreemd, zich :Inter het fchild der voorgewende minderheid hunner fekfe te verfchuilen, mu , als 't
ware ., de galanterie der mannen eenen wenk te geven, of
die behendiglijk om te koopen , om haar met toegevendheid
te hehandelen: doch, met wile achting, die wij reeds verklaard hebben bet fchoone geflacht toe te dragen, verbeeddert
wij ons , dat dit hier niet te pas komt. Zeker Schrijver heeft,
onzes oordeels „niet zonder grond aangemerkt: dat de vrou•
wen te onregt, in dit geval, onze toegevendheid vorderen;
vermits zij daardoor , dat zij , hunne roeping en bedemming
vergetende, binnpn de grenzen der mannen treden , en dat ze
juist daarom dit voorgewencle regt hunner feltfe verbeuren,
en veel eerder een fcherper kritiek zouden verdienen dewijt
Diet dan alleep uitmuntende talenten zulk eenen uittlap kunnen
verontfchuidigen.
Hoe dit oak zij, het is en blijfc aftoos de pligt van eerier'
Recenfent, om de geestprodukten , onder zijne behandeling,
zonder aanzien van perfoon of fekfe , in de fchaal van het
ge-
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gezond vertland, met onvervalschr gewigt, door onpartijdige
oordcetkunde nanuwkeurig te wegen , en daarnaar
derzelver echte waarde en gehalte te beflisfen. Ook wij zullen , in bet voorhanden zijnde geval , ons van dezen pligt
trachten te kwijten.
Behalve Gene Ode aan mijne Lier , bij wijze van inielding,
di,; met e e rie zeer bevailige minding eindigt, geven eerie menigte van ilichrelijke gedichren , zedelijke befchouwingen,
natuurbefebrijvingen en landtafereelen, aan dezen hundel eerie
aangename verf'cheidenheid. De eerfle dier foorten behaagt
ons het minute, de laattle verre her meeste. De gedichten,
Roem van Jezus liege
betiteld: Bliidfchap des geloofs
Elagt aan yezus — Ilerdenking aan de dagen van ends, behelzen ale befchrijvingen en fchilderingen van den oorfprong,
voortgang _en voleinding ' der bekeering, volgens het gewone
Bent. Zoo zingt onze Dichteres in het eerstgenoemde gedicht , na zich als eerie arme ziel , neergezeten bij hare
fchuld, die, op ootmoedstranen , door Jezus vergiffenis is
atangeboden, befchouwd te hebben , bladz. 6.
'k Weigerde eerst , 't is waar , te hooreit
Naar ziin noodigende Item;
Ongevoetig voor zijn liefde,
Kond als ijs, weerflreefde ik hem;
Doch, hoe Becht, hoe dwaas, afkeerig,
Sloeg zijn zoekend oog mij ga;
1k , verloor'ne , wierd gevonden ,
'k Wierd begeerig mar Sena.
Zoo beet bet ook in het gedicht: Rom van yezus Ilefdep
van den Ileiland, bl. 38.
Die me in verdre levensdagen
Noodigde, om mijn hell, tot hem ;
Om miin , weig'rend hart bleef vragen ,
Schoon 'k mij doof hield voor zijn Item.
' Die mij eind'lijk overreed,
Ootmoedstranen weenen deed,
En met diep berouw beklagen,
Al dien fchoonen levenstijd,
Aan onzuivre vreugd gewijd.
Die mij door bar licbt beftraaide,
En 't gejaagd, benaauwd gemoed
Bij de zaal'ge kracht bepnalde
zijn God'lijk offerbloed;
Tt3
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Blijde tijd 'k vergeet u nooit.
ik, die arm was, en berooid ,
troost bij fchepfels haalde,
Kreeg toen 't rijkst , het heerlijkst
Wierd een kind, geliefd van God.
Ben volgend gedicht: Klagt aan yens, begirt oak wedat
in lien neerflagtigen kermenden toon, bI. 56.
Zal ik al mijn levensdagen
Om mijn flechtheid , blijven klagen?
En de lasten moeten dragen,
Met een moedelooze fmart,
Van mijn onverbeterd hart?
Elndelijk: in de Herdenking aan de dagen van ands, her.
innert zij zich wel eens, bl. mt.
Die dagen toen God lichtte,
Dar al het duistre zwichtte
Rondsom mijn blijde tent;
Toen mij zijn hand behoedde,
Met hemelman' mij voedde ,
Ann aarde en ftof ontWend:
Then 4k met de reinfte vreugde
Mij in zijn gunst verheugde,
En, juichende in mijn lot,
Zoo zalig wel
vreden
Op 't pad der deugd mogt treden,
Zoo rijk en flerk in God:
Toen aottnoed mij bezielde,
Als ik voor Texms knielde
Vol Rene cn li,inkbaarheid,
of mogt zweren,
Then 'k
En hem -Is koning eeren;
zaligheld!
01 flu
Eh nog eens:
In vrelke zaalge tiden
Abet zich mijn geest verblijden!

'k Sleet menig hemelsch uur
Op aard, ook fours met and'ren,
We ontvonkten in elkand'ren
Den &toed van 't reinite vuur,
Doch
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Mc!: welhaast verandert de won ceder in het votig beklap
Helm! 6 fiof tot weenen!
Die tijden zijn verdwenen;
Thans moet ik keer op keer
Bedroefd en moed'Ioos kiagen:
Waar zijn die vroeger dagen?
Ik ben dat mensch niet men!
Ik voel geen liefde gloeijen,
Maar daaglijks Inauwheid groeijen
In 't loome matte hart.
Miin fl y er is verdwenen;
licht heeft uitgefchenen;
't Is alles om mij, zwart.
Dit is alles zoo, volgens den koers der wedergeboorte, naar
de gewone windflreek, gelijk zeker Theologant het plagt te
noemen. En hiermede gaan dan ook gepaard zekere uitdrukkingen , die men zich anders hi den verheven dichtftijl niet
zou vcroorlooven gelijk b. v. bl. 9.
'k Voel het, ja , met vaderliefde
Neemt hij tot zijn kind mij aan,
En ik mag voor Jezus reek'ning,
Hopend door dit Leven gaan.
Doch dit betreft alleen gevoelens en zekere wijze van uitboezeming. Wij willen met niemand hierover twisten. Zij, die
22n zulk eene leiding van gedachten .en dien ftijl gewoon
zijn, zullen dit met nut en ftichting lezen. Het is inzonderheid onze task, dit werk van de patifche zijde te befehou.
wen ; en hiertoe willen wij ons nu ook liefst alleen bepalen.
Verre het grootfte gedeelte van deze gectichten is in rijmlooze verzen , het zij dan geheelenal of om den anderen
regeI, vervat: het is bier de plants niet, om te onderzoeken,
in hoeverre het rijm wezenlijk tot de pazij behoort, en in
hoeverre het, als ftreelend voor het gehoor , behulprijk voor het
geheugen, e' zich door bevalligheid aanprijzende, een vereischte der gedichten kan uitmaken. Zeker is het, dat zich
ooze natie aan dien trant , alware het ook in de keurigfte
Klopflockfche Hexameters, ondanks den moeijelijken arbeid vaa
eenen MEERMAN, nog niet kan gewennen. Het is bekend , dat pope
door VOLTAIRE gevraagd waarom MILTON zijn heerlijk
dichtank , „ het Paradijs verloren," niet in gerijmde verzen
gebragt had, er enkel op antwoordde omdat hij niet kon.
Dech die is het geval niet bij onze Dichteres;zij heft in deTt4
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e verzameling getoond, dat ze ook dot werktuigelijke ge.
deelte der poezij, niet alleen kende, mar meesterlijk wist
te hanteren: getuigen hiervan zijn , De flervende Christen --,
een Bosch
Klagte
Nachtlicd
De fchoone Avond
Klagt non yezus: in welker drie lontften de drieklanken met
zekere losheid en ongedwongenheid zijn gebezigd, welke der
kunst eer aandoen. 1-let is wel waar, dat, nu en don eens,
door de gedwongenheid van het rijm, de zuiverheid der tool
onregt wordt gedaan; of, ten ' minfien , dot er woorden en
uitdrukkingen voorkomen, waarvoor men zich in goed profe
wel zou wachten. Zoo vinden wij, b. v. in het gedicht De
Storm , eiken gerijmd op wiikett , tapi/t op ipreid (tapijt kan
toch niet ei zijn) en in De Monne /bond, Philomele op kvelen; hetgeen ten minflen niet nanuwkeurig is. Zoo zou men
ook niet zeggen, na het afzweren van de vriendfchap der
wereid, bl. 39,
En daar niets mijn keuze kliefde.
plaats van verdeelde: ook bl. 41, 't onflerflijk

it;gchaain: of bl. 42.

tiff, voot

ja , de reine vreugd en dank
Voor die Iiefde, zal den kiank
tilt de hemelharpen wringen.
dat zeker gewrongen is: gelijk rude ook niet, bl. 70.
Dan fierft mijn fc7lepfelmin.
dot twit fchepfelenmin moet wezen, gelijk bet onze Dichte,
res, b). 8, buiten den dwang van het rijm, gebruikt; ten zij
zij van gedachte wore , dat doze intrekking geoorloofd is;
gelijk .wij nog eens van hoar gebruikt vinden, bl. 75 ,mensch,
gellachten, in plants van menfebenge"Zochten , gelijk alciaar,
kart te voren;
Sluts hoe veel megf;ientevens,
Doch wij nterken dit alleen aan ter Heide van onze zuivere
tool, die door geen bekwame dichtpennen mog venni:At of
mishandeld worden; want wie zoo, bij zulk een dwang van.
Ihet rijm, alles zoo ongedwongen ais in profe willen vergen?
wie zou zich niet integendeel over een' FORIOSO verwon,
cleren, die, met gebondeu voeten, nog zoo los op de koord
fun clanfen?
Nog yen enkel woord over de rijinfooze verzen. Hoc:Geer wij moeten getuigen er voor onszelven geen bijzonde,
rest
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ren fmaak in te vinden, willen wij daarom niet beweren, dat
men ook daarin geen fraaije verzen zou kunnen maken;
daar het inogelijk een touter vooroordeel is, onze tool daartoe ongefchikt re verklaren. Het ongewone en min geflaagde in verfeheiden proeven , heeft daarroe misfchien niet weinig gehoIpen; en wij verrrouwen (tar onze Dichteres velen
van hunne dwaling proefondervindelijk overtuigd zal hebben; dock dan moet men ook het werk volkomen meester
wezen. Her fraaije gedicht Het Dorpie, en dot Ter vedaring
van mijn lieven Overdorp , firekken hiervan ten bewijze; ea
behoeft men zich niet te verbeelden , dot deze verzen die
natuurlijke vloeijendheid ontvangen hebben door de afwisfeling van eenen ftaanden en Ilependen voer; dewijl zij ook
hiervan in het gedicht Aan ....
bij den dood van haar
Dochtertje Bij een Likeboom op de Velusue — Bet
Schaap, en De Zandlooper, het tegendeel heeft getoond; in
welke vier gedichten drie flepende regels telkens door
eeneu ftaanden warden gevolgd ; hetgeen misfchen daarom
des te bevalliger in de ooren klinkt. Duch al weder , gelijk
wij nog eens gezegd hebben, dan moet men het werk door
en door verhan.
Over de zedelijke fchilderingen en bedenkingen van onze
Dichteres hebben wij niets aan te merken. Zij hebben alle
eene nuttige firekking en fraaije toepasfing, welke zoo zeer
den vromen en waardigen zangtoon voegt ; en dit doer gewisfelijk zoo wel eer aan haar hart , ais aan haar verfland. Onder de rubriek van landrafereelen zouden wij plaarfen: /Ian
een Beek — Jan mijn Male Bij een Eilceboom op de Velinve — In een Boseh — Ha Dal, en Op een Heuvel„ Elk
van deze gedichten heeft zoo veel fchoons, dot wij niet weten aan well: derzeiven wij den voorrang zouden geven: dit
maakt ons ook huiverig , om er een, ten voorbeelde, van bij
te brengen; dewiji wij ons dan niet voor de verzoeking zou•
den kunnen beweren, om er het bijzondere fchoone, in eenige
piaatfen , van aan te wijzen : en dan zou onze recenfie
ligt rot eene verhandAng uitloopen. Nog eens , in deze.1
arbeid is ooze Dichteres voortreffelijk geflaagd , en de rol-•
lifer van behandeling haven onzen lof verheven. Men 11124,
van hoar getuigen, dot zij de Namur gezien 'weft, zoo al,;
men die moet zien; dat ze zoowel hare kloeke trekked a!,
hare fijnfle fchakeringen op het dichteriijk paneel heeft weten
over te brengen; dat ze , bovenal, in de kunst van wantnemen uitmuntend geoefend is, om ook de geringfie °uniondigheden , de kleinfte deeien, zoo te does werken. als aileenlijk het volkomen gebeel der fchoone natuur nitmaakt.
Sedert THOMSON kwam ons geen dichtfluk onder her oog,
hergeen aan deze zonderlinge vereischte naauwker-,riger volTt5
deed.
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THOMSON ontving hiervoor ook den grootflen /of; en
Iterinnerde ons aan een uitvoeriger betoog van deze bijzoncierbeid, in de Voorrede der Nederduitfche vertaling voor zijne
3=aargetijder; alwear wij, met •betrekking tot dit uitvoerige
-en deze kleinigheden, in bet waernernen en befbhrijven, het
merkwaardige gezegde van den oordeelkundigen HUITECDPER.
strinden: „ dan flrekken deze kleinigheden ten getuigen van
„ een' grooten geest; terwijl zij tevens aantoonen , dat de
man , die zoo neauwkeurig sag en waarnam, betgeen wij
bij anderen vruchteloos zoeken, ook zelf gedacht,zelf ge„ fchreven heeft, en zich niet te vreden hie/d, met oils dezelf,. de denkbeelden en befchrijvingen, die wij reeds honderd
„ 'mien bii andere dichters vonden, weder voor den geest te
„ brengen." Hierbij meet het iedereen in de oogen vallen,
hoe het doorgaans one Dichters met eenige zwellende gemeenplaatfen (foci commies) zoeken goed to waken; en hoe
Zij iich verbeelden wanneer zij bunne landtafereelen met
zwecgere wolken, zilveren golfjes, emberkoeltjes, belfemaeuren , parelendeauw, en dergelijk poetisch rinkelgoed, weten te flofferen , dat zij den de regre fieraden gevonden
hebben. Gebeel enders is het gefteld bij onze Dichteres, die niet met fraaiklinkende woordjes fchildert , maar
ons de echte beelden der natuur voor oogen houdt, en ook
deardoor van zelven die contresten vindt, welke enders met
zoo veel kunst gezocht warden. Hoe game wenschten
wij dit met voorbeelden te, bewijzen , en hoe ligt sou ons dit
vatten! doch wear zouden wij dan ook henen dwalen? Zie
bier een flaaltje nit Het Dorpje.

Hier greaft en pikt bet pluimvee,
Kalkoenen,. ganzen, hoenders;
De moeders met bun kiekens.
Zij klokken, roepen, piepen;
Zij fchreeuwen, kraaien , kaak'len.
Dear knort een bruine zeuge ;
Een troepje blanke biggen
Loopt hupplend hear op zijde:
Zij knorren zachtjes mee.
En nog een ander uit bet gedicht Op een
Daar ligt een blaauwe bergenrij,
Begroeid met boom, en ftruik, en purpren hei;
De herder weidt
't Wollig vee daarop, en leit
Zich daarbij neer, en zings of fluit ;
.1V1 en boon

van ver 't geblaar. Wat lief geluid!
Sclaap,-

ONTWAARTE ZANGLUST.
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Schaal)lens, rijk van vlokken,
Uw bemoste hokken
Ziet men eenzaam aan
Der heuvlen healing Nan.
Flier moet men het fehoone en treirende kunnen gevoelen , of
men zal er door het aanwijzen en ontfeden Hier achter ko.
men. Maar wil men nog lets zien, om overtuigd te Ivorden war het contrasteerende kan uitwerken, men leze, in
dezen bundel, de overheerlijke Elegie , waarin het bevallige
Gelderfche dorpje zoo verrukketijk tegen bet Noordwijkfche
zeeflrand affteekt. En dit zij genoeg over ooze Dichteres
en dezen haren loffelijken arbeid.

HENRIETTA BELLMAN. Een Tafereel vanfehoone harten. Thor
AUGUST LAFONTAINE. Met Platen. Te Haarlem, bij F. Bohn.
In gr. 8vo. Ille Deel , 292. Ilde Deel, 298 bl.

it geene der gefchriften dezes uitmuntenden Schrijvers zoo
B het ons moeilijker vallen, een kort en volledig verfiag te
doen van den inhoud des verhaals, hetwelk het voertuig is
voor bet roerendst zedelijk onderricht , dan joist bij doze Roman , Viet zo zeer van wege het ingewikkelde of het minder
geleidelijke van den loop der gefchiedenis, als we/ van wege
het roerende en treffende , dat ons gedurig bij de lezing doet
ophouden , char het opgewekt enthufiasme voor her wnarlijk
edele en goede zo telkens iedere andere gedachte, en zelfs het
letten op de gefchiedenis, verdringt, zodat wij ons het hart van
den mensch naauwlijks kunnen voorftellen , die enkel out de
gefchiedenis dit leerzaam en onderhoudend bock in Unen adem
lezen kan. Dan , daar ieder voortbrengfel van dezen Sehrijver , wiens vernuft in dit vak nimmer fchijnt uitgeput, ook
bij ons publiek telkens met nieuwe graagre ontvangen word;
zo kunnen wij wet volilaan met onze lezers te verzekeren,
vertalinbo- ontvangen van eene zeer
dat zij hier eene zeer goede
goede Roman , welke , mat' ons oordeel , voor geene van 's mans
Overige gefehriften, waarvan een zo groote voormad ook 111.;
onzen landgenoot voorhanden is , in eenig opzicht onderdoer.
\rerlangt men intusfehen des Schrijvers bedoeling: — bet
verliand moet bij dea mensch /lechts raadgever en leidsman van
het hart zijn ; words het meer , dan gaas bet svez,enlijk geluk
verloren : het hart is van het menschhik geluk de Betel en de
eenige bron. HENRIETTE BELLMAN hield fchranderheid voor
alles, en het hart voor niets; — en offchoon haar niets ontbrak , wat de wereld grootheid en geluk nom, zij werd tiler
gc-
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gelukkig. Een kond,
'ronbvnind hart klopt ;odder deze#
fchitterenden opfchik; ik heb flechts fehitteren; daardoor
zijn de harten van alle snenichen veer inij zoo koud en hard
go.vorden als fleenen. Vaarsvei, gij geluitkige1.zoo gelukkig als
had ik zelvc kunnen Z %in. Dit waren in 't eind hare woofden tot de echtgenote•van den wnarlijk edelen man, die haar
van kinds of ann innig en harceliik had lief gehad. flare opvooding had de fehuld, eene •tedere zorgvuldige opvoeding,
eene recht fraaie verftandige opvoeding volgens grondregelen,
bij welke niets werd gefpaard , moor woarbij het hart to kort
fchoot, of liever bijna geheel was veronachtzaamd.
Geheel anders ging het in het waardig huisgezin, door WIL-.
LEM KRAUSE werd opgevoed. De jongen groeide, wel is waar,
op , nagenoeg crime it plaifoit a Dieu, en genoot geen geregeld onderwijs, dan alleen in de wiskunde; de overige kundigheden kreeg hij flechts als bij geval; er logen wel twintig
plannen voor onderwijs op tafel, maar die kwamen nimmer
wetting: dan, hij zag en beminde van iongs of Ran het edele
en goede, en groeide odder de braaffte menfchen, de voortrefliikite harten, het edelfie voorbeeld, in den fchoot van het
huislijk geluk, voorfpoedig op, en werd edel en groot, zodac
hij als een vorst had kunnen optreden, wanneer de mensch ,
die de minfte zonden op zijn geweten heeft, ware opgeroepen ; en
in zijn volgend leven bereikte hij hettoppunt van huislijk geluka
Indedaaci goat toch altijd het een en ander nog al eenigzins
anders in de werklijke wereld, dan in een bock ; en als men
alles ,ten firengften toctfen en uitpluizen wilde, vond men zeker hier en daor wel aanleiding tot eene Hier geheel en al ongegronde berisping ; dan over het algemeen, en wij durven
wel zeggen in iedere bijzonderheid, zal men raarheid vinden,
bijaldien men flechts niets mishruikt en overdrijft, bij de toepasfing van den grondregel,dien deze Roman ons wil infcherpen. Indien huislijk geluk het beste en edelfte is, en fmaak
voor hetzelve de waarborg van het geluk der Maatfchoppij en
de beichermengel der deugd, dan kan dit foort van gefehriften
bij uitnemendheid veel goeds ffichten: en daar wij van dit
voelen zijn, zo durven Wij de lezing en herlezing van dit
verhoal van goeder hone aanprijzen.
Gelijk wij meermalen gedaan hebben bij dezen Schrijver, za
willen wij ook nu jets overnemen, hetwelk in ons oog nadenken verdient, en, hoe paradox het ook fchijne, bij de tegenwoordige verlichte wijze van opvoeden, voor het minst eenen
nuctigen wenk bevat, dat men zich voor uiterften wachte,
„ De Voorzanger BUCHLING was een zeer eerlijk man, met
een vurige ziel , Wier onfluimigheid hem . in zijne jeugd tot
aroote onbezonnenheden gebragt had. Ondertusfehen hoe bont
ook zijne levenswijze geweest was, had hij zich toch vrij gehaudm vr,n alle misilappen, van alle ondeugden, ja zelfs dik-
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rvijls zeer edel gehandeld, en aim de deugd de grootfle offers
gebragt. Niet zelden was hij zeer nabij flan den rand van een.
inisdrijf geweest, en toch nimmer daartoe vervallen. De Godsdienst, clack hij, had hem p ile verzoekingen heipen overwin.
nen ; en dit was de grond, wanrom hij fterk gehecht was aan
het leerfteiligc , betweik men hem in zijne jeegd had ingeprent. Zoo leerde hij dan ook de fledsieugd juist , het gene
hij wist, en het gene hem van zooveel nut geweest was. Men
denke evenwel niet, dat de nude man zijne fcholieren de vetborgenheden van het leerflelfel , met onverflandigen liver, voordroeg. Neen, het gene hij leerde, was eene hartelijke, eenvoudig edele zedeltunde, doch weike hij, ander gewoonte,
alleen uit den Bijbel, en van den onmiddelijken toil van God
alleidde, en met welke hij voor het overige in de twintig jaren , welke hij nu a!s Voorzanger in dat Stadjen geleefd had,
reeds zeer goede menfchen gevormd had."
„ BELLMAN (de Predikant) preen den ouden man, maar gef
hem toch een pair boeken , met verzoelt,om zich daarvan hij
zijn onderwijs te bedienen. BucuLtric; gat' die terug, wilder
er iet van te zeggen, en Wed hij zijne leerwijze. No /punk
BELLMAN met hem over verfcheidene punten in den Godsdienst, en maakte daar tegen met veel vriendelijkheid eenige
kleine tegenwerpingen. BUCHLIC:G zweeg, omcint hij meende
niet alles te verilnan. De Predikant, die zeer goed wist, dat
zijn Voorzanger flier nit vrees of outzag zweeg , hield zijn
zwiigen voor toellemming , voornamelijk devil het hem niet
ontflipt was hoeveel geest en fcherpzinnigheid de nude man
bezat. Timis begon hij in perfoon in school te onderwijzen , waarbij hij zoo geleerd was, dat hii met de kinderen
zelfs de leere van den ceteen, en van de ondheid der Bijbelboeken , begon te onderzoeken. Hierover ichudde
LING het hoofd, en terwiji de Predikant daar green acht op
floeg, fprak hij fcherp en 'net vuur. Dat zeide hij,
mag waar zijn; ik begrijp het niet; maar al was het ook niee
waar, dan begrijp ik toch wel, dat reeds de twijfclingen op
zichzeiven aan eenen geleerden , zoo als utv Weleerwaarde,
genoegen kunnen geven, omdat hij daardoor gelcgenheid tot
onderzoek bekomt. Ook hebt gij. lieve 1-leer Predikant, danr
volmaakt gelijk in , dat het voor de meeste menfchen volmaakt
hetzelfde is, van waar men hun dat alles aankondigt, war zij
geloven moeten. Voor zoo veel ik de kinderen en de menfchen in het algemeen kenne, (en beiden geloof ze vrij war
te hebben leeren kennen ,) is het hun om het even, of men hun
zegt: dat heeft ooze lieve neer bevolen, of dat heeft — hoe
beet toch uw man ook? SOCRATES of LEIBN/TS gezegd;
alhoewel, bij Plot van zaken ,het bevel van God toch wel meer
indruk maakt, dan dat van een zwak mensch; maar last dat
an al eens hetzelfde wezen dan moet men er de menfchen
maar

634

A. LArONTAINE

malr niet bij zeggen: SOCRATES of LEIBNITS is een bedrieger
geweest , of hij heeft gedwaald , en dergelijken. Ik zeg
God wil dat gij uwen naastea lief zult hebben als uzelven,
dat flaat bier, hier in dit godlijk boek! Ik zou ook anders
kunnen zeggen ; maar als ik bet nu eenmaal zoo gezegd hcb, dan
'nag ik daarna geene twijfeling opperen , of dit bock ook
godlijk zij, dan niet; Want „Heer Domine , anciers twijfelt de
gemeene man ook aan de heiligheid en waarheid van de leer.
'kb uwen naasten lief ! Voor de geleerden is twijfelen een
genoegen , maar voor den gemeenen man eene plaag. De
minde twijfeling aan de echtheid van den canon , zoo als gij
den Bijbel noemt , kan den gemeenen man tot een volflagen
on gelovigen maken. Flier fact flechts een weg over, Heer
Predikant
; of men moet den Bijbel deszelfs volkomen gezag
b
laten, of men moet hem geheel en al wegnemen, en enkel
zeggen, dat wit onze lieve Heer. Zekerlijk zai een ongeleerde zelden vragen: vanwaar weet gij dat? De verzekering van
den Leermeester is hem , en voornamelijk den kinderen, bewijs genoeg."
„ Heel goed gezegd , lieve BUMMING. Men kan zien, dat
gij over uw ambt gedacht hebt; doch juist daarom kan ik van
u verlangen, hetgeen ik misfehien aan honderd anderen niet
zoo kunnen toebetrouwen, de kinderen tot zelfdenken op to
leiden." Flier kreeg de Voorzanger eene kleur en zWeeg; want
hij flelde er joist zijne eer in, dat hij zijne fcholleren leerde
denken. De Predikant vervolgde: „ De kinderen moeten zich
de gronden der deugd, en van hun geheel zedelijk beflaan,
vc,eren voor to ilellen."
„ Weet gij dan , Heer Predikant , vraagde de Voorzanger
.Pier, eenen anderen behalven dezen: Het Heilige Opperwezen,
hetwelk ons gefchapen heeft, wil, dat de mensch heilig zat
wezen , zoo als hij zelf? Wel nu, dezen kennen mijne fcholieren
ook, en tegen dezen moet bij hen geene twijfeling opkomen.
The men bun dat aan het verftand. brags, is toch hetzelfde,
als bet bij hen maar zekerheid blijft. Bc, Heer Predikant, geloof can den Bijbel; en daarom zeg 1k: in dit heilig Boek
that, dat onze lieve Heer dit, of dat, bevolen heeft."
„ De Predikant, alhoewel hij meesmuilde, was er toch een
weinig verdrietig over ,dat de oude man hem zoo koen vraagde, of hij eenen anderen grond voor de deugd kende? flij
fprak nu nog veel over de oefening van het verfiand, en over
de nadeelenwelke menig leerdellig begrip voor bet yolk had.
Wijs mij, hernam de qude man ijverig, wijs mij het fchadelijke van hetgeen ik in mijn onderwijs gewaag, en ik wil er
oogenbliklijk van zwijgen. Maar te zeggen; dit of dat in den
Bijbel is fchadelijk; daartoe kan ik niet befluiten. Mijne
geheele kunst beftaat daarin , dat ik van alles zwijge, was den
kinderen niet van nut kan wezen, Met geleerdheicl, die nergen a
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gens toe dient , zou ik niet voor den .dag, komen , al bezet
ik die ook." enz.
Nog eene les van den broeder aan den broeder, nopens de
opvoeding van WILLEM , flaan wij daar op, en zal bier op hare
pleats than: „ Gij wilt nib als de Yefuiten in China met her
geloof handelen. Maar ik - bid u, lieve broeder, ais gij onkruid ujtroeit, dat gij ook de tarw niet tnede uitrukt. No,
zult gij ook buiteri mijne berinnering niet doen. Maar is er
een aardig bloempje onder het onkruid, dun bid ik ook daar.
voor. Warar bet de waarheid geldt , zijt gij toch meniginren
een beetje to fchielijk; dan bedenkt gij niet altijd, datgij juist
niet mar de waarheden handelt , welke gij kent, maar dat
drift, Heide, beat, vrees, en dergelijken, u drijven , even als
elk ander mensch. 1k denk toch, de fprooltgefehiedenisfen van
onze jeugd komen nog wel cells in uw hart op." enz.

Nieuwjaars-boekje , of leerzame Voorbeelden tot het ordelif fckrijven van Nieuwjaars - brieven aan Nabefiaanden en Vrienden ,
als ook , Kraam- en Rouw - brieven, benevens derzelver Antwoorden. Mlles gefchikt tot eene gemakkelijke Handkiding in de daarvoordienende gelegenheden. Mitsgaders verdere gerneenzame en vertrouw.elijke Brieven. Tweede Druk.
Te Amfierdam, bij J. Tiel. 1807. In 8vo. 72 B1.
bandleiding tot eat ales wat de titel vermeldr , en
E ene
welke, uit hoofde der goedkeuring van her Publielt
(waarvan eene zoo fpoedige tweede uitgave ten bewijze flrekt)
door eene Handleiding tot zedige Verkeering- of Vrijagie-Brieven, Liefde- vefklaringen, enz, met toefiernmende en afwifzende Antwoorden van het fchoone Geflacht , zal gevolgd worden.
Wij hebben bet boekje doorbInderd; natuurlijk zijn alle deee
modellen van zeer algemeenen inhoud, en wij vonden er nog al
een en ander onder , hetwelk wij, in bet meest toepaslijke
val, het liefst vrachtvrij zouden ontvangen. Over het gebeei
zijn wij van oordeel, dat bet vormen van den briefflil, en
de oefening door daartoe benoodigde voorbeelden , tot het
fchool-onderwijs behoort, en dat bet werkje der ikIaatfehappij
Tot Nut van 't Algemein, waarvan bier ook loflijke melding
gefchiedt, daartoe genoegznam berekend is. Die de fcholen
verlatea heeft, ftelle zijne eigene brieven! — Mag ilLuz ,eerie
Formulier - gebeden gebruiken ? vonden wij oninngs in een
godsdienllig onderwijsboekje gevrnagd;—o ja wel ! wes 'tanrwoord; maar het is betel. , zoodanige hulpmiddelen niet noodif
hebben. En dit is ook aangaande dit boekje ons gevoelen.

Arm,-
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en JOOST GRAASBEEK , of de vrolijke Nederd
landfche Runstfchilders; Origineel Blijipel, met Zang, door
C. A. VAN RAY. In den Haag, bij Belinfante en Comp.18o6.
In 8vo. $6 Bl.

ADRIAAN BROUWER

dat de Franfchen alleen het
fmartede den Heer
H etgenoegen
zouden hebben om de nagedachtenis banner waarDaarVAN RAY,

lij groote mannen door eene Vaudeville te vereeuwigen.
om flichtede hij voor zijne helden, op den the] verrneld,eene
foortgelijke vereeuwigingl Indien het nu indedaad bij de Franfchen mode is, hunne waarlijk groote mannen te doen kennen
van hunne fleAtae zijde, en dezelven , eeuwen na hunnen
dood, nog als zwier- en losbollen , en als bedriegers daarenboven, op het Tooneel aan de Kank te zetten, zoo gunnen
wij hun dit genoegen, en hunnen grooten mannen die eer ;
doch blijven Bever bij onze oude Vaderlandfche zeden en gewoonten , en wenrchen zeer hartelijk, dat het „Fuimus
ten dezen aanzien nog in sang op ons Holland niet zal toepasfelijk zijn.
J3ehalve eenen enkelen zet, die nog al aardig is, heeft het
ftukje geene waarde. De Lezer proeve:
Ten flotte vertoont Zial BROUWER op 't Tooneel, en zegt
of zingt tot het Puloliek:
Vol angst, ziet gij mij voor u flaan;
Poor u die de kunst roetnrijk fchragen;
itch! mogt dit flak, uw kiefcbe fmaak behagen,
's Schrijvers doelwit wierd dan op 't fchoonst voldaan!
Wilt onze geringe bekwaamheden ,
Uw' gunst, als Jleunzel bier aanbien.
En komt fomtijds tot verlustiging zien:
Een noLLANnscit tafreel rein van zeden.

ALLEN.

Wilt onze geringe bekwaannhea'en, enz,

ALGEME ENE

VADERLANDSCHE
LETTER-OEFENINGEN.
Beoefeningsleer,, of de kennis der tniddelen, on; als een waar
Leerling van 3. C. getroost en heilig te leven, enz.-. Door
EWALDUS KIST, Predikant te Dordrecht. IIden Deels
Stuk. Te Dordrecht, bij A Blusfé en Zoon.
113o7. In gr. 8v0. 502 .BI.

O

ver de beide Stukken van het vorige Deel hebbeit
wij voorheen ooze gedachten rondelijk gezegd
De Eerw. KIST 'Let nu, Zwitier er op nieuw eenig Voorbericht bij te voegen , zijnen begonnen arbeid voor t. Ira
het eerfle deel had hij gehandeld over de middelen, orn
tot de waare beoefening van bet Christendom te kornen..,,
Nu volgt dan het tweede over de middelen om in de
waare beoefening van het Christendom te volharden en.
te vorderen. Het wordt verdeeld in vier Hoofdflukken.
Het eerJle fiat den Christen voor, in zijne meesre volkomenheid bier op aarde, zoo als hij namelijk , in de beoefening van het Christendom , flandvastig volhardt ett
gelukkig vordert. Het tweede belchrijft de middelen
om aan deze volkomenheid te naderen , of wel de genoemde volharding en vordering te bereiken. Deze twee
Hoofditukken zijn alleen in dit Boekdeel afgehandeld.
Het derde zal de krankheden van geloovire Christenen,
die hen van deze volkomenheid nog verwijderen, in der.,
zelver natuur,, oorzaken en geneesmiddelen, tebefchoti_
wen geven. Het vierde zal roadgevingen en beflieringere
bevatten voor gevorderde en bevestigde Christenen , die
in het naderen aan deze volkomenheid anderen voorbij
Itreven.
In het eerfle Hoojdfluk , bl. 5-144, bewijst de Schrijvet" vooreerst , dat de volkomenheid, die een Christen
Mier op aarde bereiken kan geenszins beftaat in vol.
maakt•
(*) Algem. Pad. Letteroef: 0o5. bl. 49.
LITT. 1807. NO. 15',

VV

1806.

bl.
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maaktheid. [Zoe dit niet eenigtins antlers liebben kunnen uitgedrukt ziin ? 't Ondericheid tusfehen volkomenheld en volmaaktheid wordt vvillekeuri7 aangenoinen. j
Bewijzen voor de onvolmaaktheid der rteiligilen bier op,
aarde worden ontleend (t) uit verfcheidene uitipraken
der H. Schrift. [Dit drukt de Eerve. KIST op zijne
wijze dus nit, dat zij door God, in zijn woord , ;;let afr
volmaakt befehouwd worden. Daartoe brengt hij ecn gezegde van Salomo, bij gelegenheid van de inwijding van
den tempel, i Kon. VEIL 46. een nit diens Spreuicen ,
Spr. XX: 9. een van Eliphas , Job IV: 1:3. twee uit
Davids Pfalmen , Pi. CXLIII:
CXXX: 3. en d6n van
Jo. I Br. I: , bij. \Vij voor ons cwijfelen, of deze bewijzen wel alien den toets van een meer verlicht oordeel
kunnen dooritaan.] (2)Uit het oordeel, dat de vroomflen
gewoon zijn over ziclizelven te vellen. (3)[Jithunne daden. (4) Uit de omIlandigheden waarin zij, die tot
God bekeerd zijn, in dit leven verkeeren. Hier wordt
de bekende verdeeling der verzoeicingen, waaraan godvruchtige menfchen in dit leven zullen blootgelleid zijn,
gevolgd , en onderfcheidentlijk gehandeld over de verzoekingen der wereld, de verzoekingen van den duivel,
en die van het inwponend bederf. De Leeraar blijft
daarin aan het heerfcliend ftelfel van 't Kerkgenootfchap,
waartoe hij behoort, ook wel bijzonder in de ijverige
verdediging van de leer omtrent de Reeds voortdurende
werkingen van den duivel op de menichen , allezins getrouw , hoewel hij het ovcrdrijven derzelve door de ou;•
de praktikalisten niet goedkeurt. Betcr zal mogelijk aan
fommige Lezers bevallen, 't „een hij er op laat volgen ,
omtrent den noodlottigen invloed, welken het ligcliaarrk
op de ziel heeft , waardoor de deugd des Christens
doorgaans aanmerkelijk wordt verhinderd, en over den
Itrijd tusfchen vleesch en geest. — In eene tweede Afdeeling worth dan nu bepaald , waarin die volkomenheici
gelegen zij , die een Christen hier op aarde kan bereiken. Hij moet vorderen in kennis, geloof en heiligmaling. — De derde befclirijft de drangredenen , die mien
Christen tot vardering in het beoefenen des Christendoms moeten bewegen. Voorafgaan deze Rellingen : zoo,
te varderen , is mogelijk ;• het tiemt overeen met Gods
doel, en dit Joel wordt dadelijk door fommigen beraikt;
her is van zelfs eigen aan het geestelijke level]. De
drangredenen zelve worden ontleend van het pligtmatifye
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ge, om naar vordering te ilaan , van de eer van God en
het nut van anderen, welke daardoor bevorderd worden ,
en van des Christens eigen geluk en waaren troost in
levee en tterven.
In het tveede floopfluk , hl. 145-502, wordt nitvoc.
rig gehandeld over de middelen , om tot de volkomenheld , die op aardc bereikbaar is , te geraken. Er wordt
begonnen met God voor te ais de eerfle oorzaak
van de volharding en vordering in het Christendom ,
daarna de algemeene middelen opgegeven, waarvan God
zich gewoonlijk tot dat einde bedient , en van welken
de Christen daarom ook een ijverig gebruik behoort te
maken. Er is een naauw verband tusfchen vordering in
de eene gave des Christendoms en andere. Dit wordt
vooraf aangetoond , zoo met opzicht tot de kennis, als
middel om toe te nemen in geloof, als met opzicht tot
het geloof, als allergefchilttst om ook in heiligheid te
vorderen. De aangeprezene middelen tot vordering zijn
(I) Het woord van God : dat te lezen en in het hart te
bewaren. (2) Nuttige waarneming van den openbaren
Godsdienst, en godvruchtige befteding van elken gehee.
len zondag. (3) Regt gebruik van doop en avondmaal ;
(4) van de inwooning en werking van den H. Geest;
(5) van den toegang tot God door het gebed. Hier
work ook nog in het bijzonder gehandeld over verborgene Godsdienstoefeningen, over den huisfelijken Godsdienst, en het godsdienflig zingen. (6) Nuttig gebruik
van de gefprekken,
b
het voorbeeld en de fchriften van
wijze en godvruchtige menfchen. Flier wordt ook opzettelijk gehandeld over bet bijwoonen van zoogenaamde
flichteliike gezelfchappen , en hoe men die best inrichr.
(7) Oplettendheid op de natuur. (8) Waarneming van
de wegen der Voorzienigheid. (9) Opmerking van de
leiding en befluring der Voorzienigheid omtrent onze
eigeue lotgevallen.
Men vindt dus bier veel verfcheidenheid van onder.
werpen, waaromtrent gemoedclijke Christenen, aan den.
godgeleerden denktrant van den Eerw. KIST gcwoon ,
gaarne het onderricht van zulken geachten Kerkleeraar
zullen willen vernetnen. Over 't gehcel is ons dit Bockdeel beter bewerkt toegefchenen, dan de voorgaanden.
Wij zieu ook 't nog ontbrekende met verlangen te
moot.
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Het Christendom geen vrucht van Vooroordeel a.' Biigeloof,nmar
der proefboudende Waarheid , aangetoond , in eene Redevoering, gehouden in het Genoot fehap Ve h e de n hei
en 0 vereen ttemming , te Rotterdam , 20 ..pinif 1806 , door
s. DE VISSER Predikant te 4lalsmeer , en Lid van Verdienfien dozer Maatfchappij. Te Rotterdam, bij Cornet en van Baalen. in gr. 87)0. XI en 65 Dl.

j

bijzonder bekend to zijn
hebben de eere
met bet Rotterdamfche Genooifchap , Verfcheidenheid en Overeenfiemming. 't Schijnt evenwel,
gens den aanhef der Redevoering van den Eerw. Dz
YISSER een achtbaar aanzien te hebben. „ Ik zie
zegt hij, „ beroemde Dichters , peinzende Wijsgeerely,
vermaarde Godgeleerden , fchrandere Natuuronderzoekery
IVIannen van iinaak , oordeel en eenen onderzoeklievenden
geest onder u." Een der Bettuurders , de Meer N. VAN
DER HULST , die 't oog over de uitgave heeft gehad ,
bericht , in de Voorrede, dat de Leden eenparig deze
Voorlezing ter persfe begeerd hebben, en voegt er een en
ander bij, tot aanprijzing van het auk, a1$ in zich bevattende eene bondige verdediging van het Christendom
tegen de voornaamfte algemeene tegenbedenking van bet
ongeloof,, die de wijsgeerige Deist gerust, zonder bet
voorhoofd te kreuken, zonder zich aan een bijzonder
Godgeleerd fyftema te ergeren , kan lezen, fchoon dezelve voor hens niet overtuigend ware, en waaraan de
Christen, dien het om waarheid to doen is, zonder zija
Kerkgenootfchap in aanmerking te nemen , zijn zegel
zal hanger , terwijl de man van fmaak in de wijze van
ritvoering , over het geheel, behagen zal fcheppen ,
den vrijen , losfen, aangenaamen , ongedwongen toon ,
en omdat hij bier den weg der waarheid als met blocmen geftrooid vindt.
Wel verre van den lof , aan den Redenaar wegens
cleze Voorlezing toegezwaaid , te willed verkleinen , erkennen wij, dezelve ook over het geheel met genoegen gelezen te hebben. Het gewigtig onderwerp is vervat in
deze vraag: Is de voortduuring van het Christendom in
de wereld eene vrucht van ligtgeloovigheid , van het
vooroordeel der opvoeding, en thaffche navolging der
Voorvaderen Of, 11)0et wen deszelfs inftandhouding
toe-
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toekennen :tan de vastigheid der grondvesten , waarop
het rust , en de zich altoos aanprijzende, innerlijke
waardigheid van hetzelve , aan elk , die het met eenen
onbevooroordeeldcn en waarheidzoekenden geest befehonwt ? 't ,Overgroot belang, van deze vraag, vooral in
onze tijden , waarin velen nog Reeds voort gaan, het Christendom, als alleen rustende op dwaas vooroordeel, re
verwerpen , worth cerst, in eenen bloemrijken Rijl , aangetoond , en dan de vraag nader bepaald door eene
befchrijving van 't geen de Redenaar, over 't Christendom fprekende, daardoor Niet dezen of ge•
nen vorm of wijziging van hetzelve, die afhangt van
tijd , plaats en omttandigheden, niet tot deszelfs vvezen
behoort, en ook anders zijn konde, zonder de zaak zeive te benadeelen ; maar den reinen eerdienst van het
hoogile en beste Wezen , den cenigen waaren God, zoo
als dezelve ons in al zijn omvang, geleerd worth,, door
Jefus Christus , den hoogstgeliefden en welbehagelijken
Zoon van God, of, op zijn gezag, door zijne verlichte
gezanten; zonder dat wij eenig eigendunkelijk bijvoegfel ran den eenen, noch ook eenige moedwillige verminking en misvorming aan den anderen kant , hierbij plaats
molten geven. Als men nu de zaak oppervlakkig beziet , zon men welligt meenen , het eer fte te moeten
vastitellen; terwiji men toch de meeste menlchen ziet
2annemen, voor waar en goed houden , en ook. blijven
aankleven , 't geen hun met de moedermelk is ingegeyen , door opvoeding tot eene gewoonte gemaakt is, en
door den dagelijkfchen omgang Reeds dieper ingefcherpt
wordt: hoedanig beginfel, in het Christendom , over
't geheel genomen, op dezelfde wijze, en even zoo aerie
werkt , als bij de onchristelijke natien. Maar de licer
DE VISSER. beweert met grond, dat men deze waarneming niet mag misduiden of misbrniken , alsof de zaak
des Christendoms den wets van een fcherpzinnig onderzoek niet zoo kunnen dooritaan , en niet van tijd tot
tijd ondergaan rnoest. Onder de duizende gewone menfchen , die zich op de hoven gezegde wijze laten te vrede ftellen , vindt men er h ri er en daar 6.n, die zelf nadenkt, en niet vraagt, wat hebben mijne voorvaders geleerd en geloofd? maar, wat is waarheid ? Zulken komen
fbmtijds regelregt , zonder omzwerven , op het regte
fpoor ; maar anderen zijn zoo gelukkig niet. Deze raker
wel eens re voren op gevaarlijke zijpaden verdwaald, 'en
3
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worden met meerder of minder moeite te refit gebragt.
De wijze , waarop zoo wel de eene als de andere tot
vaste overtuiging komt , worth dan op eene bevallige
wijs gefchilderd , en wel voornamelijk het overige en
grooete dcel der Redevoering befteed aan tie dichterlijke
befchrijving eerier onderhandeling , die de Hemelfche
Wijsheid , in eene verfchilning , waarvan de Redenaar
zegt oor- en ooggetuige geweest te zijn, eons zon gehad
hebben met eenen edelen, waarheid zoekenden , maar 't
fpoor misgetreden Jongeling , die, in eene fchemerige
vallei door droefgeestige twijfelingen gefolterd , treurig
omdwaalde. In deze verdichte onderhandeling worden
verfcheidene bedenkingen tegen de waarheid en den goddelijken oorfprong van het Christendom, op eene oordeelkundige en overtuigende wijze, uit den weg geruimd.
Wij willen gaarne gelooven, dat deze wijze van voorftelling aan hun , die bij het uitfpreken der Redevoering tegenwoordig geweest zijn , een aangenaam uur
verichaft , en niet alleen warme vrienden en voorflanders van den Christelijken Godsdienst zeer behaagd ,
mar ook bij dezen of genen twijfelaar de gewenschte
uitwerking gehad heeft , en vereenigen ons gaarne met
de hartelijke bede van den Uitgever,, dat de aandachtige
lezing en herlezing van dit auk nog veel meer gocds ,
tot befchaming van bijgeloof en ongeloof, moge filchten. Soros dachten wij , onder 't lezen , bij onszelven:
heeft dan evenwel de eenvoudige waarheid zoodanig optooifel Wel noodig En, zullen zij , die , op wijsFeerige gronden , het Christendom verwerpen , zich ,
om 't bevallige van 't voorfiel alleen , wel la=
winnen ?

Het Euangelie naar Paulus, of Leerrerlenen over Rom. I:
z6. Door w. JANSSON1US
Etiangelieclienaar id (le
Hervornufe Coneente te Uithuizen. Te Groningen, hi"
A. Groenewolt. 1807. In gr. 8vo.
hebben wij dan een bundel van vier lijvige Leerredenen van den Eerw. JANSSONIUS over dezelfde
flof. In de eerfie wordt het gemoedsbeftaan van Paulus
omtrent het Enangelie van Christus overwogen , zoo als
dat uitgedrukt is in de woorden lk fehanie rnij het Egangelie ran Christi's nit:. In de tweede gaat hij over ter befehouJL
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fchonwinge van de gronden , die de Apostel voor de billijklieid van zijn gemoedsbeilaan bijbrengt; en wel eerst
van dezen grondtlag: Die leer behelsde voor vloekwaardige
zondaren een tiding van ZALIGFIEID in y en. In de derde
wordt gehandeld over een tweeden grond van dit genmedsbeitaan , weike hierin gelegen was : Deze leer was
volkomen in flaat , om den mensal dat hell te befchikken;
het Enangelie wasEEN KRACIIT GODS TOT ZALIGHEID.
de vierde over nog twee andere gronden: Deze leer predikte een Godebetamenden weg, een onfchatbaar heerlijk middel, ma deelgenoten van die Zaligheid te warden, namcli7k
het OELOOF IN DEN DEERE JESUS CHRISTUS; , CB: Haar
aanbod van Zaligheid was ONBEPAALD en ALGEMEEN,
het flrekte zich nit tot allerlei ranges en flanden van menfchen.
Onder den tekst zijn Kier en daar eenige Aanteeiteningen geplaatst, tot verklaring of bevestiging van fornmige gezegden , die , even als de Leerredenen , den gemoedelijk rechtzinnigen niet kwalijk zullen bevallen.
de zoogenaamde Toepasfingen klimt fotntijds de toon tot
hoogen ernst, en heal zich de Prediker, in de warmte
der vitdrukking, we1 eens gezegden laten ontvallen, die
den toets van 't gezond verfland niet wel kunnen
flaan. Wij voor ons kunnen 't ook niet goedkeuren,
out over eenen en denzelfden tekst, en wel in zoodani,
gen trant , zoo dikwijls te prediken. Er is geene geringe
maate van geduld noodig, oni niet minder dan 184 bladzijden achtereen te lezen.
En daarniede is evenwel 't
geheelc !Ink eerst afgeloopen.
De Toets van den Hoogleercar J. H. RECENBUCEN can de
waarheid en Christelijke lie/de getoetst door j. A. LOTZ E
Te ilmfterdam , bij W. Brave , en te Leenwaarden ,
J. W. Brouwer. 1807. In gr. 3vo. sq. 131.
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e Hoogleeraar LOTZE , op de toetze zijner Leerrede
over Rom. V: /T. aan de gezonde .Bede en Hervormde Belijcienis , door zijnen Ambtgenoot REGENBO.
GEN in 't Licht gegeven, nict wel hebbende kunnen zwijgen , toetst dezeive nu , op ziine beurt, aan de waarheid e11 Christelijke liefde. Hij doet dit op eenen hoogen toon; zegt, geene verdediging voor zijne wijze van
denken en onderwijzen bij de Hervormde Kerk, in ons
V 17 4
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Vaderlancl, noodig te hebben, en dat hij zich evenmin
behoeft te doen kennel], als eenen liberalen Godgeleer.
den , die alle kettermakerij, onder wat naam of voorwendfel ook, verfoeit , als flaande ook daarvoor algemeen bekend. De toots zelf zijner Leerrede oordeelt
hij geene' replike waardig. Evenwel hebben deze en
gene omtlandigheden hem gedrongen , lets te antwoorden. En uit dit antwoord verncemt men op nieuw, dat
het van het begin of met beide Heeren niet goed gezeten
heeft , en dat rtnoENBoGnN al vroeg zeker foort van
oorlogsverklaring fchijnt geclaan te hebben , waarover
LOTZE zich ook toen reeds bij Curatoren had beklaagd;
dat echter de misnoegdheid des eerstgcnoemden merke.
lijk is aangegroeid, toen zijn Ambtgenoot hem van onrechtzinnigheid begon te verdenken ; en de hooding aannam , van zich daartegen ijverig te willen verzetten.
LOTZE komt er op nieuw openlijk voor nit, dat hij RE+
GENBOGEN gevoelens toefcbrigt , die van de vastgeflelde
Leer afwijken , dat hij hem dezulken openlijk op den
predikftoel heeft hooren voordragen, en wel in 't bijzonder ook diegenen , die hij in het vierde (Ink der vet-117.00ide Gedachten vragenderwijze heeft voorgetteld , dat
hij Beene Leerrede Meld, die niet meer of min gericht
was , aithans fclieen gericht te zijn , tegen onze
, of andere paradoxe en gewaagde flellingen behels.
de , die veel opziens baarden en eon kwaad gerucht
van de Akademie verfpreidden , en dat hij deswegens
Diet gefchroomd had, de fluderentle Jongelingfchap daartegen te waarfcbouwen en te beveiligen.
Op de befehuldiging van onrechtzinnigheid, waarme.
de REGETNIBOGEN hem nu onlangs , OM voor zichzelven,
zoo 't fchijnt ruimer fpel te hebben , getracht heeft
zwart te maken, antwoordt hij: I)IIEGENBOGEN, die het
geheele Land van zijne openbare bettrijding van de Hervortnden , wier brood hij eet,- en bij weiken hi; eer geniet , doet gewagen , is onbevoegd , um sls aankInger en
befehuldiger in dezen op te treden. Hij LOTZE heeft
't zelfde , waarover IIEWe N130GEN hem van ourechtzinnigheld befchuldigt , beweerd in Verhandelingen , die,
met approbatie van de Theologifehe 'Then' telt der Leidfehe
Hoogefchool zijn in 't licht gegeven. REGENBOGEN
heeft zich hierin aan kwade trouw fchuldig gemaakt ,
cn de woorden van LOTZE verdraaid. 4) Hij heeft zijne
befchuldiging niet bewczen.
Vervoigens Nat LOTZit
zich
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zich dan ook te verdedigen tegen de grieven, door REGENBOGEN tegen zijne wijze van handelen ingebragt.
't Lust ons niet dit uit te fehrijven. eriunerden ons ,
onder 't lezen , 't oude fpreekwoord , de pot verwtjt den
ketel dat (lie zwart is. Men diende , can te oordeelen
wie de waarheid incest aan zijne zijne heeft , we! 't
een en ander tegenwoordig geweest to zijn, en alle gezegden en tegengezegden in vergelijking to brengen. Wij
laten dit over aan anderen.
Allermeest heeft ons , in dit flukje , de verzekering
behaagd , waarmede LOTZE eindigt, dat hij namelijk op
alles, wat REGENBOGEN nog mogt goedvinden te fchrijyen , niet zal antwoorden. REGENBOGEN zal toch oolt
denkelijk wel rekenen , genoeg gezegd te hebben. 't Is
maar jammer, dat er van weerskanten zooveel gezegd en
gefchreven is , hetwelk men , bij bedaard nadenken, zal
moeten wenfchen niet gezegd en gefcbreven te zijn , ea
waarover mcn zich zal moeten fchamen, als men er zich de
volgende , aan Hoogleeraars in de Godgeleerdheid niet
onbeke,nde , Apostolifche bcfchrijving der Christelijke
liefde zal bij to binnen gebragt hebben : De liefde
langmoedig, zij is goedertieren: de liefde is niet afgunflig:
tie liefde handelt niet ligtvaardiglijk, zij is niet opgeblazen,
zij handelt niet ongefchiktelijk , zij zoekt zichzeive niet
zij wardt niet verbitterd, zij denkt geen kwaad, Mij verblijdt zich niet in de ongerechtigheid,maar zij verblijdt zich
in (le waarheid: zij bedekt alle dingen, zit gelooft alle dingen' zij hoopt alle dingen , zij verdraagt alle
a Korinth. XIII: 4-7.

Prijsverhandelingen , hekroond door het Genootirchap tor levordering der Heelkunde , to Amgerdam. Viden Dods
xfle Stuk. 'Fe Antlierdam , bij J. S. van Esveldt lloitrop. In gr. 8vo. 94 Bl.
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n eon vorig Nonmer van dit Maandwerk de Nicv.re
Verhandelingen van het bier boven genoemdc Genootfchap aangekondigd hebbende , willen wij ook van dit
gedeeltc der Prijsverhandelingen gewag waken; bevattende hetzelve cone Verhandeling over het afhalen t1.2r
Nageboorte, door G. J. VAN WY, Leftor in de Ontleed-,
Heel- en Verloskunde te Arnhem , ten antwoord op de
vraag Is het kunitig afhalen der Nageboorte al of niet
floodV5
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noodzakelijk? Welke gevallen , door de ondervinding
bevestigd, kunnen er zijn, waarin het kunftig aflialen
derzelve noodzakelijk wordt. En in weike gevallen kan
men de outlasting derzelve, met meerder veiligheid, cart
de Natuur overiaten? — Het vroedkundige Leerftuk
over de afhaling der Nageboorte hurt voorzeker jaren
fang eene bron van twist en veelvtildig verfchil opgeleverd ; bijna ieder Vroedkundige, die door zijne gefchriften nuttig aan zijne medekunstgenooten zijn wilde ,
fchreef over de al of ilia noodzakelijkheid der of bath].
ge , zoodat meest altijd de keus bepaaid werd, of tot
eene volkomene overlating aan de Natuur, of tot eene
dadelijke afhaling , en welke niet . te fpoedig in 'r werk
gelleid kondeworden : niterilen , die altijd afkeuring verdienen. Hij alleen is de verftandige Vroedkundige, die
zich aan geen van beiden dezer uiterften bindt , maar
overeenkomftig de ornftandigheden handelt ; welke ongetwijfeld meermalen de afhaling der Nageboorte niet ver;.
eilchen, maar echter in bijzondere gevallen hare nitdrij.:
ving door de Kunst noodzakelijk maken ; zoodat de Vroe&
kundige niet altijd de dienaar der Natuur, even min
Naar voornitlooper,, maar meermalen volger zijn moet.
De waarheid dezer aanmerkingen heeft ook de Schrijver der voor ons liggende Verhandeling volkomen gevoeld , en als verftandig Vroedmeester de beantwoording
der voorgeftelde vraag in dier voege ingerigt, dat hij de
niet-noodzakelijkheid van bet kunitig afhalen der Nageboorte , gevoegd bij de al-noodzakelijklieid , door ondervinding bewezen, aanwijst en vootftelt ; betoogende wijders , in weike gevallen men de outlasting derzelve met
meerdere veiligheid aan de Natuur kan overiaten. —
Een leerituk daargefteld te zien, dat, op Cede en ondervinding gebouwd , alle dolingen , onzekerheden en
onwaarheden wegneemt , en de beste en zekerfte partij
duet kiezen , moet bet oogmerk geweest zijn, waarorn
het Amfterdamsch Heelkundig Genootfchap de opgegey en Prijsvraag uitfchreef ; en wij kunnen , na eene
naanwkeurige en onpartijdige lezing van dit bekroonde
Antwoord , niet anders dan iederen Vroedkundigen geInk wenfchen met deszelfs Iiitgave , en den Heere VAN
wv den welverdienden lof toezwaaijen.
Daar, waar de Natuur werkzaam is, behoort de Kunst
ter afhaling der Nageboorte niets te doen ; dit is onnoodig, daar men weet Welk een geregeid en fterk fpier.
vet-
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vermogen de baarmoeder bezir ; terwfil de vrees voor
toelluiting van den mond der baarmoeder, en aankanting van denzelven tegen den uirtogt der aanhangfelen ,
die afhaling even min noodzakelijk kan maken : deze
ziin de hootddenkbeelden, die meer ontwikkeld worden
ter overtuiging , dat de afhaling veelal aan de Natuur
zelve moet overgelaten worden.
Niet minder gevaarlijk is het, wanneer men altijd en
in alle gevallen de Ilaaffche volger of werkelooze dienaar
van deze zelfde Natuur blijft. Er kunnen gevallen
voorkomen , waarin bet kunifig afhalen noodzakelijk
wordt; zoo als bij aanmerkeiijkc en gevaarlijke bioedftortingen , die door eene gedeeltelijke losraking , voor,
onder of na de geboorte van 't kind , ontflaan , wanneer
zich de baarmoeder zamentrekt, of kenbare teekenen tot
geneigdheid zich daartoe opdoen, vooral wanneer zich
dezelve bij wijze van een bal of klomp doer voelen ; —
in die gevallen , wanneer de mond der baarmoeder , na
de verlosfing van het kind , zich om de navelfireng
naauwkeurig toefluit , of door een bloedprop zoodanig
geftoptwordt , dat zich geen of maar zeer weinig nitzijpeiendbloed door de vagina ontlasten kan, en daarop eene
verborgene bloedflorting volgt ; wanneer de Seaio
Crefarea ter verlosfing van het kind heeft moeten gefchieden , en de Nageboorte niet terftond daarop van zelfs
uitgedreven worth; of wanneer dezelve, voor een gedeelte los geraakt zijnde , zorgelijke bloedltorting veroorzaakt , en het overige gedeelte geene loslatende teekenen
en natuurlijke uitdrijvingspogingen vertoont , of teritond
van zelfs uitgeworpen wordt; — ook dan , wanneer
de onvolkomene Seale Cc (area heeft moeten geichieden ,
gevallen, waarin het kind in de holligheid van den bnik,
evenveel waar ook, gelegen is, omdat er dan zeer veet
vrees voor het leven van de vronw is, zal de kunifige
afhaling der Nageboorte , om der gevolgen wiile, onvermijdelijk noodzakelijk worden ; en ofichoon men ,
waar ook de Nageboorte ingeplant gevonden wordt, bij
het afhalen eene gevaarlijke, zoo niet doodelijke bloedflorting to wachten heeft, moet men liever eene gevaarlijke kunstbewerking doen, dan een gewisfen dood
werkeloos en onverantwoordelijk afwachten ; althans
die gevallen , waarin men van de magtel@oze Natuur
geene heilzame uitwerkingen wachten of berekenen kan ;
ziet daar de gronden tevens, waajop de Heer VAN
WY,

ea.&
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'WY, in de opgegevene gevallen, de af haling der Nageboorte noodzakelijk oordeelt.
Over 't algetncen kan men , buiten deze gevallen , de ontlasting der Nageboorte met meerdere veiligheid aan de Natuur overlaten; is het laatfte betoog van den bekwamen
Schrijver ; wederleggende daarbij de leerftellige aftieeling
van den grootcn BAUDELOCQUE over de kunitige afhaling
der Nageboorte ,waar deze zich uitdrukt , „ dat de rand,
„ om dezelve aan de werking der Natuur over te laten,
„ zeer wijs zou zijn , indien men van het achterblijven
„ van den moederkoek niets te vreezen had; maar dat
„ vele vrouwen de flagtoffers van die toevallen geworden
„ waren , die van de verrotting of alleen van het aanwezert
„ van dit ligchaam in de baarmoeder bijna onafThheid/5 baar zijn ; " meenende tit Beer VAN WY , en te regt,
dat men zich tegen hetgeen BA UDELOC QUE op het oog
licelt, zoo wel door inwendige welgekozene middelen,
als met de 'mar tijdsomflandigheden gefchikte, ontlasting bevorderende , affpoelende en rottingwerende infpuitingen in de baartnoeder wapenen kan; eindigende
zijne Verhandeling met het betoog, dat het tevens veiliger is, de Nageboorte van tweelingen of van meerdere
kinderen aan de Natuur over te laten , dan dezelve door
Kunst of te doen. — Wij herhalen het , allezins
:tan het does beantwoordende , beknopt , en wij vertrouwen alles afdoenend, zal deze Verhandeling, welLe hovendien van eenige belangrijke waarncrningen ,
Op ouderfcheidene gevallen betrekking hebbende , voorzien is , iederen onbevooroordeelden voorkomen ; en
wij kunnen onze geliefde levensgezellinnen filet dan met
het volkomenst vertrouwen aan zoodanige Vroedkundigen overlatell , dice met den kundigen VAN WY
r.iet aitijd de otelerdanige dienaars der Natuur , even
min ais hare vabruitloopers , maar veelal hare volgers

"Vs eerie Bijdrage , am de Namur in hare heilzame
werking, in gevallen van bloedflarting , den behoorlij•
ken tijd ter nitdrijving der Nageboorte te verfchaffen ,
ais om in alle gevaarlijke bloedflortingen der baarmaeder cenen gewisfen dam tegen de uitvloeijing van bloed
te lcggen, en de bloedklontering op de zekerfte wijze
t bevorderen; voegt de Heer VAN WY de wijze zij•
re: bereiding van ipanzen , ten gebruike voor tam.
pans,
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ports. Om hare nuttigheid ruimen wij daarvoor eene

plaats in.
Ik bereide die fponzen op de volgende wijze. Nadat
dezelve doornat gemaakt, en door de handen weder uitgedrukt zijn, perfe ik dezelve , door middel van eene
gewone linnenpers , tot fchijven zeer vast en plat te
zamen , en laat ze zoo ling geperst blijven, tot dat ze
volkomen tot platte fchijven, van verfehillende grootte
gcdroogd zijn; waarna ik ze ten gebruike beware , en
tot zoodanige grootte en gedaante voorbereide en gereed
make, als ik mij in voorkomende gevallen kan vooraellen benoodigd te kunnen zijn.
Sornmige der aldus bereide fponzen tulle ik in onderfcheidene clikte en lengte zeer vast ineen, en omwinde
die met zeer fijn , meer dan half verfleten lijnwaad, terwijl door het midden van deze omkleede fpons eeneu
fterken langen draad heenvoere en vastmake, zoo dat
dezelve even binnen den mond der baarmoeder ingevoerd zijnde, daarmede des noodig (en offchoon voor
het overige de geheele vagina met plukfel , werk of vlas
opgevuld is) kan weggenomen worden. — Ik make dezen bereiden dam , kort voor de inbrenging , in azijn
zoo veel nat , dat alleen bet linnen doortrokken is , opdat mijne fponsdam niet eerder nitzetten zoude, voor
dat zulks, om den uitloop des bloeds tegen te gain, nondig is , en 't welk teritond aanmerkelijk gebeurt , zoodra
dezelve met bloed bevochtigd wordt.
In andere gevallen , waarin ik verpligt ben , om
tegen , en niet binnen den mond der baarmoeder de
bloedflorring te fluiten, gebruilt ik, naar omaandigheden, eene minder of meerder groote , platte , insgelijkS
wet dun doorfleten lijnwaad bekleede, en met azijn bevochtigde fponsfchijf, door welker midden een genoegzaam lange en fierke draad vastgemaakt is , voerende dezelve zoodanig naar binnen , als men ,gewoon is de mederringen te doen,bezorge verder de vagina naar behoo•
ren , en late het een en ander door de aantluitende
hand van eenen opletrenden helper of helpaer oncier.
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Verhandeling over de ontploging van bet Buskruid , enz.
Door L. A. VAN MEERTEN Secretaris van ket Geneeskundig Maur over de Koninkltyke Armee , enz.
's Hage, bij d.;2: Gebroeders van Cleef. 1807. In gr.
Svo. 55 Black,.
olgens den Titcl blijkt dat deze Verhandeling
voorgelezen is in de Maatfchappij van Natuur- en
Letterkunde in 's Hage. Dezelve geeft verilag van de beftanddeelen , waaruit het Buskruid bettaat , om langs
dien weg reden te geven van deszelfs geduchte uitwerkfels, toegepast op het jammerlijk onheil, op 12 Januarij
1. 1. de had Leijden overgekomen. Alles is naauwkeurig overwogen en oordeelkundig ontvouwd. Te meer
werd de Schrijver tot dusdanig een onderzoek aa.ngefpoord , dewiji , volgens inhoud van bet Voorberigt, na
de nieuwfte ontdekkingen in de Scheikunde , weinig over
de ontploffiug van het Buskruid is gefchreven. Wij
zullen van het beloop dezer Verhandeling en van eenige
bijzonderheden een kort verlag geven ; terwijl wij den
Liefhebberen der Chemifche Natuurkunde de lezing dezes opftels veilig durven aanprijzen, zich aanbevelende
door duidelijkheid en goede orde.
De Schrijver befchouwt afzonderlijk de deelen, waaruit dit mengfel beftaat, els koal, zwavel en falpeter, en
toont ftukswijze aan, wat elk derzelve door bijkomende
hitte tot de ontploffing toebrengr. 1-lij merkt voorts
aan, dat het Buskruid zonder aanzijn der dawpkrings.
lucht kan ontftoken worden, tegen het algemeene gevoelen, door J. WINKLER , den Abt NOLLET en anderen
met proeven bevestigd, (loch waarvan de begane misflag
door den Schrijver wordt aangewezen. De ontzettende
uitwerking van bet Kruid moet inzonderheid toegefchreven worden aan de groote hoeveelheid van het ontwikkeld gaz, hetgeen er bij de verbranding plaats heeft. Uit
15 green kruid verkrijgt men, volgens genomene proef,
nagenoeg 20 cubiek-duim lucht, zijnde een mengfel van
onderfcheide gaz-foorten. Volgens deze berekening zoaden er, in de veronderitelling, dat er van de 37,000 ponden Buskruid, te Leijden voorhandert, 2co.,000 ontttoken zijn , 118,518 cubiek-voeten lucht voortgebragt
Volgens gedane proeven zoude het Buskruid.
ziin.
zich
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zich 4 g o malen uitzetten. School] het in den eerften opflag eenige verwondering mogt baren, dat 20,030
ponden Kruid zoo %venlig gaz opleveren , is zuiks
echter genueg , om daaruit de geweldige uitwerkingen te
verklaren, die hetzelve heelt voortgebragt; omdat dezelve
minder door de hoeveelheid gaz, dan wc1 door de fuelheid der losbarttinge, veroorzaakt worden ; daar het eerie
bekende wet in de Natuurkunde is, dat de kracht vet-.
meerdert in evenredigheid van het vierkant, waarmecle
een ligchaam bewogen wordt.
Na de nitwerkfels aldus verklaard te hebben, worcien
dezelve op het gebeurde te Leijden toegepast. De Schrijver merkt aan, dat de flag in de Stad en nabij de ontploffing zoo fterk niet is waargenomen , als op meerdereit afttand; 't geen hii meent daarin gelegen te
dat verder of het geluid op de gewone wijze in de lucid
die hare natuurlijke gelteldheid had , werd verfpreid ;
terwip nabij het voorvat de voor een oo g enblik plaats
hebbende verijdelde en in verwarde rigtingen fuel bewogene lucht de overvoering van het geluid verhinderde. -Verder worth opgemerkt, dat verfcheide voorwerpen itt
ltrijdige rigtingen naar de plaats toe , waar de ontploffing,
gebeurde , ntet groot geweld verplaatst zijn ; 't geen
verklaard worth nit den ftroom lucht , welke de door
uitbarfting iilgemaakte plaats weder vervulde. Uit dee.
ze zeer verijdelde lucht verklaart voorts de Schrijver
aldaar plaats gehad hebbende verfchijnfels; als het naar
buiten flaan van daken en glasramen, het breken van glazen ftolpen over penduies , het affpringen van glazen
ftoppen op karaffen , enz.; al hetwelk aan de uitzetting
der binneniticht wordt toegefchreven.
D. JOHAN GEORG ROSENMULLER ' S Befehotswing van 8eRi•
ge voor Godsdienst en Zedelijkheid merkwaardige Gebeur.
ienisfen der XVIIIde Eeuw. Uit bet Hoogduitsch
maid en met eeni,qe ilanmerkingen vermeerderd door
P. KOUMANS BROUWER , Predikant te Donkerbrock.
Te Leeuwarden , hi! J. W. Brouwer. 1807. In gr.
tivo. Behalves; bet Voorberigt , 2,87 b ladz.
et wezenlijk genoegen kondigen wij wederom eene
Wijsgeerige en tevens Gefchiedkundige Befchouwing aan der jongstverloopen Eeuwe, en ontvangen wij
dee,

M
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deeze in ens Vaderland , gefchreeven door eenen te regt
beroemden Hoogduitfehen Godgeleerde. Zo merkwaardig een tijdvak als wij zagen afloopen , en met den titel van de Eeuw der Verlichting be item pelen , lion kwalijk
misfen de opmcrking veeler denkende en geleerde Mannen te trekken. In ons Vaderland fchreef de verrnaarde Hoogieeraar YPKY de Kerkelijke Gefchiedenis dies Eettwe, in VI Boekdeelen; en mogt de Eerw. BROUWER
in zijne Aanmerkingen op ROSENMULLER, daaruit niet
weinig overneemen , meermaalert ook zijne Landgenoo.
ten terugwijzen tot deeze rijke bron.
TEYLERS Tweede Genootfchap loofde bij herhaaling het
Eermetaal uit op eene Vergelijking ten aanzien van den
itaat der Verlichting en Zedelijkheid tusfchen heide de
i7de en i8de jongstverloopen Eeuwen; waarna het zich
in ftaat be yond, eene bekroonde Verhandeling, die van
den Eerw. JAN BROUWER. , Doopsgezind Leeraar te
Leeuwarden , in 18o5 nit te geeven. Dan fpaarzaamlijk , hoewel op eene vereerende wijze , vonden wij dit
Werk zijns naamgenoots van den Vertaaler aangehaald;
zelfs niet ter plaatze, water men zulks anders wegens
verfchil van gevoelens veiwachten zoude. Uit eene
'torte aankondiging van ROSENMULLER ' S oorfprongelijk
Werk in de Bibl. van Theol. Letterk. D. IV. bl. 295. was
bekend, dat die Godgeleerde zijne Beichouwingen over
meergedachte tijdvak, van den kanfel , in een twaalftal
Leerredenen, voordroeg , die hij, verrijkt met zijne opbelderende Aanmerkingen , reeds in 18ot in het Licht
zond, en waarvan negen meer bepaaldelijk op gezegde
onderwerp doelden. Deezen nu deelt ons de Eerw.
r. K. BROUWER thans mede , hoewel in de gedaante
van Verhandelingen verkleed ; en belooft hij twee der
overigen, iPoedig misfchien, uit te geeven, onder den
titel van Bijdragen ter bevordering van huisfelijk geluk.
Wegens bet fchoon en zeer leezenswaardig auk , dat
voor ons ligt , zal het niet ongepast zijn, aan het ho.lfd
onzer beoordeeling een algemeen overzicht te plaatzen
van den inhoud der IX 'Afdeelingen, gelijk wij dies
aan het Plot der _Welding uitgedrukt vinden. „ I. Zai
bier overwogen worden, wat er in de XVIIIde Eeuw
gedaan is ter vermindering van het heerfchend hijge.
loof en de toeneemende dweeperij (*). II. Zal ik mij
be(*) Uitneemend worden de bewijzen en onderfcheiden gedaanten , zo van het bijgeloof als van de dweeperij, die zich
in
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bcpalen bij het ander. de Christenen gednrencie dit didy ak hand over hand aangewasien ongcioof (*).
is

ndju
in de XVIIIde Eeuwe vertoonclen , ja ook, hoezeer gekortwiekt en beitreeden , nog immer voortduuren , en dreigen
Rand te 'louden onder de Volkeren , in weerwil van hunne
Verlichting, in deeze Afdeeling van den Schrijver en Vertaaler
beiden uiteengezet en gereekend. Wij vinden dus ten deczen
niets aan te merken. A i leen foot ons Kier het woord toepeeInende , bij dat van dweeperij gevoegd. Want gnat dezeive
meest eigenaardig vergezeld met onkunde dwaaiing en don:held in zaaken van den Godsdienst; dan is zij van de tijden der
middeleenwen af,, althans zedert de Hervorming, voorzeker
niet toegenomen , hoewel zij meermaalen onder een ander
voorkomen optrad en zich wortelde. Ook dit zelfde leeraart,
zo wij meenen , de Geichiedenis ; fchoon wij ons thans is
derzelver onderzoek niet mogen Winter).
Voorts deed het ons wonder, in deeze Afdeeling en bilgevoegde Aanmerkingen geene melding Le vinden van de Sa=te
der Hernhutters, die wij toch , hoe nchtenswaardig de nijvere
Broederfchap Mans zija moge , in haaren cerften oortprong en
ftichting door ZINZENDORF van Int Ce!Irp0OrigC dweeperij niec
mogen vrijkennen, en met atinflootelijke tnyllieke denkbeelden
bezoedeld moeten achten. In al te guuttig licht derhalvert
plaatst hun de Eerw. BROUWER vervoigens is zijne Hoot 97 :
en fchijnt hij ten eenemaal oakum-lig van STI NSTRA ' S Werkje
ever de Geestdrifverij , en van de fchoone Voorreden des Fr'a!lvan dies uitmuntenden Brief. Verg. hiermede
fclten
mosnem's C. D. X. bl. 35. en aldaar noot 1; of zelfs de
aangehaalde Verdeediging , urn niet te zeggen ophemeling,
deezer Sete in de Bibl. va'n Meal. Lett. D. III. b!. 603 &c.
(4) Of waartijk het Ongeloof in het laat ge honderdtal jaaren
hand over handrzjj aangewasfen, R OSENM ULL ER en BRA" uWER onderftaan te voldingen , beflisfe voor ons de onzijdige
Leezer, na behoorlijke overweeging tevens van hetgeen tegca
dit heerfchend doni:heeld ran, bevoorens van den Eerw. j.
witouwEtt , in diens Verhandeling, bij 'EL VLER ' S f:de Gen.D.X1V.
io6- I n'2 beredeneercl wierd, en eenigzins ten mini-en
tot verzwakking van het algemeen gevoelen dienen mug. Op
de Vraage toch van Tcyr,En's Cods. Gen., dat in 11 .35. de loctwistbaare daadzaak des rerv,-,:is vooruit:T.,Ale ,
gene
voldoende Antwoorden ingekomen of belt-round. Wij
dus met verlangen uitzien naar cone giondiger en opze.tteliike
toetze van deeze voor den Godsdiensrvriend belangrjjke daadzaalt ; waartoe under anderen dit Werkje, met oordeel gebezigd, veele geichikte bouwil.ofier. behelst.
LBTT. 1807. NO. 15.
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mijn voornemen , te overwegen, welke vordctingen men
gemaakt heeft in het laatite lionderdtal jaren in het uitleggen van den Bijbel (*) en deszelfs cloelmatig gebruik. IV. Zal gehandeid worden over de in de XVIIItic
Eeuw meer uitgebreide kennis der Namur, over derzelver waardij en nuttigheid (1). V. Wit pog,ingen , die men in dit tijdperk met een goed gevolg aangewend heeft ter vermindering van Godscliensthaar en
vervolging , nader befthouwen. VI. Zullen cenige
nieuwigliedenwelke in de Protestantfche Perk omtrent den GoLdienst gedurende dcze Eeuw ingevoerd
zijn (-1-) , aangewezen; en !en Vlicten ecnige merkwaardi(*) Hoeveel de Uitlegkunde des Bijbels verpligt zij ant
den arbeid, door MILL , WETSTEIN RENNICOTT , ROSCIUS en andere Geleerden befieed nun het nazien en vergelijken van de
overgebleeven I-Iandfchriften, is re zeer bekend, oin ons niet
eenigzins re verwonderen, dat en R OSENNULLER en nitouwErt
de verdienften deezer Mannen alhier met fdizwijgen zijn voorbi j gegann, en niet een enkel woord gewaagd hebben van bet
v o oroordeel omtrent de oude leezing, door lion inzoncierheid
ontworteld.
(-1-) Behalven van nicer gewigtige ontdekkingen, is ook in deese Aideeling gewaagd van de uirvinding des Loch tl;oIs ; en fch Vint
osENNuLLER niet geheel vreemd te zijn van de mogelijicheid ,
men eerinng denzelven zoo leerenbefluuren. Zeergerasr nu
had de Vert . nier , die liortelijk herinnert Lint de onciervincling
tc t hiertoe de ijdelheid deezer verwachtingen aantoont, ook
de wic, ltundige redeneeringen van wijI.in onzen beroernden Landgenoot tegetr gezegde mogelijklield van her bednur des
Luchtbols kunnen inroepen,om de ijdelheid van zulk een poogen en het gezwets van bantitichrige volksirisleiders krachtiger
to lo gen flrn en. lie 's Pan ns en 117isknudige Brichouwing van den Lnchthol, reeds in den jaare 174 door hell: gofchreeven, en gedrukt to 17trec,V.
Voorts was bet bier de plants geweest , aangaande de
Maatfchappij van Drenkclingen, en van de heilzannie
vinding der Thenting van de Kinderziekte te fpreelten , en
bovenal een woord re zeggen van de inntere gezegencle ontdekking der Vaccinatie. Wij kunnen hierom deeze Afdeeling,
hoe w61 voor bet overige behandeld, geenzins volledig . noemen: ook hebben wij ander de nangehanide ;.;ehrifren van Nnam
te vergeefs gezocht naar BAYLE' S Meesterfluk fir les Cowles,
dat aan het Bijgeloof zo geweldigen en befiisfenden flag gegeeven beeft.
(4) Hier ontmoeten wij het meeste verfchil tusfchen Schrijvet en Vertaaler; en, gelijk te voorzien was in een Werkje,
met
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dige veranderinren vermeld worden , welke in dit tijdyak de Roomsehg,ezinden fe dezen aanzien gemaakt
zijn. terwijI ik ten VIIIften zal handelen over de
uitbreiding van bet Christendom flaande de XVIIIde
Eeuw (*); en eindelijk ten IXden de verbeteringen opgeyen , wake toen omtrent het Schoolwezen en de Opvoeding der Kinderen gemaakt zijn (f)."
Bif
met bet zegel van Kerkelijke Goedkeuring beflempeld, verdeedigt dezelve doorgaans de Vaderlandfche Hervormden, als getrouwer aan de Leere van CALVINUS gehecht, dan ROSENMUL LER dit wegens de Hoogduitfchen beweerd heeft. Wij Inaten
dit gefchil over daadzaaken Heist in het midden , en der Berke
de zorg aanbevoleu, dat haare aloude Regtzinnigheid ,bij den
voortgang der verlichting, geenzins ondermijnd worde. Maar
wanner de Eerw. BROUWER tegen den Hoogleeraar Claude
hOudt, (op bl. 23o) der. de Synode van Dordrecht de Remonfira'nten niet als betters veroordeeld , maar flegts van de waarneeming des Leeraarambts bier te lande verfloken heeft; verzacht hij , onzes oordeels, het vonnis dier Vergaderinge re
veel, om hem niet terug re' wijzen tot de Ae3a Synodi Dordraceni Sesf.127 en 123. p. 323 enz-en den Nederduitfchert
Leezer tot BRANDT ' S Hist. der Reform. D. III. bl. 56o, 561.
(*) Beiden de Hoogleeraar en onze Landgenoot , afgaande
op de berigten der Zendelingen en het gezag van beroemde
Mennen, door deezen geblindbokt, vijzelen den ijver, voorat
der Protestanten , tot uitbreiding van bet Christendom under
de Heidenen , en deszelfs gelukkig flaagen , veel hooger op,
dan, onzes oordeels, de zaak gehengen mag. Recenfent ten
minfien, indien hij eenigzins of kan op de berigten van geloofwaardige Mennen, die jaaren achtereen in de Indiin vertoefd
hebben, vreest maar al te zeer , dat de fchoone Verhandeling
van den Hr. HAAYNKR, door TEYLER ' S Codg. Gen. (D. XXII)
bekroond en uitgegeeven deezen zo hoogen lof en breed nitgemeeten verdieniten op goeden grond wederfpreekt en °Tootendeels vernietigr. Wij twijfelen niet, of deeze Verbancreling
zal den Eerw. BROUWER CO laat in handen zijn gelcomen , om
zijne gunflige. Aanteekeningen op deeze Afdeeling van ROSENMULLER !daaraan te taktzen, en veele , derzelven, die bij ons
kwalijk (leek houden, als de vrugt van een vooringenomen
oordeel, door te ftrijken; zeker is het, dat wij bier geenerlei aanhaaling van dezelve ontmoeten. Wij melden dit hiercnn
te meet, ten einde den onzijdigen Leezer in that te fiellen om
voor zic,hzelven te ontdekken , war .waarheid is.
(f) Onder de fchoonfle Inrigtingen , waarop de XVIIIde
Eeuw met voile regt zich beroemen kan, verdient het onderXxa
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1311 uitflek kort en beknopr , gelijk zulks eigenaardig
op den Predikftoel zijn moest, zijn ROSENMULLECS befpiegelingen over ieder van deeze zeer aangelegen onderwerpen; naauwelijks meer behelzen zij dan wenken en
toeibeelingen op menigte Gefchiedkundige daadz aalced
omtrent eene Eeuw , zo bij uitfteic rijk in gewigtige
verichijnfelen , ontwikkelingen en voorvallen , als de
XVIIIde was. Te regt heeft hij dus goedgevonden , bij
de uitgave van zijnen voortrefFelijken arbeid, onder den
tekst eenen fchat van ophelderende en geleerde Aanteekeningen te plaatzen , meest evenwel op Duitschland
toepasfelijk. Deeze, van den kundigen Vertaaler uitgebreid , of met zijne eigene toelichtingen verrijkt, dijgden uit tot meer dan eens de grootte van ROSENMULLER ' S predikwerk , of eigenlijke Verhandelingen ; en vinden wij dus om goede redenen aan het clot van dit Boekdeeltje deeze dubbele nanmerkingen te zamengevoegd , van
hetwelk zij, met kleenere letter gedrukt, nagenoeg de
befit der bladzijden vullen. De veelheid derhalven van de
waarlijk ontelbaare bijzonderheden , -befpiegelingen , re,deneeringen en aangelegen betoogen, die wij bier aantreffen , laat zich onmogelijk in een kort begrip den Leezer
voor oogen brengen. Ten einde ons evenwel van den
pligt eener onzijdige beeordeeling te kwijten, hebben wij
eenige aanmerkingen omtrent fommige flukken, die onze aandacht voornaameliik tot zich trokken, en waarover wij van de geeerde Schrijvers meest verfchilden , aan
den voet der bladzijden plaats gegeeven. Voor het overige de Levallige en nuttige pennevrugt van eenen RoSEN..

wijs der Minden, door UAUY, te Parijs , met den besten uitflag begonnen , genoemd te wordeu. Wijrangfchikken deeze
nuttige Schoole naast die der Doofftommen van den Aht DE
Echter heeft daarvan de Hr. ROSENII1ULLER in 't
niet, en zijn Vertaaler niet dan ter loops geivaagd. Mogten wij eerlang ons Vaderland , gelijk met het bloeiend Intl:tout van den Hre. GUlOT te Groningen, dus ook met foortgeEike Leerfchool der Blinden geluk wenfchen \Vij vleien ons
bij voorraad hiermede, indien, volgens peen berigt bij oils ingekomen , de Loge der Vrijmetzelaaren in 's Ilage daartoe met
er dead werkzaarn zijn zoude. Vii wenfchen milts harteliik,
tot eere dier Societeit en tot hail van het ongelukkigile deal
des Menschdoms: zo treede ten deezen aithans de nieuw begonnen Eeuw fpoedig voort op den Ioffelijkea weg, dien de

voor haar gebaand heeft.
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SENMULLER , in goeden en vloeienden flip in onze taal
overgebragt , behoeft caauwelijks onze aanprijzing bij
het Vaderlandsch Publiek; dat meermaalen zich vergastede op zijn geleerd onthaal ; en lVij erkennen gaarne de
moeite, door den befcheidcn Vertaaler met lof baked
tot verrijking van ROSENMULLER 'S arbeid; ja , om tea
vollen refit te doen aan zijne menigerlei bijvoegfels, wilIen wij bier inIasfchen , wat wij omtrent zijn, drieledig
oogmerk in bet Voorberigt leezen. „ Misin oogmerk ,"
zegt BROUWER , „ was; deels hetgeen bij ROSENMUL„ LER beknopt verhaald , en met een enkel woord aan„ gellipt was, met wcinigen nader uit te breiden ; of
„ ten minflen hem, die begeerig is over de vermelde
„ flukken iets uitvoerigers te lezen , daartoe op den weg
„ te helpen , door de aanwijzing dier bronnen , waaruit
„ zijn leerlust met een goed gevolg verder onderrigt
„ putten kan: deels bedoelde ik, om daar, waar Schrij„ ver en Vertaler niet eentlemmig dachten , vrijmoedig ,
„ doch zoo veel mogelijk beicheiden en zedig daarvoor
„ in 't openbaar nit te komen, tnaar ook de redenea
„ voor dit verfcbil zonder achterhoudendheid op te
„ geven: deels eindelijk bUiogde ik aan te toonen, dat
„ ous Yaderland, in de vermelde bijzonderheden , voor
Duitschland, naar evenredigheid van deszelfs mindere
„ uitgeflrektheid , in geenen deele , gedurende de
„ XVIIIde Eeuw,, heeft behoeven te zwichten , maar
„ allerwege mannen voortbragt , die in dit tijdperk aan
„ de bevordering van Godsdienst en Zedelijkheid bun„ nen tijd en vlijt , niet zonder zegen , gewijd had„ den.” Over het geheel nu kweet zich de Vertaaler nitneemend van deeze driedubbele tack, zo dat wij twif felen
of 's Mans regtichapen gezindheid voor Vaderland en Kerk,
dan wel zijne kunde en beleezenheid den meesten lof verdiene. — kiezen , tot eene kleine proeve uit het \Vcrk zel.
'de, eene aan meriting , die ons tevens eenen wenk geeft , wat
ROSENMULLER zelve ruim zo nuttig keurt als de moeite ea
kosten , ook oozes inziens te veel verkwist aan Zendelingsgenootfchappen. „ Het is op zich zelfs prijswaar„ dig, dat men moeite aanwendt , om bet Christendom;
„ under Heideniche voikeren uit te breiden. Het is cell
„ kenteeken van eenen vromen ijver voor Gods eer en
„ der mei-lichen heil , als rijke en begoedigde menfchea
„ in Duitschland niet minder dan, in andere landen van
x3
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Europa, aanzienelijke fommen ter onderftenning der
„ Geloofsboden zamenbrengen. Maar ik weet evenwel
5/ niet, of het niet borer ware, als dit geld ter verbeteChristelijke
5/ ring van bet School- en Kerkwezen
„ landen wierd aangewend. Men is wel in onzen tijd,
„ ten minilen in fornmige landen en fleden , op de ver39 betering der Scholen ijverig bedacht; en dat is lofwaar1, dig. Maar het is reeds tell overvlocde genoeg gejets dat den opmerkzamen waarnemer van
9/ zegd,
19 zelve in de oogen moet vallen , dat deze verbete57 ringen zeer langzaarn voortgaan zullen, dat zij veel,9 lilt geheel to niete zoutien kJ:Innen gaan , als de
Schoolonderwijzcrs bij hunnen mocielijken en zwaren
5/
„ arbeid van honer en kommer verfinachten moeten ,
en naanwelijks in ltaat ziju , de nooddruftigheden
dezes levens te bekomen ; als menig ontierwijzer der
55
in de dorpen, niet de helft van het loon out5/ jeugd 5
, dat aan den itnecht of aan de diensttnaagd
5/ vangt,
gegeven wordt (*). \Vat zullen alie, zelfs de bes,' te, voorflagen ter verbetering helpen indicn in deedelaardig Jon,' ze kwaal niet voorzien words?
,9 geling zal zich aan een beroep wilien toewijden, waar55 bij hij gebrek en arinoede moot lijden?"
Genoeg hebben wij gezegd onarent dit Werkje, oar
nu de pen neder to leggen ; daar wij hetzelve rangfchikken
(*) Om ten minflen eene kleene proeve te geeven nit de
Aanteekeningen zo van ROSENMULLER als van den Vertaaler,
zullen wij de Noot , wanrop bier geweezen worth ,overfehrijven.
„ In onderfcheidene dorpen bekomt de onderwijzer der
„ jeugd jaarlijks twaalf rijksdanlders, fchrijft twaalf danlders
„ loon , moet van week tot week van het eene boerenhuis
„ naar het andere loopen, char fchoolhoudqn, en bekomt van
„ den madman de kost. — [Sober, zeer fober is voorzeker
,, de befoldiging, welke de Schoolonderwijzers in ens Vader„ bijzonder ten platten laude, ontvangen; maar hun he„ flan is nog ruitn, nls men dezelve (1/,,v) met hetgeen bier
„ aangeteekeud flant desaangaande in Duitschland vergelijkt.
„ Met dit al ware het to wenfchen , dat in ons midden ook
„ indedaad linden aan het werk geflagen wierden , ter verbe„ tering van de uitwendige omtlandigheden dier nuttige leden
„ derBurgerlijkeMnatfchappij, en dat men de meer dan eons
„ herhaaide beloften re dozen aanzien in vervuliing bragt. r.11”

BESCHOUWING DrA. XVITID g Entrw.

659

ken naast de reeds genoemde Vaderlandfche Gefchriften over de X VIlide Eeuwe , en deszelfs leezing en overdenking volmondig onze weetgierige Landgenooten aaapruZell.

St. Domingo, of het Land der Zwarten in Hayti en des.
zelfs Omwenteling. Door MARCUS RAINSIRD. Nicr
het Engelsch. Illet Plaaten en A'carten. hide Deel.
ilmflerdam hijJ.Allart. In gr. 8vo. Be liaiven bet R.2,y'ster , 40o biz,
nze beoordeeling van het Eerile Deel des opgetnellon
Works (*) wijst genoegzaam aan , dat de II :er
RAINSFORD niet onder de daaglijkiche Schrijvers te tellen
is. Wij willen hiermede zeggen , dat hij zich niet vergenocgt met algemeen bekende bijzonckrheden , Havti
betreffende den Leezer op te disfchen. Zijn \Verk is
veeleer zonderling. De voortzetting , welkc wij in dit
Tweede en laatfte Deel voor oogen hebben , flaaft dit
gevoelen. Wij kunnen en behoeven ; ten be .svijz.: daarvan , niets nicer te doen , dan eenige hoofdtrei:ken can
te voeren.
In het voorgaande Deel fprak RAINSFORD reeds voordeclig van TOUSSAINT L ' OUVERTURE aan Wiens gun!lige uitfpraak hij zijn leeven verfchuldigd was. In het
V Hoofdank , waarmede dit Deel aanvangt, en ten opfchrift heeft, Befchouwing- van de Krijgsmagt der Zw.ir..
ten ; Oorlog tusfchen de Franfche Repullek en de onafba;zglijke Zwarten in St. Domingo, doct hij ons deezen zwarten Held nadcr kunnen, en hangt van hem de gunfliglIe
Beeldtenis op. Wij tekenen alleen eene verzarnr:ling van
hoofdtrekken na. „ Toevallige bedrijven van regtvaardigheid en goedertierenheid kunnen bij wijlen het bewind
der regeringloosheid zelve optooijen , en het genoeg:211
verzacht fonnijds het norfche gelaat van den grimmigfien
dwingeland: maar,, als een man, die , gedurende een
aanzienlijk tijdvak , met eene onbepaalde mart bekleed
was, [terwijl er geen veil dagbladfchrijver gevonden we rd
om zijne goede daden nit te bazuinen; tnaar duizenden
integendeel , wedijverden om zijne dwalingen bekend to
ma(*) Zie bier boven, bl. 163.
Xx
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waken (4)] nooit befchuldigd is ant hij die magt misbruikt heeft ; maar integendeel eenparig eerie onveranclerlijke yegelmeat in zijn gedrag heeft gevolgd , hem
door gezond veraand en fchreader oordeel als de ellerachtensweardigae voorgefchreven , en die her altijd
tot bedrijven van groottnoedigheid en goedheid deed
overhellen; den heeft hij de iterkfte proef, waarop hij
beheld kon worden , doorgeftaan, die, met de brooshecieu
der merachelijke natuur, en zonder de bijkomende hulpmiddelen , welke anderen , geboren om te regeren, te
Rade komen , eerie der hoogfte plaatfen in de maatfchappij
bekleed heeft. — Zijne regering fchijnt niet door den
invioed„van eenigen heerfchenden hartstogt bevlekt te
zijn: zoo hij alleen door de begeerte near gezag ware
gedreven geweest , zou hij weldra opgehouden hebben ,
de aanvoerder van opilandelingen te zijn; had gierighckl
hem beheerscht , zoo konde hij , even gelijk vele anderen, reeds in de vroegere tijdperken van den flrijd , met
onmetelijke rijkdommen, ne het naburige vaste land zijn
ontweken ; of bad een bloedige wraakzucht zijn hart
vervuld , zoo zou hij zich niet zoo dikwerf vermoeid
hebben met die eandoenlijke 'eanfpraken aan het gezond
Veraand (welke het voorwerp der fpotternij van zijne
ambtgenooten waren) over misdaden, welke de beftuurders van lang befthaafde natien tor de pijnbank zouden
veroordeeld hebben! Toen hij een werkzaam deelnemer
in de ornwenteling van zijn' geboorteland werd , waren
zijne beginfelen zoo zuiver en regtveardig , els die , welke de groote grondleggers der Vrijheid, in eenige vroegere eeuw of andere luchtlireek , it-rimer hebben eangedreven." Aan die hoogst gunflige Charaderfchets
van TOUSSAINT , voor zo verre de •Schrijver hem befchouwt in zijn post als Opperbevelhebber en Gouverneur van het Eiland St. Domingo, hegt hij eene niet min
grinftige , doch voor ons ter overneeminge te breede
fchilderij van 's Mans Charader met betrekking tot
vreemde Staaten, alsmede van zijn a.mptloos en huislijk
lee(*) herinneren ons bier bet Leeven van TOUSSAINT L'ouVERTURE door ntmocA , nit het Fransch vertaald ten jaare 18en bij A. LoosJEs Pz. uitge g eeven , wc,arin 's Mans chnmeter ailerongunitigst gcmaald, en all y zijne deugd aan de
fiioodlle geveinsdheid toegefchreeven words. Zie deswegen
einze. Letterfel. voor
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ieeven. Alle deeze gnnftige trckken doen zich voor iii
zijne rcis door het Eiland. vOdr de Verklaaring van Ottalhanglijkheid , in Julij 18(.4.
Voorts ontvouwt onze Schrijver de gedraagingen van
Frankrijk jegens dit Eiland, in het tijdvak des gellooten
Vredes , onder den invloed van den Eerften COOftli BONA..
PARTE, welke den krijgstogt van de Franfche Republiek
tegen St. Domingo onder-den Generaal LE CLERC ten gevolge hadt. Ilij bragt twee Zoonen van TOUSSAINT
L ' OUVERTURE merle nit Frankrijk, waar zij waren opgevoed , als gijzelaars voor de goede bejegening van het
Franfche Leger door derzelver Vader. Het gedrag des
Franfchen Generaals bij diens aankomst wordt met haatlijke kleuren gefchetst. De ontmoeting van TOUSSAINT
en diens kinderen is een treffend tafereel. Bij derzelver
vooritelling om den Vader in de maatregelen der Fran.fehen over te haalen, fprak hijin 't einde: „Neem mijne
„ kinderen terug, indien bet zoo zijn moet ; ik zal
trouw hlijven aan mijne Broederen en mijnen God!"
Deeze pooging , om den Opperbevelhebber tot begunitiging van der Franfehen oogmerken over te haalen,
mislukt zijnde , nam alles eene krijgshaftige gedaante
aan, en worden de bedrijven van LE CLERC als die der
veragdijkfte laagheid opgegeeven.— CHRISTOPHE DESSALINES en TOUSSAINT in een voorgetteld Verdrag be.
greepen hebbende, hielden de openbaare vijandlijkheden
op. TOUSSAINT en DESSALINES onttrokken zich aan
de openbaare zaaken. Befchuldigd van verraadlijke oogmerken, werd de eerfte gevangen genomen, met de zijnen na Frankrijk gevoerd, waar hem bet deerlijkst lot
wagtte, en hij op eene ellendige wijze zijn leeven eindigde , bier alles breedfpraakig vermeld.
Van TOUSSAINT ontflaagen , verwisfelde LE CLERC
den titel van Capitein-Generaal in dien van Generaal en
chef. Het krijgstooneel opende zich op nieuw; CURBTOPIIE en DESSALINES VOercieil de Eilanders op nieuvr
tegen de Franfchen aan. Ten deezen tijde Dam der Ranfchen Regeering, gelijk onze Schrijver optekent, „ een
bloeddoriliger en verfchrikkelijker aanzien aan , dan men
onder een berchaafd yolk kart befefFen. Tot het ontwapencil der Zwarte troepen, die in de Franfehe waren in.
gelijfd, werden de allerbarbaarfte maatregelen in 't werk
gefteld. Men verzamelde geheele fcheepsladingen , en
deed ze in 't ruim verfmoren. Eens had men er zesXx
hon.
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honderd omfingeld , en toen zij tegenweer wilden bieden , werden zij op de plaats geflagt, en dagelijks vielen
er,, in de nabtfurfehap van Kaap Francois, zoo groote
flagtingen voor, dat de lucht door de verrottende ligchamen befmet werd. En dewijl ter zelfder tijd de Franfche
troepen nit het veld gedreven en genoodzaakt werden om
zich in de voornaamfie fteden te verfterken , verfpreidde
zich de befmetting alom , en werd de ellende en fclirik
algemeen. Tot het niterite voortfchrijdende, en om de
maat der buitenfporigheden vol te meten, nam men de
toevlugt tot het gebruik der Bloedhonden, dat verfchrik'
kelijk hulpmiddel , welks aanwending voor eenen tijd,
in eene naburige Volkplanting reeds de verontwaardiging
der Mogendheden van Europa had gaande gemaakr."
geeven flegts, wat wij vinden. Welk een verfchrik.
lijk Monfter is de Krijg!
D e Generaal en chef CLERC , elf maanden op Si.
Domingo die waardigheid bekleed hebbende , overleedt,
en kreeg den Generaal ROCHAMBEAU ten Opvolger,, die
dien Krijg voortzette. Wreedheden ifapelden zich opeen. Naa het wederzijdsch verfterken der Legermagten ,
viel het gevegt van "fru/ voor. Naa 't zelve werd de
wreedheid derFranfehen door het Leger der Zwarten yen.
golden. Oogenbliklijk zag men eene menigte van galgen
oprigten. De Generaal ‘koos uit zijne gevangenen de
Officiers uit , vulde het ontlyreekende getal met Gemeenen
aan, en hing bun, met het aanbreeken van •den dag , in
onderfcheidene kwartieren op, in het gezigt van de Legerplaats der Franfchen. — Daarop flortten de Zwarten ,
met de verbaazendlte onverfchrokkenheid en geregeldfte
orde , van hunne bergen af, tastten de legerplaars zelve
aan, wierpen de geheele linie overhoop , en dreeven de
Franfche kriigsmagt tot digt onder de wallen van Kaap
FranFois. ,, Zulk eene vergelding , fchrijft RAINSFORD, verkreeg de bloeddorflige maatregel; eene vergelding, waarvan de billijkheid , hoe zeer betreurenswaardig zij ook
is, flier in twijfel kan getrokken worden." — Men bedeuke , dat de Schrijver een Enzelschman is.
De hervatte Oorlog tusfchen Groot-Brittanje en Frank.
rijk gaf eene wending aan al dit bedrijf. ROCHAMBEAU
hieldt zijn verblijf aan de Kaap, waar DESSALINES hem
naauw infloot. Der Franfchen wreedheid nam, naar onzes Schrijvers vermeiding , mar gelange hunne magt
verminderde, toe. De affchuwlijke Bloedhonden en Menfchen-
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fchenjagt kwamen weder te voorfchijn. De komst van
een Engelsch Esquader deedt alles van gedaante veranderen. De Franfcbe Generaai werd tot overgave (!enoodzaakt , en geraak.tc bij
Engeifchen gevangen. '‘De
landers zegepraaiden onder het Opperhoofdfchap van
Ph SSAL/NES. Met den aanvange des Jaars 1804 hernatn
bet Eiland den ouden naam vans Hayti , en kreeg eene
nieuwe Staatsregeling. DESSALINES vermeldt „ ' dat
door verdrinken , ilagten , ophangen en doodfchieten
mecr dan zestigduizend Eilanderen onder de onmenfchalijke regeringen van LE CLERC en RGCHAMBEAU waren
om 't leven gebragt." — Men berekende, dat er binnen tien maanden naa de aankomst der Franfehen omtrent veertigduizend man hunner troepen waren omgekomcn.
DESSALINES werd met den post van Gouverneur van
Haytivoor zljn leeven bekleed, en vervolgens Hayti onder
JAN JACOB DESSALINES tot een Keizerrijk verheven. „Of
dit befluit," - voegt er onze Schrijver nevens , „ uit de
foortgelijke gebeurtenis, die in Frankrijk had plaats gegrepen , voortkwame, dan of het zijnen oorfprong hadde in de grootfche denkbeelden , welke in eenen Staat
ontitaan , die eensklaps uit de nevelen des tegenfpoeds in
heerlijkheid te voorfchijn treedt , is onbeflist • maar zeker is het , dat het op een verhevenen grondflag rustte ,
en ten uitvoer gebragt werd op ecne wijze , met cie eenvondigheid der vroegfte intlellingenen tevens met de
befchaafde deftigheid der hedendaagfche hoven, overeenkomende." Deeze wordt, ten clot deezes Hoofdfiuks , befchreeven.
Het VI en laatite Hoofdftuk, ten opfchrift voerende,
over tie Oprigting van een Keizertilk van Zwarten, en de
waarfchijniq-ke gevolgen van deze Omwenteling eener Volkplanting , vangt liij , in verband met het voorgaande ,
dus aan: „ Zoodanig was dan, aan het hot van het
jaar 1804, het chide dezer Omwenteling, zoo rijk in gebeurtenisfen , en waarin de Keizerlijke waardigheid de
belooning was van den cooed en de ervaring des Bevelhebbers , die , met de ongelukken van zijn braven en
goeden voorga.nger voordeel doende, zijne vijanden met
beteren uitflag beftreden had."
Het vervolg deezer leezenswaardige befchouwing van
het mogelijk lot diens nieuwen Keizerrijks rust op
's Schrijvers voorige bevindingen, door de uitkomst bewaar-
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, en verdere menseh- en ftaatkundige gronden;
dan het moet in den zamenhang geleezen worden. — De
tijd, zints dit fehrijven verloopen , en de jongfte lotgevallen deezes Rijks, elk 'Oil de Nienwsmaaren eenigzins
bekend , heeft reeds aangeweezen de gegrond- of ongegrondheid van eenige hier aangevocrde ftellingen.
Bijkana de helft deezes Boekdcels beflaat uit een AM°.
hangfel in XIX Afdeelingen. Het keeft betrekking tot
bet geheele Werk', en beheist oorfpronglijke Stukken ,
te fang om in het Werk zelve te worden ingevlogten ,
gepaard met Aanmerkingen. Deeze bijgevoegde Stukken ltaaven de egtheid van 'sSchrijvers berigtgeevingen , en hebben veel bijzonders.
Ue Etsnaald geeft ons in dit Deel eene Afbeelding van
TOUSSAINT COUVERTURE; alsmede het Fac ,(imile van
eenen Brief diens Bevelhebbers. Voorts heeft dezelve
'Lich bezig gehouden met de hoogst afzigtige vertooning
van de Middelen , bij defranfthen gebruikt om de Zwarten
te verdelgen , en, tot een tegenhanger,, de Wraakneeming
der Zwarten tegen de Franfeben; de vernieling door Bloedhonden van eene Familie in een bosch overvallen , waarvan
men zich in de Americaanfclie Volkplantingen bedient ,
en, tot flot dier akeligheden , de manier van aanfokking
der Bloehonden. — Waarlijk wij zien de kunst liever
uitgeoefend in min fehriklijke vertooningen !

Landreis door Griekenland, met name den Peloponnefus,
naar Konliantinopel, Alb€nien, en andere gedeetten des
Turkfehen Rijks ; door F. C. POUQUEVILLE.
Met Platen.. Ilde Deel. In den Hoge, bij J. Immerzeel , Jr. 1807. In gr. 8vo. :236 IR.
Dij het eindigen van ons uitvoerig en niet ongunftig
v.erflag wegens het Deel deezer Landreize , lieten
wij den Heer POUQUEVILLE met de zilnen in Konflantinopel, opgeflooten in de Turkfehe Staatsgevangenis ,
bet Kasteel de Zevert Torens, aldaar. Van deeze opfluitiny, in dit befaamde kerkerhol , ten dage !limner aankoinst , den 16 Junij 1799 , had hij een woord gezegd , en opent thans dit Deel met een breeder verhaal
derzelve. De poorten nagtans deezer toeumaalige Bastille voor zo veele Franfehen , als itl Turkfehe handen.
vervielen , hadden voor onze gevangen Reizigers
de-
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Jere akeligheid, wegens de hoope van ongelukkige Landgenooten daar te zullen aantreffen: ja het was hun eerie
fireelende aandoening , onniiddelijk begroet en ornhelsd
te worden door de Heeren BEAUVAIS en GERARD , die
zij den 25 Nov. 1798 in handen van den Barbarijrchen
Zeeroover hadden achtergelaaten, en van wier lot zij
zedert niets vememen mogten. Ook was het de Meer
RUFFIN, voorrnaalig Zaakgelastigde der Franfchen, en
andere zijner lotgenooten, die p ougu'EvILLE een aangelegen verliag mededeelden van de wreede en onmenrchelijke
vervolging tegen hun, eene menigte onfchuldige kooplieden, en al wat den Franfchen naam droeg, in Tore
kije aangerig,t , zedert de landing van BUONAPARTE in
Egypte. Deeze gebeurtenis toch had de vijandelijke
Gezanten fchoon fpel gegeeven om den Divan tot eene
Oorlogsverkiaaring tegen Frankrijk op te winden , en
voorts den Sultan en bet Gemeen in de Hoordita.d in fait
woede te ontiteeken , zodat weldra de Zeven 'Torens
en bagno aldaar,, benevens de Kasteelen aan de Zwarte
Zee, met een anntal rampzalige flagtoffers van den gozetten volkshaat vervuld wierden. Wij behoeven niet
te zeggen, hoe veelen er omkwamen onder de firenge
mishandelingen van gierige Slotvoogden , anderen wegkwijnden in den ongezonden kerker ; de Meer BEAUCHAMP, die, volgens POUQUEVILLE, na zijne flaaking
uit Fanaraki r op den terugtogt naar het Vaderland, te
Nizza den geest gar, levert , onder menigte anderen
een enkel doorflaand bewijs, zo van de baldaadigheid.
der Engelfehen , die hem opzonden , als van Tarkrche
wreedheid en diepgeknakte welvaart. Met an woovl,
boven hetgeen deeze Reize rnerkwaardigs heefr , ten aanzien der Landen, Steden en Gewoonten , waarvan dezelve gewaagt, verdient zij ook geleezen te worden , als
een volledig Gedenklchrift der harde en geheel barbaarfche mishandeling, in 'de jaaren, op den titel vermehi,
den Franichen in het Turkic:he Rijk bejegend, zonder
eenige onderfcheiding van hunne -fchuld of onfcludcl ,
of de minfte opmerking op rang en bedrijf der Krijp,
gevangenen.
Bij POUQUEVILLE 'S aankomst in de Zeven Torens
den bereids de Heeren BEAUVAIS en GERARD gedunrende een half jaar de akeligheid ondervonden van gezegde
kerkers , waarin zij nog benevens hem en de overige
gelukkige lotgenooten den tijd. van 25 maanden
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ven moesten. Nadat de ooriog tusichen Frankrijk en
Turkije was nitgehorften
zocht de KaperOROUcHS zijne meergenoemde gevangenen aan den Turkfchen Adrniraal nit te leveren, woonden zij het heleg van
Corfu hij, en wierden ten laatilen te Patras onticbeept,
aan de westkust van Morea , orn naar de Hoofdtiad op.e onden te woraen. Een breed verhaal van hunne
meestal bittere ontmoetingen, zo te water, als te laude
op gezegclen hunnen togt naar Konffantinopel , innakt
eene belangrijke bijdrage nit tot p ouQuEvILLE 'S reizen.
Onder een Turksch geleide , naamelij& zetteden geelachte Ileeren, na de overvaart van den Corinthifchen,
inu Lepantichen, Zeeboezem, hunnen weg van Lepante
-croon, en trokken zij eerst Laodien (het otnie Phocis ,
Locri en Beotien), vervolgens het vermaarde Thesfalim
door; en is het dus uit hunnen mond, dat wij berigt
erlangen van den huidigen toeitand dier gewesten, door
onzen Reiziger zelven niet bezocht Met vermaak zal
men hier d'e befchrijving aantreffen van den Parnassus,
de Thermopylen, Pharfalifche vlape, en andere aangel'egen oorden, met naame ook van bet Thesfaalfche Tempe. Dit verhaal (van H. II tot H. VIII Ioopendc) wettigt
thus eenigzins het bovenfchrift van Reis naar 1Conflantino, dat wij aan den top van iedere bladzijde van dit
Deel geplaatst vinden, fchoon eigenlijk onze Schrijver
zich aldaar onthield, en na het flaaken zijner boeien,
b ehalven eenen en anderen uitflap in de oingelegen cord en, ons ten flotte het wellekoom berigt mededeelt van
zijnen terugtogt naar het Vaderland.
Inzonderheid was POUQUEVILLE berekend , om zijne
g evan genis , het Kasteei der Zeven Torens, gelijk mede
deszelfs gefchiedenis, inwendig beltuur,, en de levensvvijze der opgellootenen aldaar, uitvoerig en naauwkenr ig te beichrijven ; en houdt hij zich daarmede in mcer
dan een Hoofddeel(IX—XII)onledig. Voor de getrouwheid evenwel der afbeelding van dien kerker , welke bij dit
Deel gevoegd is, durven wij onze Leezers niet inflaan,
eti vinden .wij daarop zelfs het getal van torens niet,
traarvan 's Mans fchetze fpreekt, en die de benaaming
ook aanduidt. Nu, dit in het voorbijgaan. Vervolgens meldt ons POUQWEVILLE een aantal gewigtige
bijzonderheden aangaande de Hoofdllad en derzelver
Voorfleden; laat hij zich in het breede nit over de zede 2 kleeding , vermaaklijkheden, luchtsgefteltenis , en
itaat
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[bat der befchaaving van haare inwoonders, van onderfcheiden rang , lanciaard en fexe ; en doet hij ons van
meer nabij Sultan SELtM III en dcszclfs Farnilie , den
-wetland van het Tarkiehe Rip: in 1799 en 1800, zo
wel als den ftaat der gevangenen kennen in den bagno,
en in de Kasteelen aan deZwarte Zee, van hem bezocht , na zijn bekomen ondlag. Ter fluik, en onder
geleide van den Tuinman des Grooten Heers, met naame
JAQUES , can Duiticher van geboorte, verkreeg ook ooze Reiziger den toegang in de Tuinen des Sultans ; en
genoot hij bovendien het zeldzaam geluk van den iedi.
gen Zomer - Harem in te fluipea en te bezichtigen. IIet
mangelt dus can geene verfcheidenheid en rijkdom van
Rolle , waarmede de Schrijver zijne Leezers van het
midden nagenoeg tot aan het einde van dit Boekdeel (van
Hoofd. X1II—XXXI) op eene gevallige en nuttige wijze
onderhoudt. Meermaalen vindt hij gelegenheid , de
wangevoelens en overgedreeven denkbeelden, met naame omtrent het Turkfche Hof en den luister van bet
Serail, te belirijden , tegen de berigten aan van Mad.
ZIONTAGUE en anderen. Dan even zeer doet hij hulde
can de verrukkende Egging der Hoofcitlact en van haare
bekoorlijke, don met weinig of geenen fmaak verfierde
ommettreeken. Terwiji hij voorts de domheid en wetkeloosbeid , de inhaaligheid en woestheid, de dronkenfchap en het tnisbruik van wijn en opium, te gelijk met
de onbefchaaldheid en den wellust der Turken, nadrukkelijk tekent ; de zwakheid van dit Colosfaal en Despotiek Bewind ten fierkilen gevoelen doet ; en over het
geheel omtrent de zeden des Volks niet dan ongunflige
denkbeelden inboezemt. Met vermaak dan ook leest men
tegen bet chicle, dat zich tie flaatkundige hemel voor de
krijgsgevangen en deerlijk vervolgde Franfchen opklaart ,
tic hoop op hunnen terngtogt aanwast, eu zij tell leanlien, na lang-wijligen toellel , met een Cephaionisch
vaartuig, de mocielijke zeereis onderneemen , ja ook,
na eene hagchelijke vaart van eenEnvijftig dagen , genieuws des Vredes te Amiens
lijktijdig met bet
geflooten, in Marfeille nanlanden. (11. XXXII-XXXV.)
Onmogelijk was bet ons , in dit algemeen overzicht ,
van de tallooze en leezenswaardige bijzonderheden, die
men bij POUQUEVILLE aantreft , zed*s met een enkel
woord te gewaagen. Ook zouden wij door zodanig een
ttittrekfel de ailezins naauwkeurige berigten van dien ervaa.
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vaaren ooggetnige te zeer verminkt hebben. Genoeg
achten wij den inhoud van dit Deel te hebben aangeweezen , om de opmerking en de aandacht van weetgierigen derwaarts te lokken ; terwijl hetgeen omtrent de
vertaaling in ons voorig verflag gezegd is , ook bier
geldt, en wij het herhaald gebruik van veele, te fchaars
vertoikte, Turkfche benaamingen , chlister als zij zijn
of minder bekend bij den Hollander, inzonderheid af
keuren. Met verlangen zien wij het Derde Deel te ge.
moet , dat Albanien ten onderwerp hebben zal , en
POUQUEVILLE 'S befchrijving van Griekenland voltooien
moet.
Intusfchen verdoolen wij fchier in onze keuze , om eene
proeve te leveren der aangelegen onderwerpen, bier verhandeld. Dan laaten wij ons bepaalen tot het verhaal
van een Turksch befnijdenisfeest der kinderen van een
voornaam Heer , door POUQUEVILLE bijgewoond in Pe•
ra; en doen wij daarop eenen enkelen trek volgen, wegens den Zomer - Harem des Sultans. Wij hoopen toch,
onze Leezers hiermede te zullen vermaaken, die verinoeclelijk van beiden zich geheel iets anders voorttellen , dan hij ons teekent.
„ De trein bij bet befnijdenisfeest wierd ook (gelijk
„ bij de Turkfche bruiloft) door hansworflen voorafge„ gaan, op welke fchermers volgden , die op hun fchild
„ floegen. Deze belagchelijke perfonaadjen waren de
„ pions of voorloopers, na hen kwam een troep
Caren , wier faka geenzins het minst uitgedoscht
,' was. Zijn kleed van zwart Hongaarsch leder,, het59 welk gefchikter fcheen voor den hetnel van een rijdtwig , dan voor het gewaad van een' mensch , en
95 waaraan nog geweldige metale(n) knopen waren,
werd door twee man opgehouden , ten einde den last
/1 daarvan te verligten.
' , Na deze groep zag men een' kunflig bewerkten
.,boom van goudpapier , die befchilderd , met lintel'
en gouddraad verfierd was, en de hoogte eener eerfte
95 verdieping bereikte. Ik telde er vijf van dat foort,
99 tusfchen welke Derwifchen , OuIe'mds , en een troep
35 Ruiters gingen. De kinderen, op pragtige opgefchik,/ te paarden gezeten , flonden verfteld over al dat
fraais. De trein had meer dan een uur werk om door
39 Pera te trekken, en begaf zich naar den kant van Doll) ma Bakchd , waar men tenten had opgeflagen. Des
avonds
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„ avonds was er beerendans, dgerid-ipel, marionetten ,
„ concerten , en andere vermakelijkheden in den fmaak
„ van dat land:"
Wij eindigen ons berigt met eenen oogwenk in eett
der vertrekken van gezegden Zorner- Harem, en wel in
dat der Sultane VALIDO , Moeder des Sultans. „ Het
// vertrek that gedeettelijk op den keosk, die naar hear
51 genoemd wordt, en waarvan men de marmeren ko,5 locomen, die men buiten op de kaai ziet, bewondert.
I) Het op de plaats uitziende gedeelte verfchilt weinig
5> van de kamer , die wij verlaten hidden , (die der
51 eerfte Sultane , een groote vierkante kamer, wearI/ van het beichot verguld,, en de muren met fpiegels
15 voorzien waren) behalven door de meubelen. 1k zag
52 aldaar twee Secretaires met leliebloemen verfierd ,
,1 eerie zware glaskroou in een' ouderwetfchen fmaak;
I/ de wanden waren met fpiegels, fopha's en Lyoufche
55 goudttof voorzien; in eenige porceleine(n) vazen zag
19 men bloemen. Het op zee ziende gedeelte was zes
P, trappen hooger dan het andere, en die trappen waren
55 bedekt met rood fcharlaken , aan de hoeken gebor5! duurd. Om hong was een verheven bidvertrek voor
/ de Sultane , met een verguld lick omringd. Van bui,, ten behoort tot dit vertrekje een kleine vergulde 1111,9 naret of Turkfche Torenfpits , van wear men een heerlijic
15 uitzigt over den ganfchen Bosphorus geniet. Het zal
55 niet noodig zijn , alle de kleine bijzonderheden van
5/ fieraden , die men bier vindt, te belchriiven. Over
/5 't geheel is alles in dezen Harem arrnhartig; de %far,' trekken zelve zouden eene Europifche burgervrouw
„ geene fatfoenlijke huisvesting kunnen geven ; een
2> overvloedig, bewijs „ dat Lady MONTAGUE nimmer tot
„ hiertoe was doorgedrongen ; want zij bezat te veel
19 oordeet , om lets zoo gebrekkigs en onaanzienlilks ,
„ wanneer zij bet gezien had, door eerie prachtige be,, fchrijving op te vijzelen."
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OVER DE STAATRUNDE ENZ.

Over de Staatkunde en den aangroei der Magt van Rusland , van PETER DEN GROOTEN , tot den j ongst geêindigden 0Orlog, ehz. Door het Fransch GouvernementsBlad LE MONITEUR in Mei r8o7 rnedegedeeid. Uit het
Fransch vertaald. In den Haag , bij Belinfante en
Comp. 1807. In gr. 8vo. 96
Men tijde van de plaatzing deezer Aanmerkingen en
T Bedenkingen over 'Zealand, in de op den Titel ge-.
melde betrekkingen, in den illoniteur,, was de Oorlog
tusfchen dat Rijk en Frankrijk nog aan den gang. De
vertaaling, toen vervaardigd, zou men veelligt kunnen
oordeelen overbodig geworden te zijn, zints den getroffen Vrede. Een Voorberigt gaat dit denkbeeld te
keer,, en geeft gronden op, waarom de Uitgeevers veronc/erftelten, dat het Hollandsch Publiek nog eenig nut
en genoegen zal kunnen trekken nit de doorleezing van
dit Trataaatje.
't Zelve is blijkbaar ingerigt om een ontzettend Tafereel te maalen van de vermeerdering en uitbreiding des
Rusfifthen Rigs in de jongst verftreeke Eeuwe. Inzonderheid worden 'de Staats- en Krijgsbedrijven van Czaar
PETER DEN I en van CATHARINA DE It voorgelraagen
en zeker in den alleronguntligIten dag gefteld. Wij trot-fen dit meermaalen aan, inzonderheid ten opzigte van
de gemelde Alleenheerfcheresfe alter Rusfen. Het valt
ligt , jets -eenigzins berispelijks met zeer zwarte kleuren
te fchilderen ; en hoe veel ligter , bedrijven , waarop
zo veel te zeggen valt, in den affchnwelijkften dag te
zetten 1 Ontwikkelde Staatkunde levert veetal een gedrochtlijk beeld op; en ontbrak het den Steller van dit
Stukje aan geene voorwerpen , oat ze zwart, zeer zwart
te kleuren. \Vie lust heeft in eene zo donkerverwige Schilderij,leeze dit Boekske. — Wij fchrilven , ow den gecst
te doen kennen , het Plot af. „ Het was tijd , Europa
gerust te ftellen tegen de gedurige voortgangen eener
Mast, die in den vrede meer overweldigt clan zij in den
oorlog verovert; die, het doel bereikt hebbende , waarmar hare Staatzucht lcheen te in-even , daarom niet
(title Mond ; die noch perken aan het gebrttik barer
noch zedelijkheid in de bedoelingen harer
krachten
Stag.
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Staatkunde; die, even als dd Hunnen, do woeste border: , die zij op incen weg ontmoet , met zich voortCeept; die alle de hulpmiddelen der befchavmg in Naar
kabinet, en alle de krachten der barbaarschheid in hare
volken bezit ; die met de dweepzucht der flavernij alles
dnrft onderilemen, wat vroegere veroveraars door het
heilig gevoel van cer en vrijheid verrigt hebben; die het
achtfte deel van den Aardbol beilaat, alle de Zeci.in begrenst , alle do Rij leen bedreigt , en welke geen dezer
laatffen i1icen kan — Frankrijkhtelt de rcernriike
beftemming om de verblinding en rampen etner geheele
eettw te heritellen : binnen geduchte grenslinien beperkt,
door hechte verbonden onderichraagd heeft het geene
andere Staatzucht , dan de onafhankelijkheid en veiligheid van alien. De gewoonte van ftrijd , gevaren en
roem, geeft het de middelen om den loopbaan vol te
houden. Doch de ontzaggelijke opofferingen , welke
het vocr de gemeene zaak moer doen , kunnen niet geduriglijk herhaald worden. Rusland heeft hulpmiddelen, die ten alien tijde aanwezig zijn, om het wargaren van bedriegelijkheden en rampen, waarmede het zijne naburen omgeven heeft, weder op te vatten. —
Een groot Velelfeer en onvergelijkbare Legers kunnen
den Kolosflis van het Noorden een oogenblik doen beven; doch de opregte eendragt aller Mogendhecten van
het Vasteland, de herleving van een beter Staatkundig
Stelfel, zijn voortaan alleen in ftaat om aan de Natien
vrede en veiligheid te verfchaffen."
Om Ruslands veroveringen zedert den jaare 1721 , en
vooral zedert dertig jaaren , op 6ns in 't oog te (inert
valien, dient een Tafel, welke de Naamen der bniten
bezit gefteide Mogenheden, de Dagtekeningen der Trace
taaten, Aden van Afftani of Ouderwerping, de aanwijzing der aangewonnen Provintien , de uitgefirektheid des aangewonnen Grondgebieds, en de Bevolkinpaanwijst. Het geheel der aangewonnen uitgefirektheid
des Grondgebieds koint in vierkante mijlen neder op
16,765 , en het ganfche getal der Inwoonderen op
S,938,21o.
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De zoogenaamele Verdediging van xvrt.r.itm PASCHEN, GTE. Drosfaard van het Ampt Bredevoort, aangaande zijde beth.ljvers
ten faare 1799, als Commisfaris van de Militaire Recitbank,
aan den proeffleen der waarheid , en des gezond"n verllands
getoetst, door CORNELIS VAN DER AA. Eene Bigage tot opheldering van het VIII D. zijner Gelehledenis van den Oo;log. Te Utrecht, gedrukt bij den Schrijver. 1807. In gr. 8 vo.
Nlets bekommert eenen Recent-era meer dan het doorlezen en
4. ` beoordeelen van Twistfehriften, omdat, zelfs vooroncierfteld zijnde,dat de twistende partijen ter goede trouwe te went
gain, het oogpunt, waaruit zij dezelfde zaak befchouwen,
doorgaans zeer verfchilt, en dus ook de gevolgtreitking zeer
zeker verfchillen moet. Maar nog grievender words deze' tank,
wanneer hij te midden van zulk eenen twist eenen Schrijver
ontmoet, die zegt te betoogen en niets betoogt, die zegt te
wederleggen en niets wederlegt! Juist dit Inatfle is het geval met
het Seuk van den atom bekenden v. D. AA , wellts breedfpraltige titel hiervoor is opgegeven. Met alien mogelijken geduld heeft
Recenfent dit Stuk van 124 bladzijden , belialve hetVoorberieht ,
gelezen. Iiij hoopte daarin lets te vinden , waaruit eenige
fehiju van weclerlegging mogt opdagen ; maar hij moet roadborflig betuigen, daarin nice Unen enkelen grond to hebben
ontmoet, waarop de beweering der tegenpartij op eenigerlinnde wijze, bet zij rechtflreeks, bet zij van ter zijde, verzwaltt
worth. De Verdediging van den Beer PASCHEN was , near bet oordeel des Recenfents , waarin hij zich door vaorname Rechtsgeleerden verfterkt voud, een .meesterfintle van wederlegginge ,
ter liondhavinge van gefchondene eer. Dat Stuk was alleszins
befcheiden geneld, en partij werd niet verder ten coon gefield , dan wanneer de Schrijver daartoe verpligt word, niet
om den perfoon des lasteranrs, (want deze was reeds bij alles ,
wat eerlijk denkt genoegzaam geteekend) maar om den
laster zeif, die de braaffte mannen niet ontziet, te doen verflommen. Maar nu dit Tegenfehrift van VAN DER AA? , het
is zijnen Meester waardig. De Recenfent — en hij 'beroept
zich op bet oordeel van leder onpartijd!gen , die dit fchrift in
harden heeft genomen, o heeft na cie lezing aileen dit
mat gCVOlIdeD , dat VAN DER AA , met een eantal van afwijitingen, Welke niets ter zake doen, bet oordeel zijner Lezers
heeft willen afwenden van de zaait , weike hij op den titel be, aan den proeffieen der ivartrlieid en des gezonden yerfiands te zullen toetzen ; dat hij heeft willen betuogen. dat de
Fir, PASCHEN telken reize door uitweidingen van den neat des
gefebils is afgeweken; dat dit voornemen om te betoogen is
ftitgeloopen op fchelden en lasteren , en dat dus deze ganfche
sj-
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Bijlage tot op bekkring een fchandfchrift is van de allereerfte foorr,
waardig te behooren tot VAN DER AA's Gefchiedenis van denOorlog, als welk , even als dit Stuk, een zamenweeffel is van
fchandelijke bijzonderheden , die ten alien tijde beneden eiken
Gefchiedfchrijver zijn.
Daar nu in dit Stuk een eigenlijk wederleggend betoog ontbreekt, kan de Recenfent zijne taak niet voldin'g,en met hetzelve aan zijne Lezers te doen kennen. Dan , daar VAN DER
AA zijne partij van nirweidingen bekhuldigt, wil zich de Reconfent wel verledigen , am zijnen Lezeren te doen zien, hoe
meestedijk deze man dat konstje verithat.
Her ganfchc Foorbericht bevat niet ddn enliel d-enkbeeld ter za.
ke, en is dus geheei uitweiding. Alleenlijk verdient de vlugheid
v311 den Schri)ver geroemd te worden , dat hij blind vier bestbaare dagen tot het fehriIven van dit Stukje betteed heeft.
Welk eene fchranderheid ! Maar welk onpartijdige beoordeelt
joist Hit dozen fpoed niet het voortbrengzel zelf? IVelligt, indien VAN DER AA vier maanden daaraan befteed had , zoude
zulks rijper van beoordeelinge hebben rnogen vooronderlield
worden. No is drift misfchien de grond der papierbeMadding.
Het tweede zonderlinge , dat in deze voorberichtende uitwelding doorfltaalt , is , dat de Man , die zich (bladz. 72.)
een Priena van orde noemt , te veld trekt tegen niet minder,
dan agt geduchte Partijen , als a". tegen de halve Stud Haarlem, Welke hem diep veracht; 2°. tegen den Hr. PASCHEN; 3°.
tegen den A'.onst- en Letterbode ; 4°. tegen den Recell fent r'cr
Recenfenten ; 5°. tegen den Dcventerfchen Drnkker van PA..
SCHEN ' S Verdediging; 6°. tegen den Ilaarlemfchen Conrantier ;
7°. tegen diens afgeflorvenen Broeder,, en 8°. tegen al wat
zich van 1795 tot 1806 Patriot noemde, welk laatile aantal
nog al niet gering is. En zulk een Vriend van orde, die nooit
woelig, nooit onhefcheiden was, werd helaas! in het tuchthuis opgefloten! Zulk een man, die thans op vrije voeren loopt,
zoo lang hij ilechts , gelijk hij hoopt, zijne Ichuldeifchers
zal Itunnen bevredigen, moet in het jaar 7807 nog tegen agt
geduchte vijanden fchermen Inderdaad, waar kan er grooter
onzin zijn, dan in zulk een voorkomen, waarmede de woelige , de onbefcheidene, de lasteraar zich eenen ieder tot vijand
maakt
Voorts levert het Voorbericht van agt bladzijden de volgende lijst van niet minder dan 12 uitgezogte Scheldwoorden van
lasterfchri f't; eer- en faatnroovend libel; fekotfchrift; vrijhfids- gal; vuilaartigen fcribent; helfche onderneming; verachteltjk ens; fpinrag eencr dolle demacratie ; fnorkende Goliath ;
bloeddorgige Satelliten; politieke Inquifitie-meesters; /aster en
bloeddorst. En, daar dit voorportaal zoo heerlijk gertoffeerd
is, war zal Men dan niet van het binnenite des heiligdoms
kenY
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kunnen verwachten? ja , ook dit is zijnen bezitter volkometi
waardig. Van bladzijde tot bladzijde is dit ganiche Stuk doorzaaid met zulke bitterheden. Op bledz. 20 zelfs worden de
dooden niet ontzien, en in een gefthil gefleept, waaraan zij
toch geen het minfte deel hadden. Immers , de Heeren Bosch
en STAAL zijn, voor zoo ver men meent , reeds overleden. Of
de iir. VAN DER KEMP nog leeft, weet men niet. Welk eene
edelmoedigheid! De Heer WIJBO FIJNJE leeft nog. or deze
zijne gefchondene eer zal handhaven, as! de tijd moeten leeTell, Zelfs op bladz. 88 worth de edele CAPELLEt TOT DEN
POLL, miskeed alleen diegenen, die zijne hooge woorde
non konden, Hoch wilden erkennen, op de onedelmoedigde
wijze gefchandirlekt.
Len bijzondere trek van die naanwkeurigheid, welke tot den
echten Gelchiedfchrijvcr behoort, onderfcheidt VAN DER AA,
dear hij (bladz. at.) de verwarring van eenen uitlandigen
Correspondent omtrent den perfoon van den Hr. PASCHEN
rondbortlig opgeeft ; maar deze zelfde Correspondent ,
die hem misleid had ,, words in eenen adem als een accuraat en met de waarheid volrnaakt overeenfiemmend &richtfchrijver opgevijzeld. Even zoo waardiglijk neemt hij al den arbeid(van den Hr. PASCHEN) aan voor notificatie ,en zweeft wear-

fchijnlijk met zijnen vluggen geest rond in dien grooten read,
waarin de Midas - ooren met, eene mists met bellen pronken ,
omdat men gewoon is te notificeeren , in pleats van te betoogen. En hij , die op den Heer PASCHEN fmaalt, omdat dezelve
25 bladzijden ter zijner verdediging befteedde (bl. 23), bezigt
thans 124 bladzijden, waarin volftrekt geen het minfte betoog
te vinden is. En hij, die (bl. 15) vraagt: wat connedie (welke did!) is er met eene verdediging tegen mijn ge.
lchiedverhaal, en de vertelling (van den Fir. PASCHEN) dot hij
in 1795 van een fabrikeur in een drosfaard gemetamorphofeerd
werdt ? hij zelf fpreekt van de bijzonderheid van mENNO SIMONS
op den Postwagen, gewaagt ter Bier plaatfe van eene Menviste , en roemt, ten behoeve zekerlijk van Reizigers, die
gewis deze Bijlage als een leesboek op reis met zich voeren , in
eenen adem (bl. as) den Castelein te 4peldoorn als een juweel
van een Man ! (alfchoon hij een Herbergier is.) En hij geeft
zich zelf (hi. 71) het edele getuigenis , dat hij, nog geen so
oud zijnde , door zijnen Schoolonderwijzer verklaard
.wierd, dat hij ire zijn vak volleerd was. Welk eene fpijt voor
de halfgeleerde wereld , dat de volleerde VAN DER AA geen
SchJolmeester is geworden! Hoe zoude hij de Hollandfche
teal en den iliji verbeterd, en oils zekerlijk geleerd hebben,
dat de lomptle fouten tegen de Conjugatie, zoo als wij onnozelen bilk:ins op elke bladzijde van dit gefchrijf meenen te yinden, inderdand de grootfte volkomenheden zijn! En hij, die
in den Hr. l'Ascaztv het gebruik van het woord Kwaickenfchrif.
ver
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gispt , 96) bedient zich zeer complaifant van dat
zelfcle gegispte atwoord. En hij, die den Meer PASCHEN tea
kwade duldt her oordeei over zi j ne prfeCumtive handelwijze,
(bI. 43) hij fchaamt zich niet , om zijn oordeel tot in den
Hemet tat re firekken alzoo in den post des Eetnvigen en
Opper/len R.:ciders ran Hemel en ylarde te treden , door te
verzekeren , dat de (zoo als hij het noemt) nzifer3bele nitvhfcht
van PASCHEN hem *clan geenszins zal te ftacie ':omen. En hij,
di& elke gelegenheld te bast neemt, urn her vonnis der Freule
VAN BORTH als bloeddorflig te doe': vuorkomen, gevoelt niet,
dat hij hiertnecle zich vergrljpt tegen de svettige autheriteit,
welke hij op anclere plaatfen zoo zeer verheft, daar de groote
NAPOLEON den Ilertog VAN ENGUIEN, om dezelfde misdaad van
buitenlandfche zamenfpanning, zonder form van proces, tot
den dood veroordeelde; terwijl VAN DER AA, in ploatle van
de onfchuld der Freule te bewijzen, geen enkel woord daarvan gewaagt.
Duch last ons niet /anger rondciwalen in een gefchrift, dat
vol is van de fchromelijkae ouzinnigheden. Wij laten gaarne
het oordeel deswege vrij Gan ieder Lezer,, die zulks met eenige doorbladering mogt verwaardigen, en willen nog ten laatfle doer opmerken, hoe VAN DER AA zich kenmerkt sits eenen
Man, die aan de voormalige Orangepartij nog bij voorrduring
verbonden blijft, om daardoor het mededogen gaande te maken , zijn brood te winnem en zijne fchuldeifchers te voldoen.
Dus zal gewis een ieder moeten vonnisfen , die dezen arbeid
van VAN DER AA op nieuw onpartijdiglijk gadeflaat, en daarbij
dan den eigen lof,dien hij zich zelf toezwaait, dan de geringheld zijner bektiraamheden, dan de fchampere recenfien zijner
boeken, dan de uitboezemingen over den zaligen Vorst ,
109 tot Ha) vergelijkt met de ongerijmdheden, welke reeds
hiervoor bij menigte zijn opgegeven.
De Recenfent fchaamt zich , om bij zulk eene papierbekladding , als die van VAN DER AA, gebruik te maken von enkele plaatfen der gewijdeBladen , zoo als hij tot een mot.'0 op
den rugtitel en elders bezigt. Maar, zo VAN DER AA zich zelf
ooit nadrukkelijker heeft gekenmerkt, dan is het in die door hem
aangevoerde plans nit den Brief van Apostel Jul/As , 21\rnar
[vii lezen: Maar dezen, hetgene zij niet weten, dat l'ast,sren
zij ; en hetgene zij natuurhjk, this de onredelijke dieren , weten,
in hetzelve verderven zij zichzelven. Zij zijn water/ooze
wolken , die van de winden onigedreven warden. Boonen in het
afgaan van den herlst , tweentaal verfiorven en entworteld.
g ilde barest der zee, hare eigene fchande opfchuimende. D47.+
lende flerren , denwelken de donkerheid der duisternisfe tot is
eettwheid bewaard wordt.
ves
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SCHE/DEN VAN DE MARKT ENZ.

Het Hollandfe Tie Spreekwoord : Bij 't fcheiden van de Markt
leert men de Nooptien kennen , Historiesch , zillegoriesch en
Comiesela verklaard. Door A. FOKKE, SIAIONSZ. Met
eene Caricatuarpla‘u. Te 441. bij A. B. Saakes. 18o7.
gr. 81'9. 40 Bl.
dit gefchrift van onzen fnaakfchen Schrijver verdient eene
O oltplaats
bij zijne vorigen: met dat al, bij eenen zoo rijken
voorraad nog , zou het ons niet bevrcemden, dat hij de bij
hem ter markt komende koopers nog eenigzins nader leerde
kennen , nog vaOr het fcheiden van deze zijne math. Om
geheel voor de zoodanigen te fchrijven, voor welke hier het
fiat, de befchouwing der eigenlijke Koopmarkt , is ingerigt,
is de Heer FOKKE de man toch niet, en zou daarbij ook zijne
andere koopers verliezen. Dit volkje is ook met eenige bladzijden niet te vreden, maar verlangt zoo wat, dat zijn Lading
is. , door geheel het boekje; de overige lezer verheugt zich ook
altijd , wanheer, hetgeen voor hem bijzonder is gerchreven ,
toch ook voor het andere foort onderhoudend en leerzaam is ; dit
geeft ook , naar ons gevoel, de beste waarde clan dit foort
van gefchriften, en zal den Koopman, gedurende geheel de
inarkt, het best van het aanhoudend goed vertier zijner waren
verzekeren. Ook leest bijna een ieder zoodanige Verhandelingen genoegzaam alleen tot uitfpanning en vermank, en heeft
clan ook gaarne het geheel genoegzaam in denzelfden geest
gekruid en gezouten. Intusfchen voelen wij , hoe moeijelijk het den Koopman vallen moet , om altijd met nieuwe
waar een' ieder' te voldoen : en hoezeer de Heer FOKKE de
man is , wien wij te dezen aanzien , vooral ook wegens
zijn welgevestigd krediet in dit vak van negotie, nog Beene nsfurantie zooden weigeren , zoo imam ons deze zijne
Verhandeling toch minder gefchikt voor iederen lezer voor,
dien hij verlangt. Ver of is evenwel het eedle en grootere
deel van vervelend of droog te zijn , en de , Markt der
Staatkunde bewandelden wij met hem vooral met genoegen;
terwiji wii de waarheid , in zijn Spreekwoord vervat ,
fehied- 'Ledo- en Charae.terkundig door hem ontwikkeld ,
in navolging van TIIEOPHRASTIJS al LA IIRU1JERE, op onzcn
en Peden toegepast , waarop hij in het Voorberigt hoop
geeft , verlangend te gemoet zien ; ons verzekerd houdende, dat wij alsdan in dezen Koopman, ook bij 't fcheiden
van de markt, ons niet zullen bedrogen vinden.
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De Familie-papieren 9 of de Gevaaren der Verkeering. Door
A. LAFONTAINE. ljle Dee/. filet de Silhouette van den Anthew..
bij L. A. C. Hesfe. In 8vo. 291
gnat een !tort berigt van des Schrijvers levensleop,
V oornf
hetweje wij overnemen. „ AUGUST HEINRICH JULIUS LAFONTAINE werd geboren te Bransivijk, den no Oebber 5758.
Zijne Grootouders, Franfche Refogitis , hadden zich alcinar
met der woon nedergezet. Zijn Vader , Leeraar bij eene
Franfche liervorinde Gemeente, ftelde alles in bet werk ,
hem eene goede opvoeding te gaven -en met beoefenende levenswijsheid nit to rusten, waarbij hij hem, van der jeugd
of aan , iuzonderheid de zocht voor de Ouden zocht in te
boezemen. 1-let geftadig beftuderen derzelven, gevoegd bij
eene nnauwkeurige kennis van de beste Engelfche, Franfche
en Italiaanfche Schrijveren , tot de lezing van welke hij
vroegtijdig werd nangefpoorcl, gaven zijnen geest eenen boogen grand. van befchaving, en tevens zulk eene juiste oor.
deelskracht , dat hij zich wist te beveiligen tegen die
vooroordeelen, welke zoo dikwerf de beste vertlanden in de
viugt van hunnen geest tegenhouden, en hun met Illiberal"teit (het nadeeligde voor waarheid en menfche/ijkheic!) befmetten. Na volbrngte dudien op de Hoogercholen van G:etting,en en 1-1alle , verzclde hij eenen jongeling van add op
zijue reize. door Frankrijk , Italie en Zwiefer/and; waardoor
hij zijue eigene kennis van Intolen en menfchen tot dien grand
van volkomenheid bragt, welken hij later in alle zijne et:Cr.:MIL-ten zoo meesterlijk outvouwt.
„ Na zijne terugkomst werd hem de zorg aanbevolen voor
de zedelijke opvoeding van de kinderen des Pruisfirchen Generaals VAN TIIADEN , en hij vervolgens Veidprediker bij het
Regiment van dezen Genernal. In den ;are iSol Icicle hij
deze bediening neder,na van de K'iningin van voor
de Opdragt van zijnen Herman Le7;u;.2 , ten bewijze dat zij
verdienden \veer te waarderen en te beloonen , eene Domlieers
Prxbende in illaageleburg te hcbiyen outvangcn. Titans leeft
hij fill in burgerIiike welvaarr, ja men zoo kunnen zeggen in
vermogen , dewiji zijne vlugge vcd'r eene rijke goudniijn
voor hem is geworden; berchenkende het letterkundig publiek
van tijd tot tijd met tie vruchten van zijnen geest."

Onder zijne vele Romans , door welke 's mans roem reeds
ook onder ons zoo wel gevestigd is , wordt door deze de
verwachting van zijne vriencien gewis ook niet te leur gelleld;
ons althans beviel dit gefchrift, en in het bijzonder het zoo
nitnemeni fraai geteekeud karakter van een" der Broederen ,
den
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den Voorzanger LEEUIVENBERG , zoo zecr, dat wij ook bij de
herhaaide lezing innig gcrocrd werden ; trouwens het is de
man, van Wien de waarlijk edele, beminnenswaardige Broeder nog leeren moest geltikkig is zijn ; een man, die de beerlijke kunst verflond , oaf, gelijk de bije , honig te zuigen uit
iedere bloem. Wet van de Familie-papieren nog worden
moet? Van deze vernemen wij nog weinig. Het fchijnt dat
daaruit nog eenmaal een oude add de familie biijkeu zal;
maar vooralsnog bekreunen zich de Broeders LEEMENEERG
daar weinig oin, en laten die zorg voor hunne nakomelingen
over, dear zij ook zonder , dien add te vretlen en gelukkig zijn.
Ziet bier de gefchiedenis : juist op het oogenblik dat de Kamerfecretaris, een der Broeders zijn nog zeer jong kind verliest, brengt men hem de tijding , dat hij (onidat hij een
braaf man is) van zijnen post wordt ontzet; en eenige urea
daarna brengt hem -een oud Geeeesheer een pas geboren dochtertje, met eene aanzienlijke fom gelds, en wider het fterkst
verband van geheimhouding, zonder dat hij lets van het raadfel weten mag. Ilij voedt het kind als het zijne op Jaarlijkfche aanzienlijke giften flellen hem in ftaat tot een onbezeirgd leven, zoo wel als tot eene befchaafde opvoeding.
groeit op met zijuen Zoon KAREL; van beide deze kinderen worth lets uiemuntends; en zij hechten hunne harten zeer
vast aaneen. ELIZE intusfchen kreeg vermoeden; zij merkte
web zeer cluidelijk bij hare lief hebbende ouders zekere bezorgdbeid voor hear volgend lot; dit bragt haar tot nadenken
en eene gefpannene opmerkzaamheid. Zij raakt daardoor nagenoeg tot zekerheid, en meldt nu haren KAREL dat zij zijne
"Luster niet is. Zeker toevallig gefprek brag haar echter weder in de war. Intusfchen wisceg de gelieven nu reeds, dat
zij voor elkander lets meer dan broeder en zuster gevoelden.
Eindelijk tech, Emze, wie weer van welk eenen rang, komt
arm het hof, wordc Gravin HOHENFELS , en krijgt een zeer aanl
zienlijk landgoed, als de erfenis barer ouders , welker naam en
lotgeval haar nog altijd een raadfel blijft. %Vat van die edele
meisje worden zai , hoc het zal afloopen , daar zij haren KAREL
zoo hartelijk bemint, het gevoel van afhankelijkheid haar zoo
zeer tegen de borst is, zich niet dan door verfland en hamlijkheid leiden last, en, bij haren natuurlijken aanleg daartoe , haren geest tot mannelijke vastheid gevormd heeft,
vooral zints zij merkte dat er over hare afkomst en hare
volgende beflernming een donkere fluijer lag , — wat er
van het achttienjarige meisje worden zal, dat zich vast bepaald heeft over haarzelve meesteres te zijn, moet het volgend Deel ons leeren, hetwelk de Lezer met ons voorzeker
fpoedig verlangt.
'c oog loopencle verdienPit is ook bij LAFONTAINE eene
fie,
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fte, dot zijne perfonen, hoewel men weer een verzierd verhaal te lezen , het levendigst belong inboeumen; zijne deugd.
zatne perfonen vooral. Oak deze Roman geeft menige goede zedeles.
De reldgag van Yena, of de zes vIngtende Vorilinnen. Ilistorisch Tooneelfpel , in due Bedrijven. Te bekomen — atom.
In 8vo. 72

Nu
NJ

'at al veranderingen die Veldilag van Jena niet ten gevolge
at
veel daarvan is reeds zigtbaar , maar nag lange ont- dekken wij daarvan onverwachte gevolgen. Daze althans ,
waarvan bet Tooneelfluk •voorhanden de bewijzon met zich
brengt, was niet vooruit te zien; het algeheel verval namelijk
van iederen regel en wet in het vak der .Choone kunften. Het
koint toch (zints dezen Veldflag en als een gevolg daarvan?)
dezen Tooneelfpeldichter voor, dat de bepalingen ten aanzien
van firikte ankeid van tijd en plaats, door gefirenge vernuften
voorgefchreven, zeer wel kunnen overfchreden warden, zonder het
gevoegelijke te klvetren , de aandacht of te leiden of het bedrijf
re doen kwijnen. De Schilderkunst zondert hij alleen nog uit;
daze alleen, zegt hij, lijd naauwe beperkingen, omdat ze gechts
eene oogenbliklijke daad vertoont. Het kwam, onzes inziens ,

den man alinede voor, dat de taal des Toonecldichters zich
nu wel, zonder het gevoegelijke te kwetfen , tot laffe rijmelarij verlagen mag, en dot men, zonder het bedrijf te doen
kwijnen , zeer wel tusfchen wel opgevoede Vorflinnen een
kijfpartij als tusichen Vischwijven voorftellen kan. De zes
knorrende , kijvende , fcheldende, tierende en razende Vorllin ■
nen, konde ook de Titel zijn. Ten bewijze flechts eenige douceurs...- In het Eerfte Bedrijf zijn wij te Petersburg in de Hofzaal; in het Tweede in de 41exlader - /tract te Berlijn ; kort
claarop in eene zaal aldaar aan 't Hof; en in het Derde Bedrijf
in een Wand in het Meckelenburgfche. En hier zeggen onder

andere de Vorflin van Fulda en de Hertogin van Brunswijk
ellianderca de volgende zoetigheid:
Forflin van FULDA.

Had WV Gemaal bij ons een andre rol gefpeeld,
En als gerneen foldaat in 't plundren niet genre& ,
Geer; kist en kast verkracht, geen huizen afgebroken;
4an Wig hem teienflond, zich niet barboarsch gewroken,
lien
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Hen Viet op 't allerwreedst als dieren voortgetweept ,
Door flijk en modder achter paard of kar gefieept ,
Of onbartnhartig hen gefleurd naar kerkerholen.
Ilertogin van

BRUNSWIJK.

Daar 's niets gedaan , illevrouw ! of 't was door u bevolen.
Forflin van FULDA.
Die order werd door ons u nooit ter hand gefield.
Ook zijn ons d'euveldaan eerst lang daarna vertneld.
Maar' t Brunswijks huis had reeds te voren klaar doen blijken
Hoe 't zich, ons ten bederf , wist fchandlajk te verrijken.
Ilertogin van

BRUNSWIJK.

En wie gaf in den Bosch 't bevel tot d'euveldaad?
Dat allerfnoodst bedrijf dat op uw rekening flaat ,
Kundt gij aan rnijn Genraal, noch aan den Dikken wijten.
Ziet daar wat dezen Dichter voorkwnm, deels naar zijne elgen getuigenis, deels naar ons vermoeden, met eene proef geflaafd. Maar daarenboven komt het ons ook nog voor, dat
het vrii wat, hetwelk de Pruisichen, toen zij in ons land de
rust kwamen herftellen, hem hebben afgenomen, volgens bet
Voorberigt, een van de vijf zal geweest zijn; en dat het vrij
wat,hetwelk hij bij de Revolutie van Frankrijk verloren heeft,
ook zoo lets zal geweest zijn; terwiji hetgeen hij daarvan nog
overig had, door den Veldflag van Jena geheel fchijnt op
den hol gernakt; en dat het daar van dann komt,, dat hij,
die nooit een Tooneel/luk maakte , op zich heeft durven newts
eta Tooneellluk op te De Lezer ontflaat ons, vertrouwen wij , van zelve, om dit ons vermoeden door eene
nadere proef te bevestigen.

In

het vorige No. X IV. Lett. bl. 624 van ond. reg. 7. 9. T.
that Ittinn‘ r,, lees barer; en bl. 625. reg. 2. gelikt, in plaatfe
van geijkt.

AL G t ME ENE

VADERLANDSCHE
LETTER-OEFENINGEN.
Simeon , of Handboekje voor bejaarde Christenen ; nagelaten door den beroernde(n) JOHAN(N) KASPER LAVATER;
uitgegeeven door GE o RG GESZNER Hoop,leeraar en Pre..
dikant te Zurich. Uit het Hoogdnitsch vertaald door een
Hervarmd Leeraar. (Waarom Diet Leeraar der Hervormden?) 7'e Utrecht, bij J. van Schoonhoven. fa
gr. 8vo. 1837. Behalves; korte Voorberigten, 94 bladz.

Dat

wij Letternefenaars niet zeer befinet zijn met de
Lavateromanie, of eene blinde vooringenornenheict
voor wijlen dien beroemden Zwitzerfchen Godgeleerde,
zal zich de Vaderlandfche Leezer herinneren uit onze
vroegere Reeenfien van 's Mans nagelaaten fchrifren ,
waarmede een kwalijk beraaden liver van Drukkers en
Vertaalers ons fcheen te willen overlaaden, zonder eenige keuze, en op het enkel wildidinkend gezag van zij-.
nen geachten Naani. Intusfchen vreesden wij fchier, of
mogelijk ons herhaald ongunilig oordeel wegens de
voortbrengCelen van LAVATER ' S weelderig en alzo wet
Bens buitenfpoorig vernuft , of al to rijke pen, bij veelen niet voor eenzijdig tnogt worden aangezien , zoclat
ons Maandwerk daardoor gevaar liep iia achting te daalert
bij een aantal onzer Landgenooten , te zeer misfehiea
overhellende om met den vroomen-Dweeper- te dweepen.
Hartelijk verblijdt het ons derhalven , thans dit Stukje
van zijne hand ten miniten in zo verre te kunnen aanprijzen , als genoeg is , , om ons van gezegde partijdigheid vrij te pleiten , en van eerie blaam te zuiveten , waarvan wij vermeenen vrij te zijn.
In deezen Simeon , een Godsdientlig Handboekje voor
bejaarde Christenen , na LAVATER ' S dood van den Hoog,
leeraar GESZNER uitgegeeven heerseht zekerlijk die
ernflig vroome toon eener blijgeestige en opbeurende
Godsvrucht , welke tot eene voorbereidin
gepaste ba tegen het naderend ilerfuur en den (lag der eeuiviglieid
der!
Z
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den Leezer ftemmen zal, en welke dus g all Lieden van
gevorderden leeftijd veel nuttige ftichting toezegt. De
Inhoud is drieledig , behelzende deels Liederen en Gebeden , deels onderfcheiden Bijbelfjoreuken voor Bejaarden
'et korte Overdenkingen; deels Befpienlingen over eenige
(de zes voornaarne) ilartsvaders der eerfte wer gild; deeze
ten opfchrift draagende den Naarn van ADAM, SETH en
ZNOS HENOCH METHUSALEM , en NOACH. — De
Bijbelfpreuken , die in het tweede deel worden overwogen
en toegepast , zijn deeze agt ; te vinden Pfalm CXXXIX:
16. CXIX: 19 , en z66. Cor. XII: 9. Pfalm XXVII: 5.
Philipp. III: 14. i Cor. IX: 26. en Hebr. IX: 27. De
Liederen eindelijk en Gebeden , waarmede het Werkjen
opent, hebben navolgende 10 Opfchriften : Dagelilksch
Bedelied voor een bejaard Christen. Lied aan het einde des
Levens , voor iemand , die hoogbejaard is. Lied van een
Crijsaard, wien zwakheid en zwaar lijden drukken. Pfaltn,
Tan een Grijsaard. Morgengebed van een Bejaarden. Mengelgedachten. Ara het Middageten. Avondgebed van eels'
Bejaarden. In flapelooze Nachten. Zuchten.
port en voldoende over het geheel zijn de aangeweezen
everfehillende floffen behandeld , zodat haare leezing deft
Ouderdom , niet zeer vermoeijen kan. Verfcheidenheid ,
ook ten aanzien van den gebonden of ongebonden
wordt bier gevonden : en eigenlijk gezegde nieuwheid
van gedachten wierd zekerlijk niet vereischt in een Hand.
boekje , dat meer tot ftichting dan leering is ingerigt. —
Tot eene proeve bieden wij eene der kortfte Overdenkingen aan, over de fpreuk des Bijbels : lk ben een vreemtiding op aarde. Heer ! verberg uwe geboden voor lnij flier..
9.
Pf.
„ Hier, op aarde, kan ik niet blijven , dat weet ik.
lk leef om te fterven. lk ben als in een vreemd
/5
„ land. Mijn geest ftreeft voorwaarts en opwaarts ,
„ als Haar zijn waar VadePland. Ik behoeve uwe lei.
„ ding, 6 mijn God! in dit vreemd land. Het opzien
„ tot U en het opvolgen van uwen wil is mij onontbeer„ lijk. Leer mij, hoe ik wandelen moet, opdat ik het
„ doel niet misfe, en mijn waar Vaderland'gedurig na,, der kome.”
In hoe verre voorts de uitgave en vertaaling van dit
Werkje eene behoefte voor onze hejaarde Christenen kon
gerekend worden te zijn, laaten wij liefst onbeflist. Nog
*Binder geeven wij daaraan de voorkeuze boven de Godvrok
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vrtigtige Berpiegefingen en den Reiziger van eenen PATP,M;
boven &ie Kerhandefingen van eenen SHERLOCK.; boven
het Meesteriluk van den vermaarden Dr. BASKET getiteld De ganfchc Pligt van eenen Christen; en foortgclijke
andere Schriften , bij onze Lieden van Jaaren aithans
niet onbekend. Trouwens LAVATER voerde nu de pen
ten behoeve of ten nutte van bijzondere perfoonen en onefiandigheden, Haar berigt des HoogduitIchen Uitgeevers ,
en wij ontvangen niet ongaarne deezen vroomen arbeid.
des Overleedenen , uit achting voor zijnen Naam en harieliike Godsvrugt.
Wij onthouden ons hierom van fcherp te oordeelen.
onze Geftichtenvoor oudelieden , ook in de llinnenkameren van menig' bejaarden en opregten Christen, verdient
dit Handboekje, bij afwisfeling van den Bijbel en andere
zedefchriften , geleezen , of voorgelezzen , en overdacht
te worden. Aileen druk en vertaaling konden beter
In navolging van het oorfprongelijke , is er wel eene
grootere letter gebezigd ; dan het papier hegunftigt zeker
Hier , de duideliikheid, zo zeer noodig bij een afneemend
gezicht. De overzetting is niet vrij van bewijs te draagen van het Hoogduitsch taaleigen en woordvoeging ,
bovenal in de verzen , waarin wij weinig dichterlijke bevalligheid en gang , meermaalen duisterheid aantroffen.
Zo wordt den Grijsaard in den mond gelegd in een Lied
Pot God.
„ Kinderzin is bii U wijsheid :
„ Hoe betaamt die niet der grijsheid:
„ U alleen wil ik vertrouwen ,
„ Op U mijn hope bouwen."
En elders zeg t. een lijdende:
,,-Haast ben ik vrij van zonde,
, Haasefterf ik onbevreesd,
„ En ieder nacht en wonde
„ Ontrukt zich dan mijn geest."
Ook leezen wij , op eene andere plaats , deeze voor
ons niet zeer bevattelijke uitdrukking, in het profaisch
gedeelte: „ Gij wijst het nabijzijnde doei der vreem9 , delingsreize uwe geliefden , — het kleinood der zege.
1 , praal, de genen , die op U hopen." — Maar genoeg;

Pro.captn le0oris habent filo fata fibefii.
Zza
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5. HOOGENDORP

Leerrede om bij het gebruiken van de Evangelifche Gezatrgen vrede te flichter t, in tie Hervormde Gemeente te St.
Maartensdijk. Door j. HOOGENDORP Bedienaar van
het H. Evangelic aldaar. Uitgefproken 31 Mei 1807.
Te Rotterdam, bij J. Hendrikfen. In gr. 8vo. 67 Bl.
e Eerw. HOOGENDORP, Predikant te IVIaartensdijk,
ender de Klasfis van Tholen , fchijnt het aldaar
met eenigen uit de Gemeen':e , omtrent 't gebruik der
Evangelifche Gezangen , niet goed te kunnen vinden.
Er moeten onlusten ontitaan zijn, bij het invoeren en
gebruiken derzelven. Daarna hield hij deze Leerrede
of wel deze Redewisfeling met zijne Gemeente, gelijk hij
ze gelieft te noemen, met het goede oogmerk, om dezulken , die nok tegen dezelven ingenomen blilven , tot
inkeer te brengen , en alzoo met bet grootfle en veritandigite gedeelte der Gemeente te doen zamenftemmen.
Dat oogmerk is niet bereikt, en 't fchijnt , , uit de Voorrede , dat fommigen aan den inhoud dezer Leerrede zelve er min of meer de fchuld van geven, dat deze poging
is mislukt. Hij meent dan Diets beter te kunnen doen,
om de menfchen tot bedaardere , billijkere en godsdienflitgere gedachten te brengen, dan bun de Leerrede zelve in
handen te geven. En dit doet hij dan nu , met eerbie.
dig verzoek om verfchooning over de vrijmoedigheid,
die hij neemt, om dezglve, zoo als zij door hem uitgefproken is, onvoorziens in 't licht te geven. Meet uitbreiding was ook in de daad onnoodig, tenzij de Leeraar
een gelled bock , in de plaats der gehoudene Leerrcde,
had willen geven.
Over de welgepast gekozene tekstwoorden,, God is
geen God van verwarringe, maar van vrede, gelijk in alle
de Gemeenten der heiligen, 1 Kor. XIV: 33, wardt maar
weinig gezegd, en weldra tot de hoofdzaak overgegaan ,
de afmaning namelijk van verderen tegenfland tegen het
gebruik der Gezangen. Zie bier de ftellingen , die hij
trachr aannemeliik te maken. Hat is allerbetamelijkst en
allernuttigst , God met Gezangen in zip; heiligdom te to- De onlangs ingevoerde Gezangen zijn op Gods
Word gegrond , hebben betrekking op zaken, waarin wij
groot belang hebben, en zijn gefchikt, om 010 de regte wiize
e Norden uitgeoefend. Vervolgen4 doet de Leeraar zijn
miter.

D

LEERREDE,

685

titerfle best , om de ingebragte bedenkingen tegen 't gebruik der Gezangen uit den weg te ruiin-en. „ Het is
eene nieuwigheid, de tijd is daarvoor niet gurfflig, wij
hebben 't zoo lang met Davids Pfalmen gedaan, deze
zijn Goddelijk , de ingevoerde Gezangen daarentegen
niet meer dan menfchenwerk, elk kan die taal niet voeren , welke men er in voert , er zijn zoo vele Leeraars ,
zoo vele vromen tem , zij zijn wel goed in finis , maar
niet in de Kerk, fommige uitdrukkingen zijn ftrijdig met
de vastgeftelde Leer, zij worden al te vroliik g,,zongen,
en het is mocielijk om de wijzeu te leeren." De meeste
van deze bedenkingen worden op foortgelijke wijze, als
reeds door anderen gedaan is, beantwoord; wij hopen ,
tot genoegen en teregtwijzing van zulkim, over welken
de Leeraar zich beklaagt, en ook van anderen, die elders min of meer oorzaak tot twist en verwarring geven.
Echter willen wij niet ontveinzen , dat de onderricbtende toon in deze Leerrede ons niet zeer gelchikt toefchijnt , om fterk bevooroordeelde tegenitanders der
Gezangen tot than te brengen, vooral niet, om onktmdige en onhefchaafde menfchen er voor in te nemen.
Dezelfde aanmerking hebben wij bij onszelven gemaakt,
onder 't lezen der deftige vermaningen , waarmede de
Leerrede wordt befloten.
In eene bijgevoegde aanteekening op bI. 57 bericht
ons de Meer HOOGENDORP dat hij zich de mocite heeft
gegeven , om nog , bij de Kerk- of eerfte ftem , eene
tweede en Bas-flem te componeren ; dat hij daarin
eenigen heeft geoefend, en dat dit de oorzaak is, dat
men daar de Gezangen grondtonig , dat is harmonisch
in accoord zingt , en alzoo een welgeregeld Godsdienftig Koraal-geiang heeft. Zou ook, dachten wij, deze
anders welgemeende bemoeijing 't misnoegen tegen de
Gezangen niet wel wat vermeerderd, en althans de gehoopte vrucht van 's mans Leerrede en andere Dogingen
niet gehinderd hebben ?
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DE HERVORMDE KERK IN GEVAAR.

De Hervormde Nederduitfche Kerk van ons Faderland in
gevaar wegens de Euangelifi.he Gezangen, of Winterreis
van fan Regtzinnig, enz. Een Leesboek voor Mingefefenden. Som. In kl. 8vo. 98 Bk.

U

it den titel van dit boekje, zonder naamteekening of
aanwijzing van tijd en plants der uitgave in 't
licht gegeven , zou men al ligt in 't vermoeden kunnen
vallen , dat hetzelve een nieuw tegenfchrift tegen de onlangs ingevoerde Evangelifche Gezangen in zich behelst.
Maar uit den inhoud wordt men ontwaar, dat het veeleer ter verdediging der Synodale befluiten , tot handhaving van eenmaai uitgegevene bevelen, daartoe betrekkelijk , is ingericht. De hoofdfielling, waarop alles
neerkomt, is deze: De Kerk is in gevaar, als men zich
tegen Klasfen en Synoden verzet , oproer ftookt , en
zich , onder 't voorwendfel van liver voor den Godsdienst , openbare onrechtzinnigheid en fnoodheid veroorlooft.
Een voornaam ingredient, om tot bewijs te dienen,
is een tweetal preeken , of wel fchetzen van preeken,
over Kolosf. III: x6. en Openb. V: 9 , to. In deze
,fchetzen , en voorts ginds en elders, in onderfcheidene
gefprekken, worden de voornaanifie bedenkingen, tegen
bet openbaar gebruik der Gezangen , met meermalen
aangevoerde redenen weggenomen. Alles wordt ingekleed in een verdicht verhaal , waarin zekere boerenknecht , fan Rechtzinnig, de hoofdperfonagie is, die,
in 't rondreizen , met allerlei menfchen in gefprek komt
over dit onderwerp , 't welk aanleiding geeft , dat veel voor
en ,tegen geiegd wordt, en bij 't clot de noodzakelijkheid beweerd, om er bij te blijven. 't Kan wel zijn ,
dat de eene of andere Predikant in Vriesland of Groningen, in dien omtrek daar hij woont, deze manier van
fchrijven gepast vindt , om bevooroordeelde menfchen
aan 't lezen te krijgen , en alzoo , door gepast onderricht , voor de Gezangen te winnen. Gins komt anders
die groote:omflag van dingen, die er niet toe behooren,
en de gedwongene invoering van allerlei, veelal laffe en
verveelende verhalen, niet gepast voor , om lieden van
gezond veriland in te nemen; terwijl wij vreezcn , dat
de
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de domme hoop , die naar geene redenen gewoon is te
inisteren, zich, even min door zoodanig gefchriif, als
door ronde en mannelijke verdedigfchriften zal latest
tot !than brengen.

Vade- Mecum ,of Zakboek voor de Cenees- en Heelkundigen ,
inboudende de Geneeskundige Staatsregeling van bet Ko
ningrijk Holland, enz. enz. Tweae verbeterde en veroneerderde Druk, tot den 3den April 1807. Te
dam , bij L. van ES. In gr. 8re.
et genoegen zien wij, dat bet gebrekkige en onvolledige in den eerften druk van dit Werkje in dezen
tWeeden herfteld en aangevuld is. Hetzelve is zeer gunk
bevorderend, en doet ons, in eene Alphabetilche orde,
met een opflag van het oog den ganfchen omvang der
Geneeskundige Staatsregeling overzien. Jammer intusfc hen dat de flipte uitvoering van al het bier in voorkomende onder de pia defideria behoort! Der zake onkundigen mogen , bij het inzien van dit Werkje, bunne
goedkeuring aan de zorg geven, waarmede men volgens
hetzelve de Geneeskunde fchijnt ter harte te nemen;
deskundigen weten, dat er op goede gronden nog veel
verwacht kan worden, en twijfelen niet aan eene nog
grooter nuttigheid van hetzelve , indien alles eens
werldng kome. Wij hebben geene onnaauwkeurigheden van evig belang gevonden. De Voorrede is !hoer;
bier en daar mist men een woord. Deze druk prijkt ook
niet eerie Opdragt aan den Heere SAND/FORT: waar wordt
al niet eerie Opdragt voor gezet!

M

Het Leven van J. K. LAVATER , door deszers Scboonzoon
G. GESSNER. Uit het Hoogduitsch. IVde en laatfle
Deel. Te ilmflerdam , bij J. Allart. In gr. Svo. 248
Bl., en een Register van I IS bl.
66n Deel hadden wij van het Leeven des in veele
Nogopzigten zonderlingen Mans, LAVATER., te wagten , 't geen ons deezen Geleerden zou fchetzen , geduurende de Zwitferfcbe Staatsomwenteling. Wij hebben , de voorige Deelen aankondigende ons oordeel
over
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over dit Werk geveld (*); en fchoon de ftoffe , hier
verwerkt, eenigzins van eenen anderen aar& zij, gnat de
wijze van bewerking ziek aan de kwaale van langdraadigheid.
Een Man van LAVATER I S character en denkwijze kon
in de gebeurtenisfen , die in zijn Vaderland bij de Staats,
omwenteling voorvielen , geen ledig aanfchouwer blijyen ; hij nam er een zeer werkzaam . deel in met fpreeken, prediken en daaden; 't geen hem veel leeds berok.
kende. De opgave van den inhoud der Hooftlflukken
met vermeldino. van eene en andere bijzonderheid , zal
011S dit laatfte 'bee! doen kennel).
Menig eene Predikatie van deezen Lceraar maakte weer
aan gemeenen indruk ; cinch geene een zo fterken, als die ,
welke hij deedt om zijne Gemeente de gevaaren der
Franfche Omwenteling order 't oog te brengen. Een
gedeelte dier Redevoering , in het I Fl. opgegeeven , zal
elk Leezer doen bezeifen , hoe de Leden van den toenmaaligen Raad zich met de uitgave van dit !Ink, fchoon tied
deeltlijk , verlegen vonden. Met fchrijven vervoegde
bij zich tot den toenmaaligen Spreeker der' Nationaale
Vergadering te Parijs , ten chide men zich over de ellenden der Uitgeweekenen mogt ontfermen.
In het begin der Omwenteling van Zwitferland, en de
onlusten aldaar , zogt hij de woelingen tot bedaaren
te brengen ; hij betoonde mannenmoed ,• gepaard met
liefde tot 'regtvaardigheid , zo in zijne daaden als in
zijne fchriften en leerredenen. Gaarne hadt men hem
tot zwijgen gebragt ; doch zulks was onmogelijk. Hij
fared Het woord ran een irijen Zwitfer aan de groote Ara,
die , en vervoegde zich met een . Brief aan REWBEL ' , dit
itukje zendende, „ waarin hij ," volgens zijne eigene
betni oing, „ zOnder eenige wederhouding de waarheid
zerde over de hemelfchreenwend onregtvaardige han31
delwilze omtrent zijn Vaderland." Zen uittrekzel
van dit woord geeft de Leevensbefchrijver. LAVATER gat* ook in 't Licht een Christlijk Weekblad roor den
i`egenwoordigen tijd. De ontvouwing van dit alles maakt
bet H en III H. nit.
On(*) Zie xvegen $ bet Ifte Deel onze Vaa'erd. fetternel: vox.
252 wegens het Hde , die ylsr x3o4 , bl. 332
.1,3o3 ,
za bet Hide D. um,bI. 499.
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Ondanks zijne lichaamszwakheid was hij onophoudelijk bezig met de belPngen zijns Vaderlands , naar zijn
inzien , te bevorderen. Bij de Deportatie van verfcheide zjjner Medeburgeren gaf hij vrijmoedige Brieven
deswegen in licht. Het voornaainfle daaruit is bier
te vinden. Van den kanfel liet hij zich deswegen hooren. In 't einde werd hij zelve weggevoerd na Bazel,
Hoe aandoenlijk words dit tafereel gelchetst! Hoe vrijmoedig fchrecf hij aan de Burgers Direelenrs. zich ondertekenende J. K. L. inconflitutioneel gedeporteerdc
Predikant !
Het IV H. dit vermeld hebbende , geeft het volgerde
ons de Vcrhooren te leezen , waarin LAVATER eene
rustigheid en openheid van Character aan den dag
legs, gevolgd van zijne in vrijhcid !telling. Zijne terugreize na Bazel hecft veel onderhoudends. In eigen
perfoon . droeg hij een en ander verzoek aan den Generaal MASSENA voor, well: de Oppergeneraal inwilligde.
Te Knoau zich onthoudende , beklom hij den predikItoel , wanneer de Leeraar , door eene beroerte overvallen , van den kanfel gedraagen was, en nam er eenigen
tijd den predikdienst waar. Teleurftellingen te Bazel en
ophoudingen deeden hem befluiten zich te bedienen van
een middel ter ontkoming, door eenigen gewraakt , doch
door hem verdeedigd,
Diep getroffen was 's Mans geest over die wegvoering en ontkoming; hiervan geeft het VI H. blijk in Proza en in Dichtmaat aan zijn Vriend PFEFFEL. Zijne eerfte
preek te Zurich is vol van aandoening. Treffend is zijne ontmoeting bij den Aartshertog KAP.EL; dan zonderling de befchrijving van dien Vorst : „ Zoekt gij zeld„ zaarne menfchen , dan zoek den zeldzaamen Vorst ,
„ KAREL. Te gelijk een lam, jongvrouw, kind, man,
„ leeuw en held! ”
Hoe zeer LAVATER geloofde, dat, daar lichaamlijke
pijn een kwaad was, 't geen hij niet zou kunnen verdraagen, GOD hem daarmede (Hever van) zou verfchoonen , bleek het dat het anders over hem was beflooten,
gelijk zijn Leevensbefchrijver zich uitdrukt bij den aany ang des VII H., 't welk de kwetzing v.ermeldt, LAVATER. bij het weder inueemen van Zurich toegehragt.
Welk een voorbeeld van gelaatenheid en vergeeflijkheid gaf bij in die oogenblikken ! welk eene werkzaambeid betoonde hij onder de geneezing! Wanneer de won,
Zz5
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geneezen, betradt hij den
de gelukkig fcheen te
Zurichfchen kanfel weder. Welk een vuur in zijne Leerrude, die • bier gedeeltlijk voorkomt. Men moet zich
vcrwonderen over 's Mans werkzaamheden , in een nog
niet geheel geneezen that , en zells in een weder verflimmerenden; gewis hij hieldt zichzelven en zijne omftandigheden te weinig in 't oog. Met ongelukkigeu
goed te doen , was'hij te midden der pijnen onledig.
Bij vermindering van pijn , fchoon de wonden niet
gaml geneezen waren , vermeerderde hij zijne, bijkans
niet dan in den uiterden nood geflaakte bezigheden.
Onledig hieldt hij zich ter onderiteuning der zocianigen ,
die door den. Oorlog geleden hadden en zich in druk
bevonden , en als uitdeeler der gaven , hem als een menfchenvr,iend ter hand gefteld, in welker uitdeeling hij
met eene voorbeeldlijke beraadenheid te werk ging. —
Weder in bet ziekbedde gettort , was hij egter blijgeestig , en een voorbeeld van gelaatene onderwerping. In
die ornilandigheden vervaardigde hij een Gebedenboek.
Geene hulpmiddelen verzuimde hij aan te wenden;
zijn verblijf te Baden en Schinznach kan hiervan getuigen. Ook daar zette de deeds onvermoeide man zijnen letterarbeid voort ; dit worth ens in het VIII H.
vermeld.
Het IX H. vaart voort met LAVATLR ' S werkzaamheden te befchrijven , flaande zijn verblijf te Erlenbach.
Het deelt ons mede zijne laattte aanfpraak aan zijne Gemeente , uitgefproken in eene zwakheid, welke anderen zou terughouden : het Was thans uitgemaakt , dat
niet alleen de kwetzing van zijne borst van buiten , maar
dc aangetaste long zijne kwaal was. — De overgang des
Graven VAN STOLBERG tot de Roomsch-Catholijke Kerk
gal hem gelegenheid , om wel zijne Verdraagzaamheid
aan den dag te leggen , maar tevens de verdenking van
cene geheime aankleeving aan het Catholicismus tegen te
gaan. ZijnBrief aan dien Graaf frrekt hiervan ten blijke.
Het Plot was : „Cc geloof dat de barmhartige Samaritaan
„ naderbij was aan het Rijk GODS dan menig rechtzin„ nig Priester der ilartskathodijke .7oodfche Kerk, welker
„ Pans KAJAPHAS, met zeventig Kardinaals , CHRISTUS
kruiste. Laat ons, mijne dierbaaren,onze rechtgeloovi gheid door de volkomentle liefde bewijzen..Wie goed
„ doer, is uit GOD, en die in de Liefde , die blijft in
„ GOD en GOD in hem: ” Een gedicht op het begin
der
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der Negentiende Eeuw , waarvan wij ten Plot van dit
Hoofdttuk een gedeelte vermeld vinden, was de laatfte
fchrijfarbeid deezes onvermoeid fchrijvenden Mans.
Eene verzameling van lichaamskwaaien , met den aan.
y ang des X H. opgegeevcn, maakte zijn laatfte lijden uit.
Zijne fteeds te bewonderen werkzaamheid bleef hem bij. In
oogennlikken wanneer de pijnen aflieten hem te folteren ,
fprak hij: „Het gaat thans heel wel :mijne zes kwaalen zwij„ gen een poosje; ik kan ze weder optellen ; de hoest , de
„ beide kwetfunren , de opengelegen wonden, de pijn
„ op 't water , de duizeling!” Welk een voorbeeld
van vergeeflijkheid aan die hem kwetfte, betoonde hij
te midden van zijn lijden! „ 's Mans geest," luidt de
taal zijns Leevensbefchrijvers , oor- en ooggetuige van
die laatfte dagen, „ hadt , bij al zijn lijden , bij de zigt„ baarlijk toeneemende verzwakking zijns lichaams , niet
„ geleden ; hij fprak in een helderen zamenhang over el„ ice godsdienftige , wijsgeerige , flaatkundige , gelaat„ kundige Itoffe , op welke het gefprek geleid werd ; en
„ ,wanneer hij fomtijds verfcheide minuuten door de he„ vige pijn belet werd, zo voer hij echter, in den eer„ ften oogenblik van verligting , weder in denzelfden
„ zamenhangC met eene volkomene juistheid voort.” —
Bij alle de opgemelde kwaalen voegden zich eindelijk nog
ten uiterften hevige jichtpijnen. Zijn geduld bezweek
niet. Half ftervende, icon men hem niet wederhouden ,
zich bij zijne ftervende Zuster te laaten brengen.
Toeneemende verzwakking baarde tusfchenpoozen van
werkeloosheid en van ijlen; in dit laatfte was de !trekking van zijnen geest nog altoos zigtbaar. —Hoogst treffend zijn de tooneelen van LAVATER 'S uitgang , waarmede deeze Brief en het Werk befluit. Ruim zestig jaaren hadt hij bereikt,
In onze herhaalde Aankondigingen hebben wij deezett
uitvoerigen arbeid , aau LAvATEn's Leeven befteed, genoegzaam doen kennen. Menigmaalen hebben wij over
gebrek aan Registers op thans uitkomende Werken ge.
klaagd ; dan bier ontmoeten wij een allerbreedvoerigst
van 118 bladzijden over do vier Deelen,
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Reize van ,het Gezantfchap der Hollandfche Oostindifche Compagnie naar den Keizer van China, in 1794 en 5795. Getrokken uit het Dagverhaal van A. E. VAN BItAAM HOUCK-Gun , Opperhoold der Nederl. DireOie in China, enz. Door
M. L. MOREAU DE SAINT - MERV. Ilde Deel. Te Haar/ens,
bij F. Bohn. in gr. 8vo. 267 M.

nenoegnaut hebben wij, toen her eerfte Deel deezer

Reize

het Licht zag, den Reiziger, alsmede de wijze, op welke
dit Werk in 't Fransch verfcheenen is, doer kennen (*). Wij
verlieten onzen Reiziger ten tijde dat het Gezantfchap, ten
blijke van ongemeen vrienclfclaapsbetoon , door den Keizer
wan China uitgenoodigd werd om hem na diens prachtige Lustplants Then- ming- yuen te volgen. Reden te over hadt hetzeive, om over dien uitftap voldaan.te zijn. Dermaate getroffen was VAN BRAAM over 't geen hij daar zag, dat hij, naa eene
opgave van 't waargenomene, zich in deezer voege uitdrukt;
„ In plants van, op eene vermetele wijze, te onderneemen,
met mijne zwakke pen uit te drukken wat mijne oogen bewonderden; in plants van te tragten bij mijnen leezer de menigvuldige en buitengewoone aandoeningen voort te brengen ,
die het tafereel van zoo veele voorwerpen, waarin zich zonclerlingheid, pragt, ftoutheid van onderneeming en volmaaktheid van uitvoering vereenigden, agtervolgens in mijnen geest
deedt ontitaan; vind ik bet natuurlijker, en vooral eenvoudiger, plijn onvertnogen te bekennen. Ilet penfeel van een groot
rimester zou vereischt worden, om zoo veele bijeenverzamelde
wonderen, zoo te zeggen , op nieuw te fcheppen, en ik dud
verklaaren , zonder daardoor mijne eigenliefde te willen redden, dat de kopij nooit het oorfpronglijke zou gelijka."
Onder het bezien van al dat vreemde kreegen zij van den
eerilen Minister verzekering, dat zijne Majefleit, boogst
daan over het Hollandsch Gezantfchap, des blijk hadt willen
geeven, door hun meer toe te than clan eenig ander vreemdeHng , alzo nog nooit te vooren een andere voet, uitgenomen
de Chineefche , de bijzondere vertrekken van zijne Majelleit
betreeden hadt, en nog nooit een Europisch oog bath mogen
belpeuren , 't geen hun vergund werd re nanfchouwen; dat
weinig hiboorelingen gelukkig genoeg waren om deeze
plaatzen te mogen naderen. Dan dit voorregt viel alleen
den Gezant en VAN BRA /1M als Tweeden bij deeze Ambasfade,
ten deele. De Chineefche agterdogt flobt de overigen uit. Meer
agterdogts mogt de Keizer wel hebben op zijne Mandarijns ;
gelijk hier mex de ftukken beweezen wordt.
Be(*) Zie one raderl, Loteroet vow' WI.
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3ezoeken ten Hove , onthaalen, vuurwerken , zijn onderhou
deed. Wij zijn, gelijk gelukkig de meeste menichen, =zip.
tig met vuur; dan verregaander omzigtigheid hebben wil nook
sangetrofin, dan die des Keizers van China: Vorst is al
bevreesd voor brand,dat hij de vuurwerken hij dag laat afftee,.
ken , en dan nog flonden er twee kleineEuropifchel3randfpuiten
gereed, beneveus een aantal kuipen vol water en owners, om
terflond, naa bet flaau der voetzoekers, het brandend papier
te blusfchen.
Befchikking tot de terugreize verfchafte veel bezigheids.
Verpoozing vonden zij op een dag van Maanverduistering,
wanneer de Keizer en de Rijksgrooten zich in het binnentle
hunner wooningen afzonderen, den rouw.aanneemen, en veele
Ilijgeloovige plegtigheden verrigten, ten Mike flrekkende van
gehegtheid aan oude. bijgeloovigheden. De Reiziger geeft hiervan de reden op: terwijl een geval, hunne Chineefche 13edienden te Peking overgekomen, hem eene reden opgeeft van de
behoedzaamheid om geen vreemdelingen vrij te faaten gaan.
Men wit hun voor de baldaadigheden des gepeupels bewaarem Dit geeft ons geen grinflig denkbeeld van de Politie.
Het Affeheidsgehoor was zeer ftaatlijk. Allezins werd bet
bun moeilijk gemaakt , met de Zendelingen eenige gemeenfchap
te hebben. „ Het moet zijn ," fchrijft VAN BRAAM deswegen,
„ dat de Mandarijus, van den hoogflen tot den laagften rang,
zich voor zees fchuldig 'louden, daar zij het noodig oordeelen
om bet mistrouwen zoo verre te drijven. Men ziet hieraan
duidelijk , welk een invloed de regeering van Canton op de
voornaamfte Perfoonaadjenr van bet Rijk bezit ; als hebbende
dezelve bet zoo verre gebragt, om tuslehen ons en de Zendelingen eene gemeenfchap te beletten , welke haar nogthans niets
nadeeligs zou veroorzaaken." Aileen vergunde men het Ge®
zantfchap met den Franfehen Zendeling ROUX een half uur onderhouds , geduurknde welken korten tijd alle oogen van twaalf
Mandariins waakten din te zien of zij hem eenig papier toeflaken , of elkander wederzijds iets mededeelden. Nog ems
snagten zij zich twee unren met hem onderhouden.
Alvoorens VAN BRAAM Peking verliet, maakte hij eenige aanmerkingen ointrot de gewoone bouworde der Chineefche Huizen in het Noordlijk gedeelte van het Rijk, en de wijze, op
welke de Chineezen hunne vertrekken verwarmen. ,, Door geheel China zijn de huizen enkel boven op den grond geplaatst,
ea zonder eenigen kelder daaronder. De vertrekken zijn er met
platte fleenen gevloerd , 't geen geduurende de warmte zeer
aangenaam , doch in het koude jaargetijde cll'arentegen zees
ongemalElijk Om zich tegen de feherpe koude te heveiligen , die zij in het Noordlijk gedeelte ondervinden, hebben de Chineezen onderaardfche fornuizen uitgedagt, die buiten de huizeo in daartoe gegraavene kuilen geplaatst zijn. Uit
Glee..
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deeze fornuizen komen pijpen, die zich in alle rigtingen onder de vloerfteenen en de plane verhevenheden , waarop de Chineezen flaapen, j2 zelfs in de fcheidmuuren tusfchen de verfchillende'vertrekken verfpreiden, zoo dat de warinte, die zij
te weeg brengen , de begeerde getemperdheid am de vertrekken geeft. Men onderhoudt dag en nagt het vuur in deeze
fornuizen, zonder eenige vrees re hebben voor de gebouwen,
wijI dit element naauwkeurig beflooren is in een =trek van
bakfteenen , die deszelfs noodlottige uitwerkzelen wedertland
biedt. Wanneer de vertrekhen groot en talri_jk zijn , verzekert
men zich door de menigvuldigheid der pijpen en fornuizen
wederom van denzelfden goeden tinting."
Belangrijk is de Reis van Peking. Zij werden wet onthaald.
Men nam de wijze van zaaijen waar , hier breed befchreeven. Verwonderd flonden de Reizigers menigmaal over
bouwkunflige Bruggen. Onder de dnthaalen vermeldt hij van
peeren , die in 't langwerpige genomen vijfrien en een halven
duim , en in de dikte veertien duimen ointreks hadden ; de
geele peen en karmozijnkleurige raapen waren van buitenge.
meene grootte, dikte en lengte. Langzaam na den waterkant
afloopende breede Dijken fchijnen daar vroeger dan bij ons
sangelegd te zijn.
Dusverre hadden zij te land gereisd ,gedeeltlijk tangs denzelfden weg als in ' t heenengaan , gedeeltlijk tangs eenen anderen , 't welk veel bijdraagt tot de verfcheidenheid der berigten.
Veel vervallens deedt zich op aan hun oog ; weinig werks
fchijnen de C':ineezen te maaken van het onderhoud.hunner
praalwerken. De wijze van biunenlandfche fcheepvaart vinden
wij vermeil , en te dier gelegenheid het veelvuldig gebruik
van den Bamboes.
Een bezoek van een Klooster der Bonzen namen wij gaarne
over ; doch wij zouden er ons te fang ophouden ; zo ook bij
bet vermeldde wegens de Chineefche lusthuizen en tuinen,van
eenen onbefchriifbaar fchoonen aanleg. Thans trokken zij
bet Neste gedeelte van het Chineefche Risk door, waar een
groot aantal dorpen, gehuclitat en wooningen het denkbeeld
van welvaarr en voorfpoed voor den geest bragten; de kleeding der Inwoonderen firekte ten blijke dat zij de armoede
niet kenden. De Provintien [Gang- naps, Tche-king en Fo - king
zijn de drie voornaamfle van China , naardien zij de ruwe
Zijele, Nam - kings linnen en de verfchillende foorten van Thee
opleveren. — Het zo algemeen bekende Nam - kings linen
words op eene plants daar verre afgelegen vervaardigthvan een
rosachtig katoen , 't geen flegts daaromfireeks fchijnt te kunsen groeijen. De kleur van dit linnen is dus natuurlijk, en
niet aan verfchieten onderhevig; en daar het grootfle gedeelte van Europa in het denkbeeld is, dat men het met deeze
kleur vent, is bet beta aangeuzam, deeze dwaaling te kunnen
ver-
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wordt er in China eene ververbeteren. Behalven dit
baazende menigte van dock vervaardigd.
De Rijst-teeit is in zomtnige oorden verbaazend groot ;
ntenigniaal werden zij in hunne reis opgehouden door de menigte Koninglijke Rijst-fchepen. „ Men verzekert , tekent
ooze Reiziger aan, dat de Keizer negenduizend negenbonderd
en negentig Rijst-fchepen in zijn dienst heeft. [Die herhanid
getal van negen baart verdenking , en zal gewis zeer peel witlen zeggen.3 Deeze fchepen zijn van vijfentachtig tot honderd
voeten rang , en van tweeatwintig tot vijfatwintig voeten
breed. Zij voeren, door elkander gerekend, elk twintig mannen feheepsvolk. De Kapiteins en Stuurlieden hebben hunne
vrouwen en kinderen aan boord , en leeven er met hun gezin,
even als zulks op de Keulfche fchepen in ons land plaats heeft.
lk merkte verfcheide van deeze vrouwen op, die fraai waren
en er zeer tree! uitzagen , en andere , die de pronkerij zoo
verre dreeven, dat zij zich blanketten. Het is beweezen, dat
de Keizer tweehonderdduizend perfoonen tot de vervoering
der Rijst noodig heeft, en alle deeze menfchen worden nevens
hunne huisgezinnen ten koste van den Swat onderhouden. De
hoeveelheid van Rijst , die 's jaarlijks na Peking verzonden
worth, bedraagt meer dan zevenhonderd-en-vijftig millioenen
Franfehe Ponden; in de daad eene verbaazende hoeveelheid.
Diet deeze Rijst betaalt men het grootst gedeelte der geenen,
die in het Leger dienen en tot het Hof behooren; tot welk gebruik men de zevenhonderd-en-vijftig millioenen ponden geheel bezigt."
Veele blijken van 's Keizers genoegen ondervondt bet Gezantfchap, door plegtige onthaalen onder den weg; onder anelere kreegen zij in de Stad Sou - tcheou- fou de verzekering,
(lac de Keizer zeer voldaan geweest .was over het Hollandsci
Gezantfchap, en hun zulke opregre menfchen gevonden bath,
dat hij bevel hadt gegeeven om hun een feest te bereiden.
Dit feest wordt breedvoerig befchreeven. ■••■• Deeze Stad is
beroemd wegens de fehoonheid der Vrouwen. Het Hof en
de voornaamfte Mandarijns krijgen van daar de fiersaden van
hunne Vrouwentimmers.
Onze Reiziger met zijne tochtgenooten werd teleur ge(teld
in de hoope om deeze Schoonheden re zien. Hij meritt op,
dat de Handel in Vrouwen een voornaatne handeltak van veelen der Inwoonderen nitmankt;dit is ook het geval van eerie
andere Stad in eene andere Provintie. „ Een groot aantal
bijzondere perfoonen, vermeldt hij, hebben geen ander middel van bellaan dan de koophandel in Vronwen. Zij reizen
her land rood , om 'van arme lieden kinderen te koopen,
die fchoonheid belooven. Deeze jonge Meisjes voeden zij
zeer zorgvuldig op, kleeden dezelve met ftnaak, en laatert
Naar in het verfchillend gebruik van de maid en het behandelen
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len van verfcheide fpeeltuigen onderwijzen , opdat haare bekoorelijkheden en begaafdheden haar aangenaam zouden maaken bij
die geenen , waarvoor het lot haar befleind heeft.-*De fchoonfie deezer jongedogters worden gemeenlijk voor het Hof en de
Mandarijns van den eerflen rang gekogt. Eene , die fchoonheid met bevalligheid vcreenigt, wordt met vierhonderd en
vijftig tot zevenhonderd Franfche Louis d'Or betaald; terwijt
er ook zijn , die men voor minder dan honderd Louis d'Or
kan bekomen." Veel geeft de Schrijver ons verder over de
Chineefche Vrouwen te leezen.
Op zekere plants nam hij het verbranden der Lijken wear;
sets, 't geen hij nog nergens , in de zes6ndertigjaarige
tootling in China, gezien, of er jets bij anderen van vernomen hadt.
Hij outdekte , dat men de Zijdewormen niet met de blades
van den witten Moerbezienboom, maar met die dorikerpaare
fche vrugten draagt, voedt.
Bereboogen , voor Burgerdeugden opgerigt, trokken 's
zigers aandagt, en droegen zijne hoogfle goedkeuring weg.
Bij eene herhaalde goeciltcuring des Keizers en een onthaa/
genooten zij het voorregt van de Stad Vong-tcheou-foss te bezigtigen ; hetwelk hun in float flelde om des een zeer leezens,waardig verflag te geeven , alsmede van het Klooster Tfahuun-hany-fon-tfi.
VAN BRAAM merkt op, de groote ongelijkheid in taal ,
ding , landbouw , fcheepstimmeren en fcheepsbefluur in de
onderfcheidene Provintien; terwijl dezelfde bouworde heerscht
in tempels, kloosters en bijzondere gebouwen.
Schilderagtige gezigten trolien de Reizigers veele aan, en
zommige zijn treffend befehreeven. De Schrijver bath gemeend , dot eenige Landen geen Rijst gaven ; doch bevondt,
dat dezelye, nu met Groan bezaaid, in een ander jaarfaifoen
Rijst opleverden. Hij brengt bijzonderheden van de vordering
der Chineezen in den Landbouw bij; eene bij hun overoude
kunst, niet alleen in praktijk , moor ook in de theorie.
Agteraan vinden wij Aantekeningen en Verklaaringen van den
Franfihen Uitgeever, volgens de orde van het Aiphabeth, 03/1
te dienen tot verft,ind van verfcheide Chineefche woorden , en
eenige bijzonderheden, in het Werk voorkomende.
Twee Plaaten verfieren dit Deel ; de eene verheeldende 's
Gezants affcheid van den Keizer, en de andere het Kloosiet
7fah- mot-n(1101- fon - tfi.
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W. STAATS EVERS , de matribus, Title proem foam interfueerunt. Dat is : Verbandelivg over moeders , welke /war kr oast
hebben ongebr (qt.
is misfchien geenemisclaad, waartegen de natuur en bet
E r hart
zich luider verheft , dan Kindermoord; ea echter is
dezelve nog zoo menigvuldig; en echter wurdt dezelve maar
al to dikwijis begaan door voorwerpen, welke men meer beklagen dan verfoeijcn inoet! Geen wonder derhalve, dat zij,
zoowel om deze fchijnbarc tegenftrijdigheid, als om het groot
lietwellt de inaatfchappij bij hare beteugeling !weft,
federt eenige jaren de aandacht van verlichte Wetgevers en
Regtsgeleerden heeft naar zich getrokken.
\Vij ontvangen in de zoo even genoemde Verbandeling van
den 'leer STAATS Evetts, welke door hem als een bewijs
zijnen welbetteden tijd aan Utrechts Elogefehool uitgegeyen , en , zoo wij hooren, met lof in het openbaar verdedigd
is, eene nieuwe proeve over hetzelfde onderwerp, en kunnen
dezelve gerust anti elk beoefenaar van het
regt ter
lezing aanbevelen , daar zij niet alleen zeer vele goede gedac4ten over dit onderwerp behelst, maar ook zeer vele bewijzen draagt eener oordeelkundige en niet algemeene beie.zenheid. Het onderwerp wordt door den Schrijver in drie
Iloofddeelen gefplitst. Het eerite Hoofddeel handelt over
de verichillende gevoelens en wetten omtrent deze misdaad bij
onderfcheidene Volken van vroeger en later tijd. De wetteu
der Grieken, Romeinen, oude Germanen , Franken , Chineezen en andere Volken over dit onderwerp worden oordeelkundig opgegeven; en zoo wij bier eenige aanmerking moesten maker, zoude het deze zijn, dat de 0°1 . 1:prong, voortgang
en ontwiltkeling der wetgeving over dit onderwerp vooral
ook bij de hedendaagfche Volken , meer zamenhangend en
volledig had kunnen opgegeven zijn. De bijzonderheden der
wetgeving, gelijk zij nu door den Schrijver zijn opgegeven,
zijn goede bouwaoffen , maar zij vormen geen geheel , en
dit mag men toch ook van eene geli-hiedenis der wetgeving
vorderen.
Het tweede Hoofddeel handelt over de wijzen, waarop de
misdaad van Kindermoord kan gepieegd worden , en over de
vereischten , welke, naar regten , tot een volledig bewijs van
her aanwezen dezer misdaad gevorderd worden. Alles, waardoor eene moeder willens en wetens den dood van hare, het
zij geboren, het zij ongehoren vrucht, veroorzaakt, is bij
den Schrijver Kindermoord; doch deze twee zaken, boos opzet , en werkelijke vernietiging van een aanwezig leven, zijn
ook zoo noodzakelijk, dat cr ja wel eene ligtere firaf, maar
geenszins de Urfa' van Kindermoord plaats knit hebben, wanLETT. 1:V. NO. 16.
Aaa
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neer flechts voor eene dezer zaken , en niet voor beide zakert
te gelijk, genoegzame bewijzen voorhanden zijn. Dit Hoot-di/a vooral hebben wij met genoegen geiezen, en knimen wij
ook , bij voorkomende gevallen , gerust ter lezing aanbevelen.
Het derde Hoofddeel handelt over de meest gefehikte ftraf
dezer misdaad. Na eenige algemeene ummericingen over ha
doel der Stralfen, en derzelver maatflaf, waaromtrent de Schriver bet gevoelen van PUTMAN volgt, goat hij tot doze misdaad
in het bijzonder over, en betoogt, dat het inderdaad een te
ver getrokken medelijden is , wanneer men in het algetneen de

Doodliraf voor moeders, welke bare pas geboren kinderen
ter dood brengen , voor onregtvaardig verklaart , daar tocii

inderdaad deze misdaad met de zwaarfte rnisdaden verdient g€.
lijk te worden gefleld, en niet altijd fchaamte en wanhoop
nanleiding tot dezelve is. Hij verdedigt dus de Doodliraf
de ordinaire ftraf van Kindermoord , en wil alleen (WI deze ftraf
verzacht hebben, wanneer het bewezen is, dat wanhoop en
razernij deze misdaad hebben doen begaan , op een oogenblik,
waarin de lijderesfe geen meesteresfe over zichzelve en hare
daden is ; terwiji hij op het verlaten van pas geboren kinderen, wiji bier geen oniniddellijke moord aanwezig is, altijd
eene mindere ftraf wil gefleld hebben. Dit Hoofddeel dreaga
inderdaad bewijzen van een mist oordeel; en wij wenfchen
Utrechts Hogefchool met dergelijke Kwcekelingen geluk.
ammonammuss

Nuttig en aangenamn Leesboek voor bet Frouwelijk Geflacht
eflaande in kleine Verhalen en zedckundige Les/en. Door
A. LAFONTAINE. (lit het Roogduitsch. lide en Ride Deel.
Groningen en Zinflerdam, Lip W. Wouters en J. F. Nieman.
In gr. 8vo. Te zamen 539 bl.
gaven bij aankondiging (*) van bet eerffe Deel geNyjij
Y noegranm berigt van den card van deze verzameling, en
waarom wii aim dezelve hovel/ ;Indere foortgelke gefchriften
van ouzen did waarde hechtten. Wij blijven nog hij dat zelfde gunftig gevoelen, offcboon wij voor een en ander verboal
niet ongaarne nog een zedekundig vertoog of nuttige onderrigting zouden inwisfelen. Wij erkennen intusfchen, dat bet wed
noodig en doelmatig wezen kan , dezelve in deze inengelingen
niet al te zeer te vermenigvuldigen , en dat ue Deelen, die
thans voor oils liggen , mede in het geheel niet arm zijn van
zoodanige nuttige opftelien en onderrigtingen ; terwiji leder
verliaol onderboudend gefchreven, en fommigen daarvan hij
uitn emendheid leerzaam zijn. Als zoodanigen mogen wit vooral
(*) Lets. voor i8c4. No.
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het Sae nit het Tide Dee!, (De z., ,akhelif van bet
kart. Eene ware Gefcaiedenis.) en her 17de nit het Illde Dee!,
dat in ons oog evenwel een weinig overdreven is, (1:jeleTheid
en wraak.) opgeven. Hier en daar ontmoetten wij eerie oude
bekende; lunar deze kleedt de Schrijver dan toch in een eenigzius nieuw,, niet minder bevallig gewaad; en voor vele Lezeresfen zal alles wel nieuw zijn, en daarom 'mar (Inis . ook nice
minder behagen. Het eerfte verinal in het Ilde Deel herinnerden wij ons aanflonds gelezeu te hebben, zoo wij ons niet
bedriegen, in tie Zdele en MeOdoor van Mevr. DE GENLIS ; en
zoo wij het ons wel herinneren, dan heeft dat web juist niet
gewonnen bij het nieuwe gewaad. Intusfchen zoo als wij
reeds zeiden, die Walt geeft !eerzaam en aangenaam on derbond meerendeels herleest men het een en ander nog CODS
met genoegen , in een anders verloren oogenhlik; voor
noegzarne afwisfeling en vericheidenheid is al mede gezorgd,
en alzoo voor iecieren fmaak , die maar Mullen de palen
van het zedelijke en welvoegelijke; zoo dat wij dan ook deze
beide Deelen onze Dames met eenig vertrouwen durven aanprijien. Waar wij het Werk openflaan , vinden wij ons uitgelokt tot bet geven van eene artngename proeve; dan het
tijdflip, waarin wij dit ter nederfclirfiven, bepaalt onze ken
2e; ziet hier dan . het hoofdzakelijke nit het opftel,
JAAR getiteld.
Wees welkom , Nieuw-jaar! welkom met uwe verwachtingen en genoegens, met elle finarten, die gij voor mij in
uwen fchoot draagt! Wees welkom ! Ik ken u wel; gij zijt
gelijk uwe broeders. Zij given mij met zulke vriendelijke gelukwenfehende gekren duizend nieuwe verwachtingen ; zij
lieten mij duizend vervulde wenfchen vermoeden ; zij fchenen
inij zoo vlijtig tot den booty mijner kleine luchtkasteelen te
willen helpen, en — zls zij vertrokken dan hadden zij mijne
verwachtingen vernietigd , mijne wenfchen niet vervuid, en
mijne luchtkasteelen waren , • gelijk zij bij hunne komst waren — lucht; zij verwezen mij near hunnen komenden broeder, en die was gelijk zij. En waarour zondt gij zoo niet
zijn? Wat zijn wij toch kinderen, en verlangen van u
gelijkheden!
Zoo wees mij dan welkom met uw bedriegelijk voorimoid,
Nieuw- jaar! Misleid mij , zoo gij kunt en durft, gedurig
met eene nieuwe verwachting, gelijk eene te teedere moedei;
haar kind' met de hoop eener onmogelijkheid van dig tot dag
vervrolijkt , en zijne kleine moeijelifitheid met cea fprookje
wegvertelt, tot dot hij het vergeet, — en moet uw hand droevige wolken over mijn hoofd brengen, zoo verguld ten minften haren rand, opdat fit mij over de fpoedig doorbrekende
zon verheugen I:an.
Wat gij mij ook aanbrengt , breng het mij van lieverlede,
en int ons vrienden ziju! Ik zal u uiet verwenfchen, hoe fir04
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ook uw blik, hoe zwaar ook uw gang voor mij slag ziin; ik
zal allc kleine bloemen, wellte gij mij hiedt, aannemen, dezelve verzatnelen , in een tuiltje te zanien hinden , al ziin het
dan ook maar weinige en gemeene bloemen , en mij met dezelve verkwikken , en zeggen : het was much eengoedJaar! En zoo
gii , 00lt in het geheel gene bloemen der vrengde voor mij moat
hebben, dan zal ik nog eenmaal de halfverwelkto biome!' uwer
voorbijgegane broeders vergaderen , mij dearmede krnufen , tor
fiat gij voorbij zijt , en daarna zeggen : het was toch een
goed Jaar ! het liet mij de bloemen zijner broeders hehouden. Zoo wees mij dan Nieuw-Jaar! hoe gij ook
zijn moogt.
Welk een zonderling ding is de Tijd der menfchen Hij draait
ziin rad onophoudelijk over de aarde, en bij iederen omdrari
heeft de aarde, met alles wat er op is , eene nieuwe gedaante
gekregen. Het menIchelijlte hart is aan dezelfde veranderingen
Onderworpen, ais de jaargetiiden.
Een Jaar! en een Volk heeft zijne flaatsinrigting , en met dezelve zijne zeden en alles veranderd. De reiziger vertrouwr
zijne ooren, zijne oogen Een Saar! welke veranderingen bij enkele menfchen !
Voor een par lag op deze fponde een fl.ervende ; een hoop
kinderen fionden om de legerftede , en bevochtigden dezelve
met hunne cranes; en thnns Haan om hetzelfde bed een
hoop jongelingen en meisjes , en lagchen en fchateren; en
midden onder hen that eene jonge maagd met fchaamroode
wangen: het is cen bruidsbed, — en nog een Jaar! en het is wederotn een fterfbed geworden. Een :par! en alles verandert:
wanr de vreugde luid juichte, daar jammert thans de ellencle.
El!ende en vreugde hebben flechts van plaatfen gewisfeld; zij
be4oeken bete-telings eiken dag. De NiCUSV-jaarsdag behooron5 tot wijsgeeren te maken , die weinig wenfchen, en hij
n-;nakt ons tot kinderen; wij laten zells millioenen wenfchen
drukken !
Dertig millioenen menfchen nerves in een jaar ; welk eene
menigte veranderingen moeten deze fierfgevallen under de menveroorzaken ! Meer don dertig millioenen . menfchen
worden in een Jaar geboren ; welke veranderingen zuilen dezen voortbrengen ? Welke menigte van verwachting,en, wenfchen , Welke vreugde, welk lijden, welke angst, welke ontelbare menigte van plannen worden met genet' in den grond
ter neder gelegd, en met dozen op de aarde geboren!
De hevige Heide flerft door een hevallig lagchen; de reinfle
vriendfchap herfchept zich door eene fpotternij in onverfchitligheid; een onbeduidend toeval breekt het koelbloedigst y ournemen ; de deugd zelve, hoe goddelijk zij is, bezwijkt vooreenen voor een woord, in eene zwakke minnut. Een Jaar
is een reuzentijd voor de bouwvalligheid van alic nienfche-

lijke voorneinens.
Zeld-

LEESZOER VOOR HET VROUWELIJK GESLACHT.

701

Zeldzaam ding, dat Mensch beet, hoe kunt gij u verbengen,
hoe u bedroeven , dnar eene minnut uwe (mart eindigt , en tikve
vreugde verfloort! Hoe moogt gij hope° en wenfcben, daar
de vervulde hoop, de verkregene wensch juist datgene is,
wat u wensch en hoop onverichillig maken ? ye wachtingen
uwer kindschheid zijn Nerclwenen, de liefde van den iongeling
is vergloeid; de trotiche eergierige ontwerpen van de wan
belacht de grijsaard ; en de grijsaard verzamelt gaud , en ziet
het grafAliet, dat de Dood zoo haastig voor zij
vo .!ten
graaft!
En zullen wij lclagen , dat wij zoo zijn? dat ons de Namur
met zichzelve in doze raadreinclitige tegenfirijdigheid fielcle,
Neen, weilcom zij ons de Tijd met zijne duizendvoudig misleidende verwachtingen; wij zien zijne home verwachtingen,
en vergeten hem daardoor zelven. Het zien van ziiner'doodenden arm zoude ons verfebrikt, zoude ons ellendig gemankr
hebben. 1111 befuikerde gelijk eene beminnende moeder, den
rand van den beker, wnarin hij den bitteren drank mengde;
hij omwond de keten , die wij dragen zouden , met licfelijke
bloemen.
En web weder zeldzame Mensch , dien leder par ziins
Leveds te lang , en wien bet Leven zelf, dat toch nit Taren bertaat, te kort is ! Het Jan- beefs geene vleugeis genoeg,
als het tot u komt; en gir klaagt over zijne thelbeid, Ms het
voorbij is. Kondet gij flechts matig in het genot zijn; maar
gij moet den tijd tusfchen genot en genot dooden : de verwachtingen zijnu niets , en toch moesten zij u alles zijn; gij fpeelt,
gij loopt, gij nrbeidt, gij kwelt it, om den last der driefionderd en vijf-en-zestig dagen van her jaar van uwen rug of te
fchudden: .en is de lantife dag daar, clan klaagt gij, Gij
zijt den verkwister gelijk, die met bet futile oortje
gierigaard werd , en !lever van hone er flerven , dan'het uitgeven Wilde!
Het Leven is zoo kort, en een derde deel vcrkwist gij met de
dwaasbeden van dat ding, hetwelk gij levenswijze, mode
noemt; bet tweede derde cleel met niets te doen , en het
laatite met tlapen, wenrchen en lasteren wat blijft u overig ,
otn te !even? — Zoudt gij weer !even, indien gij duizend
jaren oud wicrdt? ik twijfel er nan ! en moet de Nstuur zoo
velen duizetiden het leven ontzeggen, omdat gij meent, na
honderd jaren wijzer geworden te zijn, en levee te weten ?
Gij kunt niet , blijven ; gij moet voor volgende Gellachten
plants waken, als gij niet meer bekwanw zijt, nan de werkznamheid der Natuur,leven voort te brengen, cleel te nomen.
Welk eerie Wercid moest het zijn , die duizendjarige wenfehen
met hunne nakomelingen van duizend jaren bevatten konde!
Dc Natnur kan niet alien verwaarloozen , ow Miceli uwe dwa.
ze wenichen te bevredigen.
Aaa3
Thans

7o2 Ao LAFoNTAINE,tEESitoEK VOOR TIET VRoUwELIJK GEsLACHT..
zal dit getal gefchreven
Thans is het iron. Hoc
worden! Onbeduidend geml , millioenen malen gefchreven,
malen overgezien ! Beduklend getal! Van dit jaar
of zal cie ellende van zoo vcic duizenden gerekend worden. —
i8o8 , bij een doobsvonnis, bij cen pardon gefchreven; deszelfs trekker zijn vlammenl— Doodsjaar van dertig millioenen ; Geboortejaar van even zoo velen ! En hoe heilig zou
dit gem] zoo velen dnizenden zijn , ails het bij het Vreciesverdrag der krijgvuerende Magten van Europa gefchreven
wierd!

Sofia van Norman , door AMALIA BERG. (lit het Iloogduitsch
vertaald. Te /PnIterdam, bij J. ten Brink, GerritsZ. 1807.
In gr. 8 yo. 287 131.
an dit onderhoudend, welgefchreven Verhaal kunnen wij
weinig nicer zeggen den het korre Voorberigt. Tien zoo,

V

genaamd bekeerd ligt,7zis is geen goed echtgenoot. Dit fchijnr de
voorneme les te zijn , die men met doze Roman wil infcherpen ;he;
bock leert bier en daar nog menige :Indere waarheid; en de zachtheld ra yz gevoel en de trine teekening van vrouwelifke dengd kenmerltt fprekende het opftel van eene Vrouw, al gaf ook de titel daarvan geen berigt : en vooral Item:nen wij toe, dat de
fohei fehijnbaar kuniteloos en evenivel de uitvinding bij uitne,
xendheid kunftig Boven zeer vele andere komt dit werkje
a1zoo veer voordeelig nit ;bii de lezi p g verveelt men zich geen
oogcnblik , en herhealt die na eenigen tijd nog wel eons met
genoegen. Nicts is er, dat blozen doer , en nu en dan ont7
uoet men cone verdandige les. War zal men bij dit foort van
gefchriften veel weer nog wenfchen! — SOFIA NORMAN fchijnt
en den beginne de dochter van achtingswaardige lieden uit den
middenfland; zij had voor dien fiend eene te groote opvoe.
ding ; de varier misprces dit, tot dat de moeder tang daarna
hare goede redenen daarvoor ontdekte. Intusfchen had dit den
grond gelegd tot SOFIA ' S ongeluk. Zij was namaijk het kind
van onbckende aanzienlijkca, door de pleegmoeder, bij het
verlies van haar cigen nog zeer jonge kind, in afwezigheid
lain haar echtgenoot , op fterken nandrang, tot kind aangenomen , en werd als eene eigene dochter hartelijk bemind.
den van rang intusfchen hielden haar in 't oog , en dit was de,
';eden dat de vermeende moeder het plan van barer: echtgenoot,
haar aan zijnen aangenomen edelen zoon nit te huwen,
nlet in de hand werkte. SOFIA, van hare gebo prte onderrigt,
oiThhoon omtrent hare ware ouders nog in 't onzeltere, gee.:
lure hand, helaas! aan eenen geflepenen buiehelaar, die 't
aiiet om haren 1.1erfoon, maar. om hare betrekkingen en midde.

A. BERG, SOFIA VAN NORMAN.
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len te doer is , en voorzeker onder de langhartigfle wezens beboort. Gnome had hij ziine waardlge echtgenoote tot de
mitres van den Vorst verlaagd gezien. Haar gedrag jegens den
wanrlijk edelen Vorst, voor en na hoar huwelijk, is ultninntend ; en hoe ingewikkeld de gelchiedenis ook zij , hoe akell,,,;
hare vooruiczigten, alles words opgelost; fpoedig ontilaat de
doed hoar van Karen onwaardigen man ; zij vindt hare moeder in hoar, die met den vader van dien onwaardigen naderhand
gehuwd was; worth bijna met de ;e te
weduwe ; vindt
harm ei;enen veder , wiens don no volkomcii word':
door de hereeniging met de certlebcminde zijner j,nigd;tern,r,1
zij haren edalmoedigen minnnor en vriend , voor lvice bear
pleegvader hoar be?cemd had , met °pottering va ,-. eau
huwelijk met den Vorst, met hare hand ()doom, en de gelukkigtle dagen meg vooruitzien. — Zoo fchikt zich fines
au eene Roman fpoedig en gemakkelijk!

Zedekundige Prentebijbel van it. F. LOSSIUS Schrijyer van
Gumal en Lino. Uit bet Hoogdultsch vertaald. Met Platen. liien Deels ode Stukje. Te 4:nflerdant hi/ W. V211
Vliet en J. van der Heij. Ii3o6. Irs gi. .8vo, 138 Pl.
Afdeeling van dit nuttig en aangenaam Werkje
D azevoortweede
ieder Christelijk huisgezin hepaalt zich nog enkel
tot de gewijde gelchiedenis , en loopt van den Zondvloed tot
op Motes tijd. De Platen vertoonen: Noachs offer en dankzegging voor zijne redding. — Abraham op het punt om zijnen Zoon te °Toren. — De verzoening van Ezau en Jacob.
— En Jofeph zoo als hij zich aatl zijne Broeders ontdekt. Intuslchen erlangt de jeugd over bet geheel der geheurtenisfen
in dit tijcivalt een algenleen overzigt. Nadat men gekomen
was tot de verftrooijing van het menschdom , na het mislnkken
van den torenbouw te Babel, vervolgt nossius dus : „ Van
bier of gnat de algemeene gefehiecienis des menfclielijken
getlachts tot de bijzondere Volks- en Staatsgefchiedenis over;
want on vormden zich verfcheidene Rijken en Staten, van
grootere en kleinere uitgeftrektheid, wier gerchiedenis,veranderingen en lorgevallen gij , mijne jonge Lezers! in de
zoogenaamde Wereld- of Staatsgefchiedenis aangeteekend vindt.
Hier, in bet vervolg dezer verhalen, zullen wij den znensth
zelyen in het oog houden, en zorgvuldig de voortgangen opmerken, die hij in zijne zedelijke befchaving heeft gemaakt,
en welken invloed de tiiterlijke omftandigheden, waaronder
hij leefde, de regeringsvorm, de openhare wetted, gebruiken
en zeden, de tijdsomftandigheden en dergelijken op zijn zedelijk gedrag gehad hebben. Met dit oogmerk zullen wij bier
eenigen der merkwaardigite perfonen, die zich in de gelchieA as 4
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denis van alle tijden en vollten, door bun zedelijk gedrag,
bebben doen uitmunten, nitkiezen, en u ter navolging voorfielien." — Naar ons inzien tnoet ieder Vader des huisgezins,
bij het doorbladeren van dit Werkje , inimers tot nog toe,
volkomene voldoening vinden; hij ziet bet genie in handen
zijner Kinderen , en het gceft annleiding tot menig onderhoudend en leerzaam gefprelt , en ook tot nitvoeriger onderrigtingen, waarvoor doze frail bewerkte Prentebtjbel de aandacht
opwekken, en weal-eon hij tevens de eclite zedclijke wending
geven zal.

Bleeder ANNA en hare Kim!ertics ; cc;; Schoolboekje. Door
M. VAN HEYN/NGEN BOSCH. ln II Stilikjes. Te Groningen ,
bij J. Oomitens. 18o6 en 1807. In 12M0. 9z en 83 Bl.
pen Vervolg op Fader JAKOB eta zirne Kindertfes, van den
zelfden werkzaamen en kinderlievenden VAN HEYNINGEN
BOSCH , en in den zelfden ;cent gefehreeven. En gelijk het
dear even genoemde bockje door veelen van onze Vaderlandfche Tend met grangte is geleezen, .twijfelen wij ,
PS bet thins efgegeeven werkje zal dezcilde nutte uitwerking
bebben. Wij beveelen bet als zodanig 2all elle Ouders en
Onderwijzers, die hunne Kinderen en Kweckelingen tot erne
aangeneame en nutte lekture wenfcben op to leiden.

De Nieuwe Moeder de Gans , of aangenaame I fertellingrn voor
Kinderen. Opgefie!d nit mondelijke Iterhaalen. Net Plaaten.
De Vierde Druk. Te Aulleldam, bij G. Roos. 13o7.
8vo. 151 131.
oo,as
a de ouden zonge,
,
n Dit Spreekwoord
n piepen de fo:p.ge!
is omtrent deze Dochter van Illoeder de Gans waarachtig;
de appel viel bier Hier ver van den boom. Meer zou het ons
fpijten, indien dit bij bet gros onzer Natie ten aanzien van
de Opvoeding waarachtig was. Dit hoeltje beleeft reeds den
4den Druk, near den titel. Dat bet der :jeug. d bevalt, is Hier
vreemd. Meer bij onzen tegenwoordigen voorreod I Onders en Oproeders moesran wijzer zijn.
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403
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Bilderdijk , (W.) Nieuwe Mengelingen. Ude D. Amit.
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Bovgardt , (J. .7.) Reize door Duitschlands Noordlijke
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Arnining , (Z.) De Leer der Verzoening, naar den Bijbel.
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B eber , (C. 'I.) Bijdragen tot eerie meer naanwkeurie
kennis ,der Spam-1 .1'1;11e B,:zirlingen in America. Leiid.
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8vo. 11-5-0
IsTruif(j' , (y. de) Redevoering, ter nagedagtenisfe van
7. Niemvenhuifzen. Leijd, bij Herdingh en du Mather,
in; gr. 8vo. fo-11-o
445
Eatrcher, (F. Y.) Gefchiedenis des Christendoms, tier
Hierarchie en der Ketterij , enz. Itte St. Nijin. bij
382
C. Vieweg, in gr. 8vo. f o -Io-o
L.
afontaine,(4.) De Ervenis en de Broeders; twee Eto.
." mans, in Brieven. Amit. bij L. 4. C. Hesfe, in Bvo.
f - 16 -o
46
- Zoo gnat het. in de Wereld. Hide D.
, in gr. 8vo. f 3- 12 -o
Amit. bij
2:70
Theodoor, of de Vondeiing. II Dee-.
len. Haarl. hij F. Bohn, in gr. 8vo. f 5-12-o
315
Henriette Gellman. Een Tafereel van
fchoone Harten. II Deelen. Haarl. bij F. Bohn, in
gr. 8vo.f 5-12-o
631
-- De Familie-papieren, of de Gevaarert
der Verkeering. Me D. Amit. bij 'L.
C Hesfe,
in 8vo. f2 - o - o
677
Nuttig en aangenaam Leesboek voor
het Vrouwlijlc Geflacht, enz. II en Tilde D. Gron. en
Mitt. bij
Wouters en y. F. Nieman, in gr. 8vo.
f 3-12-o
693
Lavater,, (g. K.) Simeon, of Handboekje voor bejaarde Christenen. Utr. hij y. v. Schoonboven, in gr. 8vo.
f to-o
68t
Ledeboer, (ii.) Leerredenen over de opwekking vanLa.
zarus. Gron. bij LIB &Helga , in gr. 8vo. f2-2-o

465

Leer (De) van den Christelijken Godsdienst to rug re.
bragt tot haare eerfte eenvoudigheid, enz. In gr. 8vo.

f 1-4-0513
Leijden's Ramp geene Godsfrraf. Amft. bij .7. S. v. Esveldt-Holtrop , in gr. 8vo. f 0-5-8
131
geen Toeval. Haarl. bij .7 L. rittgustini ,
in gr. 8vo. f o-8-o
405
Leadiette , Verbandeling over den invloed der Kerkher
vorming in de XVI Eeuw. Amft. bij y. v. d. Heij ,
an gr.8vo.
f 1-5-0
" f
97
Lim.

REGIS TE_R.
Limburg, (T. van) Leijdens Ramp herdacht. 's Hag. bij
rosmaer en Zoonen , in gr. 8vo. f 0-6-o
Linden, (7. van der) Re:ztsgeieerd, Practicaal en hoop.
mans flandboek , enz. Aunt. bij 7. Allart , in gr. 8vo,
f
.16-0
i6o
Loo, (D. van der) Gedichten en Liederen. Utr. bij tic
v. Terveen en Zoon, in gr. 8vo. f to-o 448
1/Ved.
Loosjes Pz. , (A.) Amelia Fabricius , of Delft door
Buskruid verwoest. Treurlpel. Haarl. bij
Loosies
Pz., in gr. 8vo.fz-4-c
367
Losfius , (K. ..F.) Zedekundige Prentebiibel. Iften D. zde
Sr. Amft. bij lF v.riet en fi% v. d. Heij , in gr. Svc).
f 2-8-o
703
Lotze, (y. 11.) Leerrede over Rom. V: it, enz. Leeuw.
369
W. Brouwer, in gr. 8vo. f o- 13 -0
bij
Do. Toets van .7. II. Regenboen aan de
wearheid en Christelijke lietde getoetst. -Amft. bij
1:17. Brave en Leeuw. bij y. W. Brouwer, in gr. 8vo.

f o-5-3

643
M.

agazijn. (Geneeskundig) IVden D. 2de St. Lein?.
bij
en Y. Honkoop , in gr. 8vo. f re -o 383
Marshall, (j.) - Het Leeven van G. Washington. I1Ide
D. Haarl. bii 4. Loosjes Pz., in gr. 8vo. f 2-o-o 64.
f 2-10-0
613
IV de
04"a:shill , ( F. A. L.) Wandelingen met mijne Kweettelingen. Gron. bij R. j. Schierbeek , in 8vo. f o-8-o
143
lEreerman , ( y.) yofia, Antoninus Pius en Hendrik de
IV vergeleeken. 's Hag. bij tie Gebr. v. Cleef, , in gr.
8vo. f -o-o
441
Marten , (L. A. van) Verhandeling over de ontploffing
van het Buskruid en'. 's Hag. bij de. Gebr. v. Cityf,
in gr. 8vo. f 0-12-o
69
Mth.7eke , (Z. C.) Oefeningen voor de Jeugd om het
Fransch te leeren ichrijven. Zutph. bij H. C. A.
Thieme, in 8vo. f o- io-o
544
Memorie voor de Klastis van Zevenwouden , in cas van
levies contra H. Ereiji, enz. Leeuw, en Fran. bijy.
117. Brouwer en D. Romar,, in gr. 8vo. f o-12-o 514
Mengeldichten van Laborando prodesfe te Alkmaar. Alkm.
bij H. Coster, 111 gr. 8vo. f -o-o
493
Michell, (.7. P.) Geneeskundige Verhandeling over de
Oorzaaken enz. der Febres Catharrhales , enz. Tweede
Druk. Amft. bij L. v. Es, in gr. 8vo. f z-o-o 19

M

Moore ,

REGISTER,
tifoo'e „ (0.) Zeinco. Me D. .Atnit. bij .7. 117: Tntena
io-o
en Comp., in gr. 8vo. f
174
— Tide en laattle D. f 2-10-0
494.
Mulder, (7.) Overzigt over de gewervelde Dieren. Fran.
bij D. komar, in gr. Svo. f I -8-o
Illuntinglie „(H.) Gefehiedenis der Menschheid naar ded
.Bijuel. IVde D. ABU. bij .7. Allart, in gr. 8vo.
f 3-12-o
49
N.
ederland in 't Aliniatuur. Haarl. bij
Leasjes Pz.
N in unto. f o- 16-o
535
Niemeiler, (G. F.) Legaat aan Helene van haaren Vader.
bij
Agart, in gr. 8vo. f 3-o-o
537
Nieuwejaars- hod* , of Leerzaanie Voorbeelden, enz,
Andt. bij
Tiel , in 8vo. f 0-9-o
635
Nieuwe Abetter de Gans , (De) of Vertellin gen voor
Kinderen. Anitt. bij G. Roos , in 8vo. f o-18-o
704Nooten, (D Rook{ van) Nadere Juridicq is Memorie , ter
verdeediging van Aril Beer c. f.
bij W. Bra380
ve, in gr. Svo. f 1- o -o
O.
ling,_(L.) Over eenige gewigtige pligten opzigtelijk
1--" de Oogen. Anift. bij TV Holtrop en Leeuw. bij G.111;
Cabals, in gr. 8vo. 1 0-8-o
158
Ongegronde (1-let) van fommige vooroordeel2n tegen het
Euang. Gezangboek ,
Leeuw. bij
Tr. Brouwer, in gr. 8vo. f o- -o
419
On o.eval , (Bij het) 't well: de Stad Leijden getroffen
heeft
, 12 Jan. 1807. f o -6-o
b
174.
Os, (7. van) Gedachten :tan Leiiden in lijden. 's Hag.
bij Yostnaer en Zoonen in gr. 8vo. f o-6-o
229
Over de Staatkunde en Cien aangroe) der Magt van Rdsland, enz. 's Flag. bij Relinfiante en Comp. in gr. 8,,4).
f o- 16-o
67n
Overdenkingen, bij ge!egenheid van den Overgang vast
den Graave F. L. van Stolberg tot de Roon&he Kerk
enz. Alm, in 8 ,7o. f 0-8-3
9
Overdorp, geb. Post , (E. M.) Onto'aakte Zanglust4
Amft. bij y. &art, in gr. 8vo. 1'2-12.-0
6aa
P.
palm, (P. van der 13reggen) De Aanwijzing van de
Gods'dienitige Dcnkwijze der Remon firantfche Broederfchap , enz. verdeedigd. Leijd. bij D. do Nortier en Zoon, in gr. Svo. f 0-16- o
376
1807

01, 14,

bb

Palm

REGIS TER.
Palm, (j. H. van der) Oratio de Oratore filer ° , Liter
ruin (Urinal-um interprete. Lad Bata». apud A. et J.
lionkoo p ,
233
TIANAKETON aan E. S. achter van den Lierzang , Leijdens Ramp Beene Godsliraf , enz. Amt. bij H. r.
Kesieren, in gr. 8vo. f o-5-8
.137
Pareau , (J• H.) Commentiitio de immortal/tails ac
futurec notitiis ab antiquisfinao Yoi;i fcriptore in Aos nfits
edhibitis,
Damntria apud L. A. Karfenbergb,
8yo. f 3-2-0
29t
Pelcjacn , Gtz. (IPA:) Verdeediging tegen
der
Dever t. bij G. Brouwer, in gr. Svo. f a- 18-o
574
Peerlkamp , (P. IL) Carmina quinque pertinentia ad cede.
mitatcan Leidenfem. -r o - 5 - 8
534
Perponcher, (W. E. de) Het Lijden van den Mesfias naar
tie Propheeten en Euangelisten.
bij y.
Selloo;,:hovel; , in 8vo. f o- 9 - o
52
Pctfche , (0. Y.) Bijdragen ter bevordering eener ver..
liandige Opvoeding der Kinderen. Gron. bij
Zni56o
dema , in gr. Svo. f 0-15-o
Plan (Het) tot een Blijfpel.
Leeuw. bij de Wed.
y. P. de Boy, in 8vo.f o-8-o
96
Pockels, (C. F.) Karakteridiets der Mannen g,Yegrond
np menschkundige waarneemin gen. lite D. Gum.
bij
'
W. Wolters, en Atutl. bij,. F. Nieman, in gr. 8 vo.
f -16-0
135
Popta, L.) Disfertatio do Prxcipuis Plena/is Span-11s. If'-orc.
Verwev.
(io
Frit: Tpis
Oiitnioetingen op eene misPotter, (H.) Lotgevallen
lukte Reize na de Kaap. Me D. Haar/. hi'
Loosjes
Pz., in gr. 8vo. f
73
Zestal Leerredenen uitgerproken to Lon.
Loosjes Pa., in gr. 8vo. f0-18-0
den. Ilaarl. bij
236
Pottqueville, (F. H. C. L.) Landreis door Griekenland,
enz. Me D. 's Hag. bij
Immerzcel Yr. , in g,r, 8vo.
32 et) 79
f 3-o-o
lide D . /2_8.0
664
Prijsverhandeling over de Vrouwlijke Opvoeding Amite
bij fr. Holtrop, in Svo. f I-o-o
Proeve van Betoog , dat wij ons aan den eigenlijken zin
der Voorzeggingen moeten houden , enz.
bij
187
13rsve, in gr. 8vo. f 0 - /0 .0
f

0.4-o

C.

2-0-0
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itEGIS T E R.
R.

Jp a in sford , (H.) St. Domingo, of bet Land der Zwar-

•• ten in I-1;,yti en deszeirs Umwenteling. L 1.-.e D. Amit.
163
bij y. AY/iart , in gr. 8vo.f 3-18- o
659
IIde D J . 4 16 -o
Redding/us, (G. Benthem) Twee Redenvoeringen, enz.
321
Gron. bij 7. Oomkens, in 121110. f o -3 - o
Uitlegkundig liandboel: des
N. Testaments voor Ongeletterden. Gron. bij TV. Zuidema , in gr. 8vo. f3 -18- o
3/5
(IT. G.) Het Leaven van B. Franklin , can
Leesboek voor Kinderen. Gron, bij IF: Zuidema, in
8vo. f o - 4-0
543
Kleine Schriften , meestal arekkende tot uitlegging der R. Schrift. Gron. bij
596
-0-0
Zit/cicala., in gr. 8vo.
IIde Boucle?. f -o-o
598
Reefema, (A. S. van) Disfertatio de preeittmtione doii
561
Lotze geRegenbo,en, (y. H.) De Leerrede van .7.
bij D. Romar , in gr. 5vo. f o- .t2 otoetst,
505
Reinhard (F. V.) Proeve over het Plan, het walk de
Sticker van bet Christendom tot hail der Wereld
ontwierp. Amft bij Schakkamp en van de Grampei,
gr. 8vo.f 3 6- o
Reis door Holland in IRo6. 18e D. Amit. bij
Vans1,-a7t7p Svo. /6- ro 0
388
Richard' Flemming , of de Dengdzaame Staatidienaar.
Hide D. Amil. bij G. Rong , in gr. 8vo. f 3 - o- o 584
R iet berg , (L.) Ditlertatio de 7.1-et el-Tcacia librcrum mercatoriornm. Groningx.
40
Ring (De) van Gijges wedergevonden, enz. IIde D.
bij F. Bohn, in gr. 8vo. f 3 -0-0
357
Roemer , (5e ) Leijden in haare Ramp op den 12 Jan.
Leijd. bij de Cebr. Murray, enz. in gr. 8 vo.f 0- i 8 - 0 85
Reichrijving van de Verwoesting re ',eq..
den , op den la van Louwmaand, Leijd. HI de Gebr.
Alurray,, in gr. 8vo. f o- o
402
G.) Christlijk Finis- en Handboek enz.
R.oPnintdier ,
Ifte D. Anift. bij 7. v. d. Heil, in gr. 8vo. f 2- 18 -o 472.
Befchouwing van eenige merit waardige Gebeurtenisfen der XVIIIde Eeuw. Leeuw. bij
651
Ir. Brouwer , in gr. 3vo. f2- o -6
Ebb
Roy,
1110••■•■..,

R E G I S T E R.
Roy, (C. IL 4.) Verhandeling , over de Voorbehoedmiddelen tegen de Kinderziekte , enz.
bij L. v.
Es, in gr. 8 vo. f o- -o
11
le) Po eve eener Verlaaaring van de OpenRoy,,
baating van Joannes. Haari. bij y. L. Zugustini , in
gr. 8vo. f 1-8=o
545
Ittihnkenii (FL) Opuscula Oratorio, Philologica, Critica,
nunc primum coniunaim edita. Lugd. Bat. aped S. et
J. Luchtmans 8vo.. 2 za- o
6c2
S.
(C. C.) Uitvoerig Verhaal, hoe Ernst HaverSaltzman,
veld van een Boer een Vriiheer is geworden.
, in 8vo. f 2 8- o
91
Aanleiding tot eenc Verflandige Op.
voeding van Opvoeders. Haar]. bij F. Bohn, in 8vo>
n7g
f
Sasfen , (J. H.) Specimen ,71tridicum , exhibens quaeclam
ad diverfi generis quaefliones ittridicas obfirvata.
304.
Scheltema , (7.) Staatkundig Necterland, enz Aden D.
cite St. L—S. Atnit. bij y. tea Brink Gz., in gr.
8vo. f a- 5-o‘-116
Schenk , (4. C.1Nachtgedagten , gevolgd naar Young.
IVde Zang. 's Hag. bij Immerzeel en Comp. , in gr.
8vo. f I -io-o
577
Serrttrier , (H. C.) OnderwiSs in den Godsdienst voor
jonge Lieden. "s Hag. bij Vosmaer en Zoonen , in gr.
8vo. .f e-8 -o
57
Siegenbeek, (111.) Proeven van Nedcrduitfche Dichtkunde nit de XVIlde Eeuw. Leijd. bij L. Herdingh, in
8vo. f 2-4-o
353
aan
y. illeerman , over de VocazIsverdubbeling in hat Nederduitsch. Atnit. bij
Ma;-t, in gr. 8vo. f o -15-o
444
SA.ergieter Hoo8fiad , (Ph.) Leerrede , enz. Leijd. bij
190
D. du Saar, in gr. 8vo. f 0-6- c)
Speelman, (R.) Brief, over de onlangs ingevoerde Etiand. Wsl, in gr. 8vo.
ael ifche Gezangen. Gorn. bij y.
6o1
0-8-0
Staats Evers, (W.) De lifati-ibus, lucre _Nolan fram in697
terfecerunt.
Het
Geluk
in
zes
Zangen,
naar
Pa.,
(L.)
StO pendaal
elvetius ; en het Gelulc, Dichtlink naar Leonard.
Arnit,
bij je. v. d.

f

REGIS TER.

J.

Uijlenbrock, in gr. 8vo. f 1-T6-o
528
Streek, geb. Brinkman , (Wed.C.van)De Eneas van Virgifins , eerfte ere tweede Zang, in Nederduitfche Verten
gevolgd. Ana. bij J. B. Saakes , in gr. 8vo. f i - 10-o
487
Stuart (M.) en y Kuyper , De Mensch befchreeven
afgebeeld. IVde D. Amft. bij y. Allart, in gr. 8vo.
203
f io- It5 -o
Swinderen, (T. van) Disputatio ytiridice. de Legibus.
516
T.
Amft. bij P.

T

afereelen der.MenschlijkeHartstogten. Me D. Amft.
bij y. 411art , in gr. 8vo. f 3-o-0
540
Teisfedre l'/Inge, De Verwoesting van x2 Jan. voorgetteld
als een algemeene ramp, enz. Haarl. bij y. Enfchede
104
en Zoonen , in gr. 8vo. f o- o
Tetstem , (F. van) Kerkelijke Redenvoering over Luk.
XIII: 1-5, enz. Utr. bij de Wed. y. v. Terveen en
104
Zoon, in gr. 8vo. f 0-8 -o
Redenvoering, enz. Utr. bij G. 7'. v.
Paddenburg en Zoon, in gr. 8vo, f o- 8 -o
583
St,.
Tieboel, (B.) Scheikundige Mengelttofien , enz.
Gron. bij R. y. Schierbeek, in gr. 8vo. f i-o-o 156
Tinges ,(E.) De Jeugd aangefpoord tot eene vroege Godsvrugt , enz. Gron. bij j. Oomkens , in gr. 8vo.
f o- 8 - o
7
Tooneelfpeeter (Dc) tegen dank. Blijfpel. Amft. bij H.
184
Molentyzer,, in 8vo. f o - 6-o
Tweeklank op de ijsfelijke Verwoesting Leijden bejegend.
Leijd. bij.
v. Thoir,, in gr. 8vo. f
••

0-2 -0

230

U.
TiThens, (g. A.) De Volmaaktheden van den Schepper
S hepzelen, enz. IIIden D. Lae St. Gron.
bij f. Oomkens, in gr. 8vo. f 3-12-0
109
inZIple

V.

V

ade -Mecum, of Zakboek voor de Genees- en l-feelkundigen, enz. Tweede Druk, Amft. bij L. v.
s, in gr. 8vo. f 0-15-o
687
Valcbb3

REGIS TER.
ValcenaerI, (L. C.) Diatribe de ifrilIoblo ,

Lug.d.
Batav• apud S. et j. Luchtmans, 4/a. f 2- 4- 0
554
Veldge!p ! ek , ter geie genfiekt van de nieuwe Pfalmberijming , enz. 's Hag. bij tr. Ails, in gr. 8vo. f 0-5-8-0
Veldfiag (De) van j:2na „ of de zes vlugtende Vorflinnen.
Tooneelfpel. Alom , in 8vo, f o
-o
679
Verhandelingen , ii ir gegeeven door Te lers Godgeleerd
Genootichap. XXIII1c, D. Haarl. bij.if y. Enfelrede ea
Zoonen en 7. v. If"alrd , in gr. 4to. f 1- ro-o
sr..8t
v7n het Genootichap rot Verdeediging
van den Christelijken Godsdienst opgericht in 's I-Iaage,
voor 18o Zijnde de Verhandeling van y. L. Overdorp.
Aunt. bij /Mart , en 's Hag. bij B. Scheurleer,,
in gr. 8vo. f 3 -o- o
Zijnde de Verhandelingen van Suringar
en Reddingius. f 3 - o- o
146
Zijnde de Verhandeling van D.K. Harmfin. f 2-8 -o333
(Natuurkundige ) van de Bataaffehe
Maatiehappij der Weetenichappen te Haarlem. ifIdeit
Allart , in gr. 8vo.
D. Ile St. Amid. bij
16 -o

299
...--- (Nieuwe) van het Genootfchap ter bevordering der Heelkunde , te Amfterdam. Iftp D.
'Re en ade St. Ainft. bij .7. S. v. Esveldt-1161trop , in
gr. 8vo. f
563
f o - 18-o
Vlden D. ilte
645
(Nieuwe) van het Zeenwsch Genoot.
fchap der tVeetenfchappen. lite D. Middelb. bij S. v.
566
Bentbem„ in gr. 8vo. f 3- 10-0
lorries, (y.) Ccaechismus ten gebrnike voor de jeugd
iu alle Christlijke Gemeenten. Amil. bij P. den Hengst
6oi
en Zoo?, In 8vo. f o- 16-o
riiler,, (S. de) Hot ChristeTdom goon vrucht van Vooroordeel of Ilijgeloof, enz. Rott. bij Cornel en v. .13,rao
640
len ,. gr. 8vo. f o
Platen, (W' van) Het Leeven van I.Vaarniond en Vroliji:hart. Etc; St. Hoorn, bij 3 Breebaart , in 8vo.
io
0 -4- 0
•
roarst,( D. C. van) De geduchte ramp van Leilden Godsdienftig befchouwd, enz. An111-. bij R. v. Lochein , in
150
gr. 8vo. f o- zo-o

f

rourst,

REGISTER.
Voorst, (D. C, van) Zijn alleChristen-Geestelijken Huiche•
laars? enz. Amit. bij IF: Brave, in gr. 8vo. f o- 3 -0
339
Voyage en Zelande, irlandre et Brabant, &e.
chez
363
G. Dufour , 8vo. f o- 15-0
Yreede, (P.) Lierzang. Alom , in gr. 8vo. f a-5-8
319
Vrolik , (G.) Redcvoering tot bevordering der Koepok.
inenting. Amft. bij
S. v. Esveldt-Holtrop, in gr.
42G
8vo. f

frrahl, (C. 4.) Gefchiedkundige Inleiding in alle de Boe •
ken des Bijbeis , enz. 's Hag. bij
Innnerzeel , gun.
c- o
in gr. 8vo. f
to8
Wasfenbergh, (Ev.) Taalkundige Bijdragen tot den Friekhen Tongvai. Ilde St. Fran. bij D. Komar, in gr.
267
8vo. f 2-4-0
Weekbiad. over den Bijbel. III en IVde D. Gron. bij
IV. Zuidema, in gr. 8vo. 16- 12-8
474
.
[Fester , (11.) Stichtelijke Gezangen en Verzen. Gron.
bij y. Oomkens , in num. f 0-4-0
322
Vierdc en laattle Speldeboekje. Aldaar,,
in tamp. f o -2,- o
323
Westreenen , W. H. J. van) Esfai Hiftorique fitr les anciens
Ordres de Chevalerie, &c. a la Have, chez P. v. Daa.len
Wetters. 8ro. f 0439
J'Pij, (G. y. van) Brief aan den Beer B. Hus fon , weLiens een nicer dan waarfchijnlijk ontdekt Kankermiddel.
585
IJ7itligera, (A. van der) Willem en Klaartje. TooneeDd.
Haarl. bij A Looses, Pz . in 8vo. f 0-10-0
Reize door Frankrijk. Hide Sr.
Haarl. bij 4. Loosjes ,Pz, in gr. 8vo. f 2-12-0 256
Parijs , in den aan yang der XIX,
Eeuw. Ifte‘St. Haarl. bij
Looijes, Pz., in gr. 8vo.
f a-I8- o
427
IVoltersdorf, (E. G.) De onwaardeerbaare prediking vaii
de v_ergeeving der Zonden , enz. AmIt. bij E.Haring,
in gr. 8vo. f 0-18- o
107
Woordenboeif, (Fruitkundig) naar 7. C. Christ en If7.
Forf2;th, door .7 F. Serrurier. Tide D. Anvil. bij,7.
Allart, in gr. 8vo. f 8-16-o
214

1ttGIS TER.
Y.

y

pey, (A.) Oratio, de praecipuls,

nogra in prig
mis aetate, inelartierunt Medicorurn fylletnatibus,
&c. Leovard. apud D. v. d. Sluis , 4to.
343
z.

Z

jn alle Christm. geestelijken linichelaars ? enz.
Amit. bij IF. Brave, in gr. 8vo. f 0-8-0
192
) Lierzang am Leijdens burgerij , enz.
Zubli
Amite bij P.
Uillenbroek , in gr. 8vo. f i -o-o
ge.?

MENGGEL
EL WE
MEN
W ERR K
K.&
vVOOR
0 0 R.
I1807.
B07-

ALGEMEE NE

VADERLAND SCHE

LETTER- OEFENINGEN,
WAARIN DE

BOEKEN EN SCHRIFTEN,
DIE DAGELIJKS IN ONS VADERLAND EN
ELDERS UITKOMEN, OORDEELKUNDIG TEVENS EN VRIJMOEDIG
VERHANDELD WORDEN.

BENEVENS

MENGELWERK,
tot .Fraaije Letteren, .RSnJ%n en IYeetenJ'happen,
betrekkelijk.

TWEEDE STUK.
VOOR

1807.
Met Flaaten.

3

Te ‹ M S T E R ,D 4 111, bij
G. S. LEENEMAN VAN DER KRO£
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iets op aarde, hoe duurzaam, is befland tegen de
verwoesting van den tijd. Geene fchatten , aan
roem , kracht van gezondheid, of íterkte-zien,magt.
des ligchaanls, kunnen ons beveiligen tegen het vergankelijke , waaraan al het ondermaanfche is onderworpen.
Deze gedachten worden , bij het eindigen van het
vervlogen jaar, als van zelfs verlevendigd, en verbin.
den zich niet de overweging, niet alleen van het wisfelvallige , 't welk onaffcheidelijk met ons leven is ver
naar ook vain Feet verdrietige , 't welk, door-enigd,
eigen dwaasheden , of door de verkeerdheid van anderen aan hetzelve wordt toegevoegd. Bij de voort
dezer gepeinzen, kan het niet wel uitblijveii;-zeting
of 'er moet, in den eerhen opflag . zekeré zwaarmoedig.
lteid geboren worden , waardoor liet leven zich vertoont als eene zaak van weinig waardij , als eerie bron
van tallooze ongeneugten. Het is ook niet onbekend;
dat , op gelijken grond , 's mmenfcllen leven zeer dti;urxrrÈNG. 1807. NO, i.
A

N
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gunílig is afgefchetst in de gedenkítukken der Oosterfiche
Dichtkunde ; dat Dichters van lateren tijd dit zelfde
fpoor gevolgd zijn ; en dat ook fommigen van de beroemdite Wijsgeeren der Oudheid het leven voorftelden als een geíchenk , den mensch tegen wil 'en dank.
opgedrongen ; dat anderen het verblijf in de woningen
der wisfelvalligheid affeh€tílen als eene ftraf,, en velen
den dood rekenden onder de begeerlijki}e weldaden ,
waardoor de Goden hunne gunflelingen uit dit leven, als
uit den akeligflen kerker, verlosten. „ , uno's Pries„ teresfe van Argos voor hare Zonen Biton en Cleo„ bis eene vergelding hunner moederliefde van die Go„ dinne gefineekt hebbende, heeft zij dezelve, naar
„ het verhaal van HEROAOTUS , bij de terugkomst ten
„ haren huize , levenloos gevonden (*)." Trophonius
en Againedes hadden den Tempel van Apollo, te Delphos, op het prachtigst voltooid ; zij baden deze Godheid, vergolden te mogen worden meF een gefchenk, 't
welk de uitnemendste weldaad voor den mensch bevatte, -- en 't was de dood, dien zij ter belooning ontvingen. „ Hierdoor, " zegt CICERO, ,,. wilde Apollo>
aanduiden, dat 'er geen grooter gunst kon bewezen
worden, dan den flerveling te verlosfen van de door„ geflane rampen des levens , en hein te ontrukken
„ aan toekomflige onheilen (t)." Door Poortgelijke
beíchouwiug van 's menfchen leven, was oudtijds onder de Thraciërs , en ook onder latere onbefchaafde
Volken, het gebruik ingevoerd 'van rouwbetoon bij de
geboorte , en van vreugdebedrijf bij het fterven. De voor
zulken, die zich met zelfmoord bezoedel--beldnr
den , worden insgelijks door CICERO en anderen verklaard
uit de verachting van een leven , aan alle kanten omringd met rampfpoed en ellende (i).
J-Iet is voorzeker eene onloochenbare waarheid, dat
ons leven zoo wisfelvallig als kort is, en dat aan hetzelve vele moeijelijkheden verbonden zijn. Maar zoudt
gij echter het botvieren aan gemelijke zwaarmoedigheid,
op dien grond, wettigen? Zoudt gij het betamelijk rekenen , liet leven, uit hoofde van deszelfs kortheid ,
te verachten ; of hetzelve, om deszelfs lasten, ondragelijk te 'noemen? Liever zult gij mijne poging goed kei
-

(4)

Cgs. 4 Canfo,4

(t) Cic. 1. C.(.V) Cfc. 1. C.
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keuren ter handhaving van de aswaardij des levens , in
weerwil van deszelfs kar.jlondighe d, en ter opwekking
van blijmoedige erkentenis , door te herinneren aan 't
aangename en vertroostende, 't welk tegen de ongeneugten des levens overflaat, en ons opbeuren moet;
zoo wel bij de ondervinding van de wederwaaidigheden , aan hetzelve natuurlijk verbonden , als van de onheilen , door de dwaasheden . der /iervelingen zelve betokkende
Rusteloos is de opvolging van de jaarkringen , die
bijkans zoo ras gefloten als geopend fchijnen. De tijd
fpoedt heen met eene vaart , die ons aan het einde
van elk levensjaar telkens doet verwonderd fiaan over
den fnellen Voortgang. Der wij het kunnen gelooven
heeft ons kroost den ftaat der kindsheid verlaten , en met
dien der jongelingfehap verwisfeld: Na het bereiken
van den mannelijken leeftijd , klimmen wij zelve ongevoelig op, en naderen deli ouderdom , die, om met
den Dichter POOT te fpreken , „ zachtkens op wolleb
„ fchoenen komt aanfuipen." Zij , wien het te beurt
valt onder de ouden van dagen te behooren , getuigen
eenparig, dat het doorgeleefd tijdvak, bij herinnering,
zich verbazend kort vertoont, dat het, als 't ware ,
inkrimpt , naarmate de leeftijd zich uitbreidt, en dat
de laatfte jaren nog de korthen van allen fchijy
nen. Doch weinigen komen in de . gelegenheid, hiervan bij bevinding te fpreken: ten zeer áanmerp
kelijk gedeelte des menschdonls wordt in de yroegRe kindsheid afgefneden. Hun leven kan vergeleken worden bij eene fchaduw , die fnelliik henen
vliegt, of bij eene bloem,, die verwelkt eer hare blame
deren zich ontwikkelen. Anderen worden eene prooi
des grafs in de bloeijende jeugd, en fellen de aangenaamite verwachtingen te leur , even als een jongé
boom, wiens bloefem veel belooft, doch die verdort
eer hij vrucht gezet of gedragen heeft. Anderen worden van dit aardsch tooneel opgeroepen , wanneer zij,
de mannelijke jaren bereikt hebbende, gereed liaan retie
belangrijke rol op hetzelve aan te vangen , of zich ld
betrekkingen geplaatst zien, en aan béroepsbezighedet
zich hebben gewijd , waarvan zij veel genoegen, tint
en voordeel, met reden zich beloofden; de fchoonfte
ontwerpen worden dikwerf eensklaps verijdeld , en,
het gevaarlijkst tijdperk , met opzigt tot da1i. invlóed
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der driften en verleiding , ontworf eld , zouden zij
voortaan hunne dagen meer als een zachtvlietende
íiroom hebben zien voortrollen -, had niet de dood op
het onvoorzienst een einde gemaakt aan de werkzaamheid ter bevestiging en uitbreiding van welvaart en genoegen.
Weinigen, inderdaad, in vergelijking der menigte,
die vroeger deze woningen der onbellendigheid ver
-lat,
bereiken Benen hoogen ouderdons.
Groot verfchil is 'er, daarenboven, tnsfchen het
dierlijk en redelijk leven van den mensch. Ziet neen
alleen op den tijd, waarin hij gezegd kan worden niet
ílechts te ademen, maar eigenlijk te leven als een rede
trekt men af, zoo wel de jaren der-lijkfchep;
eer {3e kindbheid , waarin de redelijke vermogens nog
niet zijn ontwikkeld als die der fuffende grijsheid ,
waarin dezelve verftompt zijn ; -- trekt men daarenboven af de uren des flaaps , en die dagen, welke de
inensch in ziekte, verdriet of overmeesterende droefheid doorbrengt: — dan gewis wordt de fom dier ja
geringer, gedurende welke hij met Bene aan -renog
bewustheid het regt genot des levens mag-genam
fmaken.
Om nu de waardij des levens, in weerwil van des.zelfs kortllondigheid, te handhaven , zou het genoeg
zijn mij te beroepen op die gehechtheid aan hetzelve,
welke, niettegeníiaande deszelfs korten duur, bijna alle
mení'kjien betonnen. Het getál der zulken, die omtrent
het leven wezenlijk onveríchillig zijn, is , in vergelijking der overigen, zoo gering, dat het niet in aanmerking komt. Maar dewijl men deze algemeen heerfchende zucht voor het leven zou kunnen toefchrijven aan de
inrigting van 'smeníchen natuur, in zoo verre hij dezelve met de dieren gemeen heeft, zal ik meer de aandacht vestigen op gronden , waarop de overtuiging van
de waardij des levens vaster kan gebouwd worden.
Ten dien einde moeten wij 's menfchen leven befchouwen als een onverpligt gefchenk van God. Dat wij hetzelve dgn Oorfprong van alles verfchuidigd zijn, hieraan zal, hoop ik, niemand uwer twijfelen. Met ver,
werping van de ongerijmde leer der Fabelkunde, .volgens welke de menfchen oorfpronkelijk van zelfs uit
de aarde •zouden zijn voortgefproten, zullen wij tevens, vertrouw ik , et den Wijsgeer socr Ar &s erken,

nen,
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nen, „ dat wij niet bij toeval en zonder weldadige be, dueling het leven ontvingen." Daarenboven durve
ik veronderftellen, dat niemand uwer in het ongerijmd
begrip zal haan, dat ouders hunnen kinderen het leven,
in eersen eigenlijken zin, íchenken; of dat de elkander
opvolgende geflachten , door middel der voorttcling,
het beliaan en leven verkrijgen in gevolge van de werking
der natuurwetten , zonder voor die werking grond te
zoeken in den wil des Almagtigen. Neen, 's mentchett
leven is, gelijk al liet gefchapene, het uitwerklel vane
den wil des Oneindigen, die (preekt, en het is 'er!
Aan dit fcheppend vermogen had niet alleen de cerlle
hamvader van 't menfchelijk gedacht , maar heeft ook
elk onzer, hoofd voor hoofd, den adem, des levens te
danken. Wie nu der ftervelingen had reet van eifchen ,
dat hij in befhaan geroepen, — wie der menfchen , dat
lij in den rang der redelijke wezens geplaatst werd? Het
leven is dus Bene onverpligte weldaad. Dit gefchenk
kan de Opperheer geven en nemen naar welgevallen. Hoe
dwaas de trotfche flerveling zich verhefe , hij is elk
.ogenblik en geheel van God afhankelijk. Geenen-enkelden polsflag kan hij doen yoortduren, vertragen of verSnellen; en is het de wil der Almagt, dat hij tot het (lof
wederkeere, niets in het heelal bezit tegen dien wil het
geringst vermogen. — Befchouwt dus eiken dag uwes
levens als een gunstrijk toevoegfel tot die zegeningen,
welker getal is als het zand aau den oever der zee; waar,
deert en gebruikt denzelven als zoodanig, — en aan het
einde uwer dagen, fchoon dezelve dan kort en onzeker
waren, zult gij kunnen gezegd worden langer op eere
redelijke wijze geleefd te hebben, dan gemeenlijk door
de menfchen gefchiedt , omdat zij het leven te weinig
als eene weldaad hoogfchatten.
's Menfchen leven, fchoon kortftondig, kan daarenboven aangemerkt worden als de grondfag_van allen genot. Het geeft den mensch , benevens alle levende
fchepfelen, voortreffelijkheid boven de overige levenlooze
gewrochten des Allerhoogften , en heeft , uit dit oog
waardij. :bene bloem, hoe-puntbefchowd,gm
-fraai voor het oog, hoe liefelijk van geur, hoe heerlijk
in gedaante en luister , heeft zelve daarvan geene be.
wustheid, geen genot. Het geringst fehijnend diertje,
't welk daarin verborgen is, daarin zijn voedfel zoekt,
en zijn verblijf vindt aangewezen , is voortreffelijker
A3
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t.n de bloem, uit hoofde van het levensbeginfel, waar«
kan hetzelve bewustheid draagt , waardoor het genot
heeft van zi;n beflaan, en van de aangenaamheden , welke de zintuigen, en de vervulling der ligchamelijke behoeften, bezorgen.
Maar de waardij van 's menfchen leven , hoe onbefendig het zij , rijst honger , zoo dra wij bedenken, dat
wij, zonder hetzelve, zouden verítoken zijn van die
veel edeler genoegens, welke wij, als gevoelige en tevens redelijke fchepfelen, boven de dieren, mogen fmaken. Het genot van den fchat der gezondheid; de geneugten, welke, onder haren invloed, liet veelvuldig
gebruik der zintuigen oplevert; het vermaak, 't welk de
befchouwing der natuur, door den rijkdom harer voort
in de verfchillende jaargetijden , verfchaft;-brengfl
het genoegen, 't welk de beoefening van wetenfchap
en kunst aanbrengt, in zoo verre dezelve dienstbaar gemaakt worden aan de verheffing van 's menfchen geest
en de veredeling van zijn hart ; de aangenaamheden
der gezelligheid ; het opbeurende des huisfelijken vrecies; het vervrolijkende eener pligtmatige waarneming
der beroepsbezigheden; de vatbaarheid voor de zuivere
genoegens van den redelijken Godsdienst, voor vor
dering in zedelijke volkomenheid , en voor 't genot
van Reeds toenemende gelukzaligheden : dit alles maakt
bet leven van den mensch, in 't algemeen befchouwd ,
hoogst belangrijk, en, hoe kort, hierbeneden echter tot
Bene weldaad van 'onuitfprekelijke waardije,
Dan ik voorzie dat men nu het volgende zal aanroerken „ ware liet leven flechts kort en onzeker, men
;ou, naar deszelfs duurzaamheid, stier op aarde aan he
zelve meerdere of mindere waardij cunneii toekennen.
Doch de dagen des menfchen zijn meestal dagen van on
rust. Gnvolkornenheid'en kwelling vergezellen hem van'
de wieg tot aan het graf: Weenen is de ee'rí e taal zijner
kindsheid. Veel zwakker dan het dier in dien ftzat,
wordt hij terítbnd omringd door een heirleger van kwalen. Het kind groeit op, blootgefteld aan tallooze gevaren en toevallen. Door zinnelijke aandoeningen geheel
beheerscht, vindt het elk oogenbli.k bronnen van ongeneugte in duizenderlei teleurttellingen en onbevredigde
begeerten. Met verdriet onderwerpt zich de dartele
knaap aan de tucht van ouders en meesters. Van dezen
sntflagen, wordt d€ jongeling aan zichzelvet overgelaten;
-
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€on; doch nu vermeesterd door het geweld van opbruiichende driften , bezuurt hij op Bene verfclhrikkelijke
wijze. de jeugdige uitfporigheden. IIoop en vrees ,
blijdfchap en droefheid, eerzucht, toorn en naijver ,
martelen hem beurtelings. Niet zelden wordt hij het
f':agtofter van den fterkf en aller hartstogten. Mt din
mannelijken ouderdom groeijen de zorgen. Nieuwe ver
betrekkingen -- nieuwe bezwaren. N a-bindtesf
is hij onvermogend de nijpende armoede uit zijn huis te
weren, dan ontbreekt het hem aan kracht om ver v :1 in
zijne zaken te voorkomen. Nu ontwaai`t hij het moei;elijhe van de opvoe_ting zijner kinderen, dan het getuigt
van een betamelijk beftuur der huishouding. Nu onder
hij het lastige van opkroppende bezigheden , dan-vindt
het verdrietige van den tegenf{ and aan geliefkoosde ncigingen. Hier berooft men hem van zijnen tijd, daar vat.
zijne bezittingen. Hier ziet hij zijne welmeenende po
verijdeld, daar zijne werkzaamheid ten algemee--gine
uen beste tegengewerkt. Hier vindt hij zijnen goeden
naam gelasterd, daar zijnen ijver met ondank beloond.
Gevoelt hij zich gezond en opgeruimd onder de vervul
zijn beroep ; onvoorziens ttellen ziekten of kwa--lingva
len hem buiten ftaat, hetzelve met lust en getrouwheid
te vervullen. Smaakt hij voor korten tijd het zoet des
huisfelijken vredes ; waant hij zich ten toppunte van
geluk geflegen; treurige toevallen, die zijne rust ver
zijn zaligst genoegen verbitteren, werpen hein-fioren,
van die hoogte ter neder, terwijl liet lijden van geliefde
bloedverwanten zijn hart door pijnigenden angst foltert,
©f het verlies van 't geen voor hem op aarde het dier
rouw dompelt. En zoo-barflewshmindp}
klimmen zijne jaren , onder eerre aaneenfchakeling van
kommer en rampfpoed; zoo kruipen zij traaglijk voort,
wanneer de uren der fmarte hem dagen , de weken van
onrust hem jaren fchijnen, tot dat de gebreken ties ouderdoms zijn verdriet vermeerderen. Als het morgen
is, reikhalst hij reeds naar den avond. Zijne zintuigen
weigeren here de gewone dienften; zijne leden ver ftrammen; bevende waggelt hij voort op den rand des grafs,
leeft zichzelven en anderen tot last, en wenscht nu niets
vuriger , dan af te treden van het tooneel , waarop hij
zoo veel onrust en lotwisfel , zoo veel verdriet en wederwaardigheden, moest ondervinden."
Wie zal , mag men vragen, bij de overweging van
A4
al-

I

VERHANDELING

alle deze ellenden , aan 's menfchen leven natuurlij"k
verbonden , deszel is waardij handhaven'? Wij zullen
het , in het tweede deel dezer Verhandeling , beproeven.
Wanneer wij de uren tellen , waarin wij het on
aangename ondervinden , en de dagen vergeten, die wij
met genoegen doorbrengen , dan kan het niet anders,
of de font van het zoogenaamd Natuurlijk Kwaad overtreft in onze fchatting de geneugten des levens. Maar
bij zulk Bene berekening van deszelfs waardij gedragen wij ons ondankbaar en partijdig. Wij behooren imKners het goede , waaraan wij veel ligter gewoon worden dan aan liet verdrietige , niet uit het oog te verliezen.. Zoo wij hetzelve met het onaangename in liet algemeen vergelijken , waarlijk 't kan niet uitblijven, of
wij zullen genoopt worden , aan eene zwaarmoedig
palen te hellen , welke ons verleidt om het levers-heid
uit het onguzn(tigst oogpunt te bezigtigen. In de beoordeeling van de waardij des menfchelijken levens ,
moeten wij. niet alleen flaan blijven bij tafereelen , die,
fchoo(1 naar waarheid , echter ontleend zijn van voorbeelden, die eene uitzondering op den algemeenen regel
maken. Zoo min wij de aandacht moeten vestigen op
enkelden , die eene lengte van jaren in gezondheid,
overvloed en ongehoord genoegen doorbrengen , even
weinig moer ons thans alleen voor den geest zweven
Ziet verfchrila.elijk lot der mishandelde negerilgven; --.
ook moeten wij nu nietbinnentreden de woningen der uiterhe armoede ; noch ons , met den tnenschlievenden
riciv ARO, begeven in akelige kerkers , in gast- of pest.
huizen , of in de verblijven der krankzinnigen. Hoe
gepast dit was voor het "doel van dien zonderlingen en
edelen man , ter bereiking van ons oogmerk zou dit
onvoegzaam zijn. Het_ betaamt ons, 's menfchen leven te befchouwen zoo als liet zich doorgaans ver.
toont , én een meingfel van lief en leed 'mag genoemd worden. Dit, in het oog houdende, zullen wij
misfchien in flaat zijn , tegen, het boven aangevoerde
onaangename en fmartelijke , zoveel 't geen hetzelve
opweegt, ja overtreft, van de goede zijde over te (tellen , dat wij ons gedrongen gevoelen den Zwaarmoedigen te verlaten , en de partij van den Blijgeestigen te
kiezen.
De Mensch, wij erkennen liet , treedt in eenen allee
,
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lezins zwakken Raat deze wereld in; maar de, ouder
vergoedt het gebrek aan eigen krachten.-lijkezorg
Het Dier is veel fpoediger tot den Baat van deszelfs vol.
komene ontwikkeling ; maar de teederheid voor een
kind, hoe veel duurzatner is dezelve bij de zorgvuldige
moeder, die zich alles getroost, en' haar vernuft fchier
uitput, om, door aanhoudende en trouwhartige oppas
haren lieveling af te wen.-fing,alhetwrjkv
den ! .Gevoelt liet ouderlijk hart dikwerf een onuitfprekelijk mededoogen , wanneer de pogingen vruchteloos
zijn om het gejammer van 't lijdend kind te ítillen; ongelijk veelvuldiger. zijn de gelegenheden , welke eene
verrukkende deelneming in de lieve lagchjes der onschuld
en weltevredenheid opwekken. Groeit het kind op, bloot
aan gevaren ; de ouderlijke waakzaamheid' be--geíld
ápiedt, als met honderd oogen, deszelfs gangen, en het
zorgelijke , hieraan verbonden , wordt duizendvoudig
beloond door kinderlijke aanvalligheden. Het verwarde en duistere in de begrippen , het grillige en on.
matige in de begeerten en het onvoldane bij teleurhelling , baart veelmalen gemelijkheid en verdriet bij het
opgroeijend kind , 't welk nog niet weet , wat voor
hem nuttig is, Maar hoe fpoedig is dit kind, ook weder
bevredigd , hoe weet het zich te verlustigen in nietsbeduidende kleinigheden, en Itoffe van geneugten te vinden in verfcheidenheid van afwisfelende fpelen. Te
regt zong een onzer uitnemendfte Vaderlandfche Dichiers (*):
ó Dierbaar perk van drie tot zeven jaren,
ieder voorwerp 't oog bekoort, het harte ttreelt,
Ach of zij zonder einde waren!
Als alles Iagcht, als alles fpeelt.

Als

Beminlijk kind! fpeel, nuttig u deez' dagen;
Want 's werelds grootheid fchaft aan ons 't genoegen niet,
Dat u door uwen houteg wagen
En door uw kaartenhuis gefchiedt.
't Is waar, de Dichter laat hier op volgen:
Haast zal men u door lirenge meesters leeren,
Wat taal Demosthenes verkondde in Pallas flail,
En Cicero voor 's werelds Heeren,
Toen Rome nog de kroon op had.
) WILLEM VAN FIAREN

, het menfchelijk leven.
A5
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ó Moeilijk werk, benaauwd' en pijnlijke uren!
Ze is maar een fchets, deez' roê, waarmeé men u kastijdt,
Der dagen, the ge eens zult verduren
Van 't fkuurfche lot in Iater tijd.
Dan , hoezeer fomwijlen dit werk moeijelijk, deze
uren wel eens benaauwd en pijnlijk worden , hoe dik
ook niets anders dan fpelen, wan--wijlsbern
neer het ffecïns op eene onderhoudende wijze is ingerigt;
en de tucht,' door behoorlijke ontfpanning vervangen,
verhoogt liet genot der kinderlijke vreugde , die nog
geheel zorgeloos gefmaakt wordt. - Tegen het gevaar, 't welk de jongeling loopt, om door de kracht
der ,hartstogten vermeesterd te worden , haat over het
edele dier aandoeningen, wanneer zij bij hem de zucht
naar wetenfchap ontiteken , en als zaden eener loffelijke eerzucht , naar eisch ontwikkeld, hem de heerlijkfte
vruchten van zelfvoldoening laten oogalen. 't Is
waar, voor de hoofden des huisgezins vermeerderen de
zorgen ; maar de teedere betrekkingen , waarin zij
haan , vermenigvuldigen ook zielsgeneugten, hvvelke de
zorgen lenigen, en echtgenooten , door opregtc liefde
en trouw verbonden, tegen dezelve, met vernuft, moed
en tlerkte wapenen. .Be taak der opvoeding is gewigiig; maar wie befchrijft ook dat liefelijke en hartverrukkende , 't welk ender het verftandig volbrengen.
van dezelve gefmaakt wordt , wanneer een veelbelovend kroost aan de goede pogingen naar wensch beantwoordt? De beroepsbezigheden, zijn zij menigvuldig , de ondervinding.léert , dat dezelve tegen het ver
zelfverveling ons beveiligen , en den-fchrikeljd
tijd op eene aangename wijze doen voorbijfnellen. Zijn
de beroepsbezigheden vermoeijende ; het fpreekwoord
zegt, dat het 'brood doorgaans het fmakelijkst is, 't
welk in 't zweet des aangezigts verkregen wordt. Hoe
verkwikkelijk is de flaap , na de vermoeijing des lig.
chaams; en de rust, welke de ontfpannen geest in den
kring des gezins, of van heufche vrienden, genieten
mag, hoe aangenaam is dezelve , wanneer zij met de
bewustheid van welbefteden tijd verbonden is ! — Zien
wij voorts op ziekten en tegenfpoeden, wij erkennerk;
dat zij het zoet des levens verbitteren , maar loochenen ,
dat zij deszelfs waardij benemen. Hier is het de veel
langer duur der gezondheid , daar het verblijdende
des
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des aardfchen voorfpoeds , 't welk tegen ziekten en
rampen in de weegfchale moet gelegd worden. --Zijn liet bekommeringen wegens dreigende gevaren,welke de ziele folteren -- het is de Hoop , welke hare dien*
lien betoont, ter matiging eener angftige vreeze; — of
is de ziele als van droefheid verfmolten wegens 't verlies van het allerdierbaarite op aarde --• dan verfchijnt
de hartelijke deelneming,. welke haren balfem aanbiedt
ter verzachting van het leed ; en met haar fnelt de
Godsdienst ter hulpe, om de beste bronnen vats ver
te ont{luiten , en , door een uitzigt in de-trosing
Eeuwigheid, licht te fchenken,.'t welk allengs de wol
treurigheid verdrijft , en _ kracht en. kalmte-kenva
hergeeft aan den gefchokten geest.
Maar zou dan eindelijk de Ouderdom alleen zich ver
als geheel gekromd onder den last van gebreken,-tone
welke ons beletten de waardij des menfchelijken levens te
handhaven? Neen, ditwederfpreken menigvuldige voor
ouden van dagen,-beldnvawrgoe,fchn
die door hunne achtbaarheid eerbied inboezemen, erf
door hunne blijmoedigheid de genoegens des gezelligen
levens vermeerderen. Zij gevoelen wel de ongemakken
aan hunnen leeftijd eigen, . maar., opgeruimd van aard
en dankbaar van hart, verheugen zij zich over het goede. Navolgende het voorbeeld van Koning .cvRUS , bij
XENOPHON vermeld () , betuigen zij, als Kinderen ,
Jongelingen , Mannen en Grijsaards , genoten te heb
te ondervinden, 't geen tot een vergenoegd-ben,og
leven , in die verfebillende tijdperken, gevorderd wordt.
Zij , wien de grijsheid aldus tot Bene fierlijke kroone ver
-leven zoo min zichtelven als' anderen tot last.-íï:rekt,
Hun gezelfchap wordt gezocht; uit hunnen mond hoort
men gaarne de lesfen der wijsheid en ervarenis. Maar
wat is ook behagelijker, dan eenen dankbaren Grijsaard
met getroffen harte te hoorera verhalen van alle de zege
wel in tegenheden als voorfpoed, hem on--nige,zo
der 't bestuur der Voorzienigheid ten deel gevallen ? Ik
verbeeld mij zulk eenen Grijsaard • de tranen van erkentenis vloeijen langs het eerwaardig gelaat, terwijl hij
deze betuigingen uitboezems:
'k Zie

á"J XrtvoPx. C'yrupmd. VIII. 7.
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'k Zie mij ieder dag gezegend;
Ieder uur groeit mijn geluk:
Goed is 't kwaad, dat mij bejegent;
Zegen zelfs mijn felle druk.
In de barite en dorste fireken
Ruifchen fomtijds heldre beken.
Wijkt de zon uit ons gezigt,
Ook de nacht heeft fierrelicht.
Wat al heldre blijde dagen
Vloeiden mij niet, ongeftoord,
Niet beroerd door ramp of plager,
Als een ruifchend beekje voort!
Baarde.d'avond fomtijds zorgen,
Bij het rijzen van den morgen
Weken zij voor mijn gezigt
Als de nacht voor 't zonnelicht.
Alles moet Gods roem vermelden.
Zee en meir, en beek en vloed,
Bergen, dalen, bosfehen , velden,
Zeegnee ons met overvloed.
Strekt elk uur niet van ons leven,
Om ons blijk op blijk te geven
Van. Gods wijsheid, liefde en magi,
Nooit door ons naar eisch bedacht?
Veiligheid_van goed en have,
't Heilig regt, der wetten kracht,
Elke goede en nutte gave
Voor het nlenfchelijk geflacht,
Welftand, leering, maagfehapsbanden,
Echtgeluk en huwlijkspanden,
Vriendfchapstroost , die ramp verlicht,
Alles, God ! zijn w' U verpligt.
Wat ontbreekt ons, flervelingen,
Dikwerf bij het heuglijkst lot?
't Regt gevoel der zegeningen,
Echte wijsheid in 't genot.
Daarom vloeijen, hier beneden,
Zoo veel' aardfche zaligheden,
Als een kabbelend getij,
Ongenoten ons voorbij (*).
Ell
(*) Veertig reza.gen door j. LUILIWK den 3onge» — Befehausuing
der Goddeti+ke T7eldaden.
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En deze gedachten brengen mij als van zelfs tot het
laat ['te deel mijner Verhandeling , waarin ik ítil zoude
Itaan bij de dwaasheden der menfchen , waardoor zij
niet alleen zichzelven, maar ook anderen, van vele genoegens dezes levens berooven.
In de Schriften der Ouden, onder andere van cicrtto
en SENECA, die opzettelijk zeer fraaije Hukken over de
,Vertroosting (*) gefchreven hebben, vinden wij ook van
deze verkeerdheden der menfchcn gewaagd , als makende
niet zelden den reeds zwaren last des levens bijkans ondragelijk. Ook bemerken wij ten dezen opzigte eene
zonderlinge flrijdigheid , in het gedrag der ftervelingen,
met de inrigting der floffelijke wereld, door de Opperfte
Wijsheid verordend. Want, gelijk de Tijd wel onophoudelijk voortfnelt, doch met eene Rille vaart; — gelijk de oogenblikken , jaren en eeuwen elkander rusteloos vervangen, even als de golven; doch als de golven
eener zee, welke door eenparigen wind wordt voortgedreven: zoo gefchiedt ook de wenteling en beweging dier
ontzaggelijke Gevaarten in het Heelal, welke ons, in de
verdeeling des tijds, tot maathaf dienen. Immers, door
de wenteling der Aarde om haren as, verrijst eiken i chtenditond de Zon met Hatelijke pracht aan de Oosterkim
wij zien haar langzaam opklimmen naar het Zuiden, en,
vandaar naar het Westen nederdalende, haren dagboog
volbrengen. De vordering der Aarde op de jaarlijkfche
loopbaan , terwijl zij in eene fchuinfche rigting oni haren• as wordt voortgewenteld , doet Lente en Zomer ,
Herfst en Winter geregeld afwisfelen. De Maan weet
ook hare gezette tijden. Bij de allengs verdwijnende
avondfchemering aan eenen onbewolkten hemel, begint,
van tijd tot tijd , eerre menigte Sterren zigtbaar te wor.
den. Derzelver getal vermeerderende, fchitreren zij met
vuriger gloed, flonkeren niet onbefchrijfelijke majesteit
aan het uitfpanfel, en fchijnen, terwijl zij voor ons op.
en ondergaan, zachtkens en geregeld naar het Westen
bewogen te worden. „ Welk eerie diepe flute — mogen wij hier met eenen onbekenden Redenaar uitboezeneen — welk eene diepe flute in het Heelal; te midden
van de gedurige en gelijktijdige werking van deze ontage
(*) Schoon het Ruk, de Confotatione, thans in de Werken
van CICERO voorkomende , sloor fommigen voor onecht g..
houden wordt.
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^caggeljke machine! het is de kalmte ysn de afgezonm
dexdite eenzaamheid. Geen de minfee verwarring! Al
die menigte van gevaarten gaat met eenera digten. drang
voort.. God heeft dezelve verboden, ooit te rusten ; Hij
heeft haar bevolen, de rust van den Mensch te eerbiedigen ,. zonder gedruiseh boven zijn hoofd benen te glij=
den', en niet dan een zacht licht te doen vallen op zijne
door den flaap geflotene oogera:" (*)
Dit Rille , gelijkmatige en geregelde , 't welk den een
voortgang des Tijds en de beweging der tallooze-p^arigen
Zounellelfels kenmerkt , vervult den geest met diepen
eerlied voor de wijsheid des Albeltuurders. Bij dit
befchouwen verlustigt zich het welgeafield gemoed in roerende en opbeurende gedachten. De geest houdt zich
te liever vast aan deze befpiegelingen, alzoo Bene afda
ling van dit verhevene tot hetgeen onder de kinderen
der menfchen befpeurd wordt, meestal de tegengeílelde
dwaasheid vertoont , en met dezelve onrust en wanorde.

En indedaad , eei tooneel vol woeling, pngeregeldbeid en verwarring , ontfluit zich voor liet oog, wan'
neer wij de Gefchiedenisfen raadplegen , en zelve in
bet algemeen de bewegingen en werkzaamheden der íter3
Relingen gadellian. Zij , wien de dagen en jaren zoo
fuel ontfchieten ; zij , die íleehts een zoQ onzeker en
kort tijdsbeftek hier vertoeven, vormen ontwerpen, ets
vetmoetjen zich in 't volvoeren van ondernemingen , zoo
uitgebreid in omvang , even of zij verordend waren ,
hier beneden een eeuwig verblijf te vestigen! Zijn het
niet die bewoners dezer Aarde, welke zich op het voo regt der redelijke vermogens beroemen; de eenigften ons
der de fchepfelen welke de orde in de natuur, en den
aanleg van alles tot geluk der levenden, kunnen opmerken; zijn zij het niet, die tie groot(le wanordes en on
heilen aarrigten, en het onderling vreedzaam genot vat!
tinzittingen en vrijheid, van veiligheid en leven ver(toren ? — Zoo veel vermag de invloed van onbeftuurde neigingen en losgelaten driften , ter vernietiging van de
kalmte der zielé , ter vergiftiging van het gezellig genoegen, ter, verwoesting van het welzijn der volken! Vanwaar anders die onrust , welke de waardij des levens
;
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voor 200 vele echtgenooten en bloedverwanten vermindert? Vanwaar avers die zoo ontzettende gebeurteni"sfen als lotwisfelingen, welke in onzen leeftijd elkander
-als verdrongen? gebeurtenisfen en lotwisfelingen, zoo
wel betrekking hebbende op ons dierbaar Vaderland,
als op andere gewesten van Europa; gebeurtenisfen en
lotwisfelingen, te grievend, en te overvloedig bekend
em dezelve in de bijzonderheden aan te voeren.
Zullen wij nu de waardij des levens miskennen , om.
dat wij onszelven, door eigdn dwaasheden , zoo dik`
werf vn deszelfs geneugten berooven? Of zullen wij tegen de Voorzienigheid mórren , omdat het Haar niet
behaagt , door buitengewone middelen , de woelingen
der Volken te bedwingen, en de onheilen; daaruit qft
ftaande, af te weren? Neen ! laat ons liever de eigea
dwaasheden verbeteren, uit den tegenfpoed wijsheid,.
leeren , en wi zullen de waardij dezes levens Raag
kooger leeren fchatten.
Vele onaangenaamheden toch hebben geheel haren
oorfprong in onze eigen grilligheden , verbeelding, of
veriaafdheid aan heerfchende manieren. Bij meijfehen,
die niet eenvoudig genoeg leven, zich door belemrderemde gezetheden, door al te groote bemoeizucht, door,
het voeden van overdreven zorgen , door het verwaarloozen van orde in hunne bezigheden , door onmatige zucht tot vermaak,• door 't laten drijven van hun•
ne kostwinningen , of door eene te gemakkelijke en niets
uitvoerende leefwijze zich kenmerken; bij dezen vindt
men zekerlijk vele kwellingen. Maar dezelve zijn van
hun eigen maakfel. Wilt ge, dat deze kwellingen de
waardij des levens niet verminderen; dat zij het zoet des
levens niet verbitteren, -- weegt dan tegen dezelve op
uwe hoede, door bedachtzaamheid , verf andsgebrulk
en goeden wil.
De zelfsgezochte pijn , waardoor men zich te vroeg
ellendig maakt, wordt erger ; wanneer dezelve uit openbaar wangedrag geboren wordt. De last der drntoede,
bij voorbeeld , op zich zelfs reeds zoo drukkend, wordt
ongelijk veel knellender voor den haard, die zich onwaardig maakt het mededoogeri der menschlievenden,
waarin behoeftigen, die buiten fchuld in kommer zuclt+
ten , doorgaans verligting vinden.
Hoognkoed, verkwisting of bedrog, brengen dezen
-
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1è gevolgen te ondervinden,, wanneer fchande en wroe.
ging zich vereenïgen, om hem te vernederen , te folteren , en de aanfpraak te ontzeggen op beklag en hulpe,
waardoor de man, die buiten fchuld ongelukkig is ,
opgebeurd, en meestal in de gelegenheid gefield wordt,
,om , als voorheen , door herwonnen vertrouwen en
voorfpoed, het regt genot des levens te fmaken.
Geeft zich de mensch, 't zij in de jongelingsjaren of
mee,•gevorderden leftijd over aan onbeftuurde driften;
Tiij. ftort zich in dwaasheden, die dikwerf zijn ganfche
leven kunnen verbitteren , en , hetgeen bronnen had
kunnen openen van genoegen en voordeel, ontfluit dan
niet zelden de :bronnen van jammer en ellende. Hieraan
ter prooije, klagen velen over het harde van hun lot, en.
vervloeken , in vlagen_ van wanhoop , een leven , zoo
lol van rampzaligheid. Doch zij waren immers zelvé
oorzaak , dat' ligtziniiigheid tot onberaden flappen, en
dat dezen tot misdrijven hen vervoerden, waardoor zij
in verderf ter neder ítorteden.
Onmatigheid, wejlust, ijdele eerzucht en gierigheid,
6 hoe talloos zijn de flagtofFers , voor welken gij dit
leven maakt tot eerie aaneenfchakeling van verdriet en
weedom ! Geen wonder daarenboven , dat 'er onrust
woont in huisgezinnen , waar de waardij des vredes
onbekend is, door 't gebrek aan hartelijke liefde , door
't betoon van opverf}and en wrevel, of door cie fchennis
der heiligtte• pligten. Geen wonder, dat de opvoeding
Gene allerverdrietigite taak wordt, waar ouders, door
dwaze eigenzinnigheid, élkanderen, ten dien opzigte,
tegenwerken ; waar de kinderen verwilderen , en , door
der ouderen zotte toegevendheid of onverftandige ftrengbeid,, den gepasten eerbied vergeten , ja hun best doen
em de onrust en wanorde te vergrooten.
't Valt eindelijk ligt te befeffen, dat de waardij de?:
levens fchaars genoten wordt, wanneer men dezelve alp
leen zoekt in dingen , die gekenmerkt worden door te
leurttelling bij het najagen, onvoldaanheid onder het genieten, en, losheid in het bezitten. - Met één woord,
waar 't regt gebruik des verftands , benevens vaste
godsdienflige begin leien, te vergeefs gezocht worden —
dáar wordt het gebouw der tevredenheid door eenen
íigten rukwind omverre geworpen , en rampen , zoo
Wel als de gebreken des ouderdoms, kunnen daar zeer
gemakkelijk de onbillijkste klagten over het moeijelijke
,

-

der

OVER DE WAARDIJ DES ï^EVENS.

17

dezes levens verdubbelen en in ondankbaar gemor doet?
ontaarden.
Is. het nu dwaasheid te klagen, waar wij 't in onze magt hebben oniszelven te genezen s het past ons
even weinig , de waardij des levens te miskennen, wegens de woelingen der Volken, of de rampen , ons door
de verkeerdheid van anderen berokkend. Tegen deze
woelingen en ongeneugten kunnen wij immers, als leden
der z nienleving, overflellen het goede 't welk ons ,
zelfs boven andere, Volken , in velerlei opzigt weder
als leden des huisgezins , moeten wij nim--vart;en,
mer de rust en het genoegen vergeten, welke wij in dien
ftillen kring mogen genieten.
Dan , 'er zijn wederwaardigheden, (en waarom zou
wij dit, loochenen ?; waartegen verpand noch braaf-den
beid ons beveiligen, die of uit de bron van 't natuurlijk
kwaad opwellen, of door de verkeerdheid der nienfcheà
ons overkomen. Tegen deze wederwaardigheden Zou=
den wij dë waardij des levens niet altijd kunnen handhaven, indien wij geene Voorzienigheid eerbiedigden, en
ons onbekend ware het verband van dit leven met eenen
toekomenden ftaat van vergelding; Door dit geloof in
God en de On1 erfelijkheid wordt het duistere opgehelderd , of althans Bene gerust(Ielling aangebragt, waarvan .hardnekkig ongeloof en verílaafdheid aan de otldeugd
alleen: ons kunnen berooven. Onze geest worde niet gekluisterd iu deze voor het redelijk fehepfel zoo onteerende banden, en wij zullen , ons boven de bedoelde
onheilen verheffende, de waardij des levens op den regen prijs blijven fchatten. Onze geest worde gefchraagd
door beproefde beginfelen, en dezelve zal zich flaande
houden, te midden der.rallooze gedenktèekenen, zoo vare
's werelds ijdelheid, als van de dwaasheden der fterve^
lingenc. Onze geest , eindelijk , verkrijge , door den
invloed der ware Wijsheid, dat vaste en edele, 't welk
ons -gelijkvormigheid fehenkt aan Mannen, wier namen
de Gefchiedenis der Wereld en, van ohs Vaderland vereeuwigde, wegens hunnen bedaarden heldenmoed en
verlfaalde trouwe , onder de verbazendlte lotwisfelin^
gen en 't gevoel der wreedite onregtvaardigneden ;
heldenmoed ëp trouwe, op Godzaligbeid gegrond , en
bevestigd door een onwrikbaar geloof in God en dc
Oniter felijkheid.
BENG. í8C7. N0. I
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WAARSCHUWING TEGEN HET ONGEDEKT WEGZET TEN, VOORAL VAN WARME SPIJS OP DRANK.

(Medegedeeld.)
n Bene der Hoofdfleden van ons Vaderland gebeurde
onlangs het volgend opmerkelijk Geval. Zeker Huis
taande in twee Mans, twee Vrouwen en een-gezin,b{
Kind, hunnen maaltijd doende met opgewarmde Vleeschen Groente -foep, werd , uitgezonderd de eene Vrouw,.
ongeveer een uur daarna, hevig benaauwd , even alsof
zij vergeven waren; hetwelk, na het aanwenden van
gepaste middelen , in geval van vergiftiging gebruikelijk, zich eindelijk weder ten beste fcliikte. -- Van.
waar, vraag ik , dit vergift ? danr men de foep niet in
een koperen vat had weggezet of opgewarmd, en twee
dagen te voren zonder den minften hinder 'er van ge
een vergiftige Spin 'er-getnhad.Wrfijlk
haar venijn in laten vallen; daar 't bekend is, dat Spin..
nen zich gaarne laten zakken , waar een warme damp
opri.ist.
Hetgeen mij in die gedachte bevestigt, is het volgend
Verhaal , door eene geloofwaardige hand mij medegedeeld. --- Een bejaard Man woonde met eenti Huishoudf er, welke hij, om haar wel oppasfen, en daar
hij geene Erfgenamen had , bij Testamente zijne nalatenfchap befproken had. De oude Heer dronk fteeds
bij zijn ontbijt eene kom warm water en melk, dat de
Huishoudfter, die tevens zijne Meid was, altijd klaar
maakte en hem bragt. Op zekeren tijd vooraf eerie
wandeling in zijnen tuin doende; bleef het vocht eene
poos ftaan. Vervolgens gedronken hebbende, werd de
Man fpoedig van verfchrikkelijke benauwdheden' en
pijnen overvallen ; waarop aanftonds een Geneesheer
werd gehaald. Deze verklaarde hem voor vergeven,
en , na alles beproefd te hebben , wat de Kunst veren,
mogt, moest de Lijder dien dronk met den dood bekoopen. Dit geval werd fpoedig ruchtbaar, en elk hield
de Huishoudfter voor de oorzaak van 's Mans dood,
die, naar 't fcheen, uit verlangen naar het geld, den
dood van haren Heer niet had kunnen afwachten.. De
zaak kwam voor het Geregt ; de Huishoudfter werd
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in hechtenis genomen en verhoord; zij ontkende alles,
befchuldigde ook niemand , maar verzocht alleen, dat
enen andermaal eene, fpoelkom met warm water en melk
op dezelfde phaats zou zetten , en vervolgens acht geven
of 'er ook iets gebeuren mogte. Men voldeed aan haar
verzoek , verwijderde zich ,- en ontdekte weldra door
eene reet, dat eene groote Spin in den warmen damp
zich nederliet, iets in de fpoelkom uitf:ortte, en daarna
Weder opklom. Het vocht werd nu aan een' Hond ge=
geven , die door ftuiptrekkingen kort daarop ook aai!
zijn einde kwam ; waarop de 1 luishouditer, die ook bij
elk voor een braaf en godsdienitig mensch te boek flond
ontflagen werd.
-
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t,EEVENSEIJZONDERHEDEN VAN MR. ROBERT BANKER,
IÏITVINDF.R VAN HET PANORAMA.

van geboorte een Ier, z1tg
het eerlte leevenslicht te Kets , in het Lánd vati
Meath. Te Dublins ving hij zaaken aan, om, door der..
zelver voortzetting, zich in ítaat te Rellen tot het Vera.
werven van een eerlijk en toereikend heftaan; doch faag=
+d.e hierin ongelukkig: dit bewoog hem, om met Portraiten Miniatuur-fchilderen, waartoe hij tenen aanleg hadt o
het noodige te winnen. De tijd, wanneer hij zich met
ernst op die beeldende kunst telelei, is niet náauwkeurig
bekend; wel , dat hij 'er wonder geltikkig in (laagde i
bovenal in aanmerking genomen zijnde, dat hij het voor.
deel miste van, in éenen eigenlijken zin, tiït Schilder
opgetoogen te zijn.
Ierland verlaatende, toog hij na Schotland , en _zette
zich te Edinburgh neder, ,zich meest met Portraitfchll.
deren onledig houdende. Het is onmogelijk , de romaneske ligging van die oude en eerwaardige Hoofdltad
van Schotland te, zien, zonder de verheeveníle iiidrukketi
te krijgen, bijzonder wanneer de geest op den toon vat(
kunstliefde gef'emd is. Althans het was 't zien van het
veelvuldig fchoons en groots opleverend toóneel op
Calton-Hill, 't welk den Heer sdr KER't eerst op het denkbeeld bragt ons eene fchilderij'in het ronde te- vervardLJ3geil:
-"
e Heer ROBERT BARKER,
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gen. Wanneer hij om zich heenen zag, en geen einde
vondt aan belangrijke voorwerpen; wanneer hij in aan
nam, dat de plaatslijke fchoonheden verhoogd.-merking
en vergroot werden door Bene zamenver:binding van het
geheel, bejammerde hij de beperkte regels der Kunst, ert
befloot de proeve te neemen, of het niet mogelijk ware
dezelve uit te breiden.
in eenen eigenlijken zin niet tot Schilder opgevoed te
zijn, was, in dit geval, voor den Heer sARRER. moge
een geluk, daar hij niet gebonden was, aan zints zo-lijk
lang vastgeftelde en opgevolgde kunstregelen. Een klaar
en vlug verfland bezittende, hadt hij zich de wetten der
Verfchietkunde volkomen eigen gemaakt, en-vondt zich.
door dit middel in llaatgef'celd, om de veelvuldige zwaarigheden, welke Bene zo nieuwe en foute ondernieeming
hem voor den geest bragt, te boven te komen.
Het was omtrent den Jaare .1787, dat hij betloot, met
een kleinen halven cirkel, de mogelijkheid
onderneeming te beproeven. Ten deezen einde fchilderde hij een
Gezigt van .Edinburgh met water'verwe. Hij toog met
die proeve na Londen. Sir JOSHUA REYNOLDS was de
eerfte , aan wien BARKER zijn denkbeeld mededeelde.
iDeeze groote Schilder kon de mogelijkheid niet zien,
dat men afweek van den vastbepaalden hoek, zonder de
wetten der Verfchietkunde te.fchenden: hij behandelde,
diensvblgel;s, het hem voorgeftelde als een zonderling
,denkbeeld , doch 't geen harsfenfchimmig en uit dien
hoofde onuitvoerelijk was.
Niettegenflaande dit ongunfïig oordeel diens Kunstregters, merkte de Heer BARKER zijne uitvinding aan als
eene groote verbetering der voorheen bepaalde wijze van;
fchilderen , en verwierf een Patent, wegens zijne Uitvinding, onder den titel van. La Nature a.Coupd'ceil.
De eer(te geheele cirkel was een Gezigt van Edinburgh,
gefchilderd niet waterverwe, en,, hij lamplicht, te ,i dinbargh, Glasgow en Londen vertoond. Uit hoofde van de
kleinheid des cirkels, was dit ftuk niet treffend genoeg
om het oog te trekken van het Algemeen, fchoon hetzelve 'de algemeene goedkeuring wegdroeg van de zodanigen, die het befchouwden. Een Gezigt van Londen, genomen van de Albion Milts was het volgend
voorwerp van openbaare ten toonftelling. Ter oorzaake•
de bezwaarlijkheid om een
van de uitgebreidheid,
grond te vinden in een cirkelvormigen liand, vondt de
Heer
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x,-Ieer BAPKER zich genoodzaakt een halven cirkel te neemen, die het gezigt flegts ten halve opleverde. — Dit
Schilderítuk trok zeer fterk de aandagt; en Sir JosHUA
REYNOLDS, die-voorbeen het denkbeeld belachlijk voedt
voelde en erkende zijne dwaaling : toen hij de veroor
zaakte misleiding zag, flondt hij verlfeld, en gaf, den
Beere BARKER den hoogílen lof, als den Uitvinder van 't
geen hij aanmerkte als de grootife verbetering in de
Schilderkunst.
Een ftuk gronds in Leicesterfquare te koop komende,
logt de Heer sARlutR 't zelve, en richtte aldaar de te
genwoordige Rotunda op, welke een diameter heeft va a
negentig voeten. De eerfie Schilderij, welke hij daa r
vertoonde, op een veel grooter fchaal dan de voorige
was een Gezigt van de Rusfifche Wapening te Spithead'
Zijne MajeCteit met de Koningin en de Prinfesfen vereer
den de eerfie vertooning met derzelver tegenwoordig
werd het voorwerp van algemeene-heid,nsltf'ruk
nieuwsgierigheid; elk vervoegde zich derwaa•ds.
Zo kwam tot volkomenheid eene der buitengewoonfle
poogingen van 's menfchen vernuft; eene pooging, wel
onbepaalde ruimte geeft aan de Schilderkunst,-ken
en den verwonderden aanfchouwer in de verbeelding
brengt , dat hij zich op den afgebeelden grond bevindt.
De Man , aan wiens vindingrijken geest de wereld
deeze nieuwe foort van vermaak verfchuldigd is, 't welk,
op de bevalligste wijze, leering daarmede paart, Ilierf
te Londen in Mei deezes Jaars. Zijn ehara&er was op.
rept en eerlijk; hij hadt een beleefd en ongemaakt voor.
bomen; hij was een vriend van allen, die hem kenden.
Naa eene langduurige en pijnlijke ziekte, rukte de dood
klem weg, in het zes -en-zestigl}e jaar zijns Jeevens.

IETS OVER DANTZIK , DE KOORNSCHUVR VAN

EUROPA.

(Volgens

J. JEPSON ODDY'S

European Commerce.)

was , zints Eeuwen , de Koornfchuur van_
D ontzik
liet Noorden; en als men des een oordeel velt uit

de Gebouwen ter Graanberging,
ginge, daar opgericht, moet
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cle Graanhandel te dier Stede alleruitgebreidst en be
langrijkst geweest zijn. In de daad, geene plaats kan
tot dien- Handel beter gelegen zijn; geene plaats beter
regelmaaten en voorzorgen hebben, om brand, dieffal,
of Benige den Handel doorende ongeregeldheid, te voor.
komen.
e voornaamfre Graanpakhuizen zijn volgens een
zeer fraai plan ingericht. Zij liggen op een Eiland,
gevormd door de Rivier Mattlau, digt bij de Stad aan
de eene zijde heen vloeijende, en aan de andere zijde
loopende langs 't geen men de Voorfi'ad noemt. Daar
zijn drie Bruggen , aan iedere zijde van het Eiland, aan
het einde der ltraaten daar tegen over uit de Stad na
de Voor[lad. 's' Nagts worden alle deeze Bruggen opgehaald , uitgenomen de twee aan het einde van de
lioofditraat over het middenpunt des Eilands , gemeent*chap houdende met de oude Stad, en de Voor
dit Eiland zijn alle de voornaamfte Pak--1'ad.Op
huizen, voor Asch, Hennip , Linnen, en de uitge9trekte Graanzolders, beflaande zeventien ftraaten, behalven de lange middelstraat, de lengte van geheel het
biland dQorloopende. Om deeze Pakhuizen te bewaaren , zijn 'er tusfchen de twintig en dertig flerke en
greetige Houden , die 's avond's ten elf uuren worden
losgelaaten , om op de Pakhuizen te pasten , die van
elkander zijn afgefcheiden door de gemelde hoofdltraat,
Om deeze Honden in hunne wijken te houden , en de
voorbijgangers tegen hunne woede te befehutten , zijn
Jer aan < het einde - van de firaaten , op de hoofdpraat
uitloopende , groote dwarsbalken. Op dit Eiland mag
niemand woonen , en geen licht ontitoken worden.
Gemelde Honden zwerven den geheelen raagt om , en
zijn elk ten affchrik. Buiten zulk een middel zou het
onmogelijk weezen den eigendom te beveiligen tegen de
,?oode, de Fooien, en anderen , die na' Dantzik toev loeijen • geene ítrafoefening , hoe 11reng, zou half de
uitwerking doen, welke de fchrik voor die Honden te
voege brengt.
Wanneer, in den Winter, liet water digt gevroozen
is , worden 'er , om de Honden in de voor dezelve
betteinde wijk te houden , drie wagten geteld op gejehikte toegangen, die ze in tugt houden.
Men weet van geen brand daar aangeftoken , van
geen dief1a1 daar gepleegd; de kosten van elk ge ouw,
mez
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Iet den voorraad , daarin opgelegd , bedraagen eene
zeer groote lom. De Schepen, uit het binneníie des
lands of van elders komende, langs en ter zijde deeze
Pakhuizen liggende, mogen geen vuur of licht hoegenaamd aan boord hebben; geen matroos, of wie ook,
mag tabak rooken. Deeze regels ftrekken zich voor een
gedeelte nit tot alle Schepen , in de haven van Dantzik
liggende.
De hoeveelheid van Graanen , uit Poolen 's jaarlijks
na Dantzik gezonden , hangt niet zo zeer af van de
rijkheid des Oogsts, -maar meer van den overvloed des
waters in de rivieren , om dezelve in den zomer te bevaaren, en den hoogen prijs te Dantzik, als eene beweegreden om dezelve af te zenden.

)BRIEF AAN EEN' DER UITGEEVEREN DER VADERLANDSCH$
LETTEROEFENINGEN, BETREFFENDE DE ZICH NOEMENDE ONBRANDBAARE MENSCHEN, NICOLAS ISIDORB
ROGER. EN LYONNET ( S ).

zeer gaarne , dat de Leezers van uw geacht Werk,
I k ingeloof
en
die plaatfen onzes Lands, waar de Heeren
hunne indedaad bijzondere en verbaazende, 't zij dan
LYONNET
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natuurlijke of kundige , bekwaamheden niet vertoond hebben ,
of zulken, die , hoewel Ee in de Steden ,waar deze beruchte
perfoonen zich hebben bevonden , woonachtig zijn , echter
geene gelegenh id gehad hebben om hunne proeven in perloon bij te woonen, met verlangen eenig bericht daarvan in
hetzelve te gemoet zien; daar ge u altijd boven andere Uit.
geevers, va Journaalen bevlijtigt, om, in uw Mengelwerk,
de zeldzaamheden, welke zich nu en dan in de vakken van
Natuur of Kunst voordoen , met ijver naar te fpeuren; ten
einde, zo fpoedig mooglijk is, de nieuwsgierigheid uwer
Leezeren, die geene gelegenheid gehad hebben, zelven die
naaken te kunnen zien of onderzoeken, eenigzins te bevredi.
gen ; hetgene echter , al naar dat de aart der zaak zulks
toe()Het doet ons leed, dat wij vooralsnog niet in Rsat zijn, lee
weer zakelijks of ophelderends omtrent dit ltuk onzen Lezeren te kur-

en mededeelen; waartoe wij echter alle Liefhebbers bij dezen vrienuitnodigen. 't Is inzonderheid om den wille an dat gedeelte
onzer Lezeren , door den Brieffchrijver zelven aangeduid, dat wij den Brief eene plaats hebben ingeruimd.
Ds uicaysj.
de lijk
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toelaat, dan eens meer, dan weder min volledig gefchiedta

kan. r. Gij verlangt dus ook nu weder van mij, dat ik u
ten minhen iets betreffende de zo veel beruchts gemaakt heb
onbrandbaare Ibleufchen voor uw Mengelwerk zal toe--bend
zenden. Maar .. .
Infandum, amice, jujes reuo vare Qttv^tzx;^tov.
Immers, in dit geval, ben ik niet in (laat, om, voor als nog g
Iets anders dan mijne verwondering over het mij door hen ver.
toonde te hernieuwen, zonder in de zo zeer betwiste waarde
of onwaarde der verfc,';i;nfefen hunner'Proeven te kunnen treeden. Ik zal u dus niets anders , dan een kort historisch
verflag van fommige der voornaamlte Proeineemingen dezer
in de daad zeldzaame 1\'Ienfchen , kunnen opgeeven — en
wel alleen van die Proefneemingen , waarvan ik zelf ooggetuige geweest ben,
De ruime Verkoopzaal, nevens het Logement, genoemd
het tapen van -4x11erdarn, was hier ter Stede door de Hee.
ren NICOLAS ISIDORE ROGER, geboortig van Ve9Tailles , en

uitgekozen , om aldaar hunne Proefneemingen te
verrichten. — Ik begaf mij derhalven op Maandag , den
eden dezer maand januarij , des avonds ten half zes uuren ,
derwaards, en vond reeds eenige Heeren in dezelve op en
neder wandelende, als ook een koolenvuur op den haard aan
liet einde der Zaal aangelegd; terwijl ter zijde van den fchooríteen een foort van Orthest was opgericht, waarop èenige Mu
zijkanten bezig waren ,zeer ijverig en presto, eenige fyinphoniën
te fpeélen, op eene wijze echter, die genoegzaam kenmerkte, dat het hoofdoogmerk der bijeenkomst juist niet was onz
liet genoegen van een gehobrltreelend Concert te'genieten;
gelijk dan ook een groote ronde brandvlek in den houten
vloer , regt in het midden der Zaa, , zulks verder bewees.
^- inmiddels wies het gezelfchap allengs aan ; fommige Heeren plaattien zich op de langs de 'wanden der Zaal géran.
deerde ftoelen , anderen Meeven behendig heen en weder
wandelen, alles onder eene ernst aankondigende diepé filizwij.
gendheid, welke de Franfchén, zeer onomatopoeisch , tine mare filence gewoon zijn té noemen; ook werd 'er nu en dan
-Gen? Da me in de Zaal , en naar de door haar gekozene of befpra.
kene zitplaats geleid; al het welk te (amen de Zaal eenigzins
het voorkomen gaf van die, waarin de Doge van Venetien ,met
zijn genodigd gezelfcháp , deti gevreesden dbafino vérw gt.
Ia nu op deze wijze Benige Rille en (karige, enkel door de
geweldige muzijk vervulde oqgenblikken, doorgepraat te heb beu , werden 'er , met veel gedruisch , eenige, ijzeren fiaaven ,
bouten enz. in het koolenvuur gelegd , waarbij. Bich de rond
menigte met nieuwsgierigheid vervoegde , ren-wandel
LYOVNET
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Inde deze preparatoire vereischten tot de aanflaande verbaas
zend vuurige Proefneemï.ngen met opmerking te befchouwen.
Inmiddels vertoonden 'er zich ook eenïge, doch weinige, per.
ïbonen op de plaatfen van den tweeden rang, welke ten eind
de der Zaal opgericht waren , echter nabij genoeg aan het
middenvak, waarop de vertooning zoude plaats hebben, onm
alles behoorlijk te kunnen zien.. --- Daarop werd de deur
der Zaal, welke communicatie met het Logement heeft, ge
Heer ROGER, een tenger perfoon van eene mid.-opcnd,e
denmaarige lengte , gekleed in de bijna Turkfche en hier eu
daar glin(lerende costume van een' Tooneeldansfer, met oat.
bloote armen en beenen, doch met fchoenen aan de voeten,
kwam 'liet een vluggen tred en bevallige houding binnentree.
den; waarop zich elk plaattfe, en hem gelegenheid gaf, om eene
korte aanfpraak, in de Franfche taal, tot de aanfchouwers te
houden ; waarna hij zijnen knecht beval, water te brengen,
waarmede hij zich, ftaande op den rand der brandvlek te mid.
den van de Zaal, de ontbloote armen , beerven eu voeten,
nadat hij ook zijne fchoenen uitgedaan had , afwaschte , en
wel op zodanige wijze, dat 'er een groote plas waters op de
brandvlek uitgeftort werd; waarna hij zich met een doek lugtig afdroogde. Men langde hein vervolgends eene aan he;
boveneinde gloeijend gemaakte ijzeren asfchop, met welke
hij zich naar het boveneinde der Zaal begaf, en eenige
minuuten , in eene gracelijke houding, paradeerde , onder
het uitfpreeken der aankondiging van deze zijne eerste proef
opwekking der aanfchouweren tot de ineestmo•.-nemig,
gelijke oplettendheid; daarop begon bij zich met den bovenlien rand van de gloeijende asfchop over het aangezicht en de
beeneu te tl. ijken, tevens langs de wanden der Zaal gaande en
voor elk aanfchouwer ftil(laande. — Hij hervatte vervolgende
dezelfde gevaarlijke proef met eene ijzeren , aan het boveneinde
gtoeijende , Ilaaf, die hij voor elk aanfchouwer , met veel
bevalligheid, langzaam over zijne uitgeltoken tong breek. Daar.
na werd 'er een groove geheel gloeijende ijzeren bout op het
midden der brandvlek nedergelegd, waarna de verw,onderenswaardige man eenige pasyen van een' bevalligen dans begon,
en cadet denzelven, eerst niet den rechter voet, op de maat
der, hiertoe voornaamlijk dienflige, muzijk , een vasten en.
;derken tred deed , houdende den voet een poos tijd op het
gloeijendfte gedeelte van den ijzeren bout in rust, waarna hij
denzelven, met den voet, omkantelde, en vo ords , op de maat,
niet den voet fmeedde: dit alles gefchiedde nog op het bevog.
tigd gedeelte van de brandvlek ; doch vervolgends wentelde
hij het ijzer buiten dezelve , en herhaalde ook: daar zijne
proef; waarna hij den , nu wel niet meer gloeijenden , echter
heeten bout opnam, en , denzelven tusfchen de lippen en voor
den mond houdende, 'er.de-kamer mede rondwan delde; alley
135
met
,

^j

BRIEF

met zo veel zeekerheid, zelfbetrouwen, en zelfs bevalligheid,
dat er het vreesfelijke dezer fchrikbaarende vertooning grootelijks door verminderd werd. Daarop geleidde hij zijn kind,
zijnde een klein tenger Meisjen , naar zijne eigene opgave 7
3aaren eind, in de Zaal, befireek hetzelve den ontblooten arm
en het hoofdhair insgelijks met den rand lener gloeijende as
(chop , waarvan hetzelve echter geen het geringde ongemak
fcheen te ondervinden , gelijk ook niet van het flerkwatep,
waarmede hij het over den arm fireek , terwijl zij ook vérvolgends dezelfde proef van het zetten van den blooten voet
op een gloeijenden ijzeren bout herhaalde, en,insgelijks de
gloeijende ijzeren slaaf met de tong aflekte; her welk, uit
hoofde van de teerheid en minder verzeekerde houding van zo
een klein kind, dat dit alles toch met zekeren fchroom fcheen
te verrichten, een gevoel van angst en vrees , over het welligt
onverwagt mislukken dier gevaarlijke proefiieeming,bij alle de
ranfchouwers deed ontftaan,'twelk niet eer ophield, voor dat
liet kind deszelfs op 't oog hoogstgevaarlijke rol volfpeeld had ,en
door eene afzonderlijke gift der nu eerst vrij ademende aanfchouweren voor deszelfs fchijnbaar geleden angst fehadeloos gefield
werd ; 'alhoewel de aanfchouwers waarfchijnlijk meer dan het
kind door deze proefneeming getroffen waren.
De Heer ROGER plaatfle vervolgends eene brandende kaars
op den grond, en hield een geruimen tijd zijnen blooten voet
kort boven de vlam, zonder de geringfe aandoening van eenig
pijnlijk gevoel te ]Raten blijken. Bij deze gelegènheid viel
ons in, dat hij bij deze proef gemakkelijk eerre mimifche nabootfing van den beroemden kloekmoedigen Romein MuTius
SCJEVOLA (doch veelligt was deze antieke SCJEVOLA den
modernen geheel onbekend) hadde kunnen voorflellen , die
insgelijks,, na den mislukten aanflag op het leven van PoRSENNA , Koning van Hetrurien en vijand der Romeinen, in
dcszelfs tent, de rechterhand in de vlam van een koolenvduc
hield , waardoor hij den Koning, wegens zijne onverfchrokkenheid, tot een vergelijk bewoog; welk Character de Heer
ROGER, door zijne bijzondere gefchiktheid tot de voorftelling
van edele en grootfehe (tanden, op de fchiiderachtigfle wijze
hadde kunnen voorfielten; te meer nog .daarthij zijne volkomene gefchiktheid tot die rol al verder 'betoonde, door . eene
volgende proeve , beflaande in , met ene brandende kaars ,
wier vlam hij langs zijn' ontblooten arm liet fpeelen, iet ver.
trek langzaam door te wandelen, bij dezen en genen ftilflaan.
de, en zich met hen over deze zijne bijzondere bekwaamheid
onderhoudende , onder betuiging dat hij van de regz op tegen
zijnen arm terwijl aanbrandende kaars Beene de geringfte gevoe.
lige gewaarwording ondervond. Vreeslijk was het gezicht dezer ftaatige promenade, wijl dezelve zeer gevoeglijk eene floffagie tot den berechten Daodendans van UAtvs 1 0L Euv, op de
,
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inuurén van het Kerkhof te Mentz , hadde kunnen uitmaaken;
daar het flerke licht der kaars de Qagfchaduwen der armfpieren zo fcherp maakte, dat het fcheen alsof de Dood in eigen
peri'oon het Gezelíchap kwam complirnenteeren. Na dezen toer
nu weder gedaan te hebben , liet de Heer ROGER een klein
flesjen rondgaan, 't welk, naar zijn zeggen, met hetíterkita
flerkwater gevuld was. Weinigen hadden de íioutmoedigheid
oen 'er even aan te rieken ; de meesten reikten het elkan.
der flechts zeer beleefd over, even, als onbekende fpijzen op
een kostbaaren maaltijd, en 'er liet zich een zichtbaare zweem
van gerustheid op het gelaat van enkelen zien, zo dra ze het
overgereikt hadden , het welk met zulk eene houding gefchiedde, alsof ze bij hunzelven dachten:

iivlrgrr

rlava 4wpa• ra "p vrupr rravra F3egaer'ár. (*)

Raak ze niet, -- het zijn bedrieglijke gaaven, — allen zijn
vuur gedoopt.

Ne in

Dit vocht dan eindelijk weder in handen van ROGEe
gekomen zijnde, ftortte hij 'er eenige druppels van op een
i'pongie, en beftreek daarmede geheel zijn' linker arm, die
echter in geenen deele daardoor aangedaan ícheen. Dit
zelfde herhaalde hij verfchei.dene keeren , de zaal weder
rondgaande en hier en daar flilliaande. Ook het Meisjen werd.
door hem op dezelfde wijze met hetzelfde bijtend vocht befreeken, zonder het miníte onaangenaam gevoel te lasten blijken. Voords, ten bewijze dat'hij zich werkelijk met vuur"
vattend fcheivocht beltreeken had, kwam de gloeijende as.
(chop weder te ítaie; immers hij breek nu weder den gloei.
jenden rand over de beenen, wanneer men duidelijk, onder
het overflrijk.én<, een blaauwe vlam langs den rand van de as.
fchopgewaarwerd, zeekerlijk veroorzaak; door het ontbranden
van het fcheivocht, waarmede bij ook zijne beenen bellreeken
had. Dit alles werd, tot nog toe, op de uiterlijke lighaamsdeelen beproefd ; maar nu volgde eene nog minder begrij
pelijke proefneeming. De Heer ROGER deed naamlijk, na.
chat hij bij het gezelfchap met twee lepels, een tinnen en een
flaalen , rondgegaan had, door zijn' knecht een kangetje
brengen, waarin hij zeide kookende olie te zijn; terwijl hij
zulks ook bewees, door 'er den tinnen lepel in te fleeken , wellis
blad 'er oogenbliklijk in fmolt, terwijl hij den Reel iii de hand
hield, die 'er vervolgends -ook in gefioken , en beide de form
van dezen lepel en van den {teel voor eeuwig vernietigd werd.
Voords het kannetje opneemende , en hetzelve in de linkeren den flaalen lepel in de rechterhand houdende,fcheen hij met
den flaalen lepel iets uit hetzelve te fcheppen, en bragt dien
voords aan den mond , zeggende : c vote lamé , mes/leurs!
(Pry.
nus in eija Eras Dreperes.
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(Profit tibi! wel bekoom' het u ! dacht ik bij mijzelven.)

Dit alles ging met eene zekere gezwindheid , die het oog
naauwlij ► s volgen konde , doch elk voor zichzelven zee.
kcr deed vermoeden , dat 'er althands geen vischgraaten in den
lepel lagen. Na deze finaakelijke rejlauratie, ging hij met
den ledigen lepel bij de aanfchouwers rond, bun de warmte
deszelfs doende gevoelen. — Dit gedaan zijnde, bedankte
ROGER de aanfchouwers voor derzelver gunttige aandacht, en
excufeerde zich van voor ditmaal niet langer te kunnen werken ,
wijl hij bij de Leden der .lfedicijnfche Faculteit (het Geneeskundig Toevoorzicht) ontboden was ; waarom hij ook de
Exercitien voor dezen avond aangevangen had , daar zulks anders gewoonlijk door den Heer LYONNET gefchiedde, die nu,
de orde van zaaken door dit toeval omgekeerd zijnde , het
fpe&Rakel befuiten zoude. — De Heer ROGER zich daarop
verwijderd hebbende , verfcheen de Heer r,YONvzT met nog
grootex glans; immers zijn vest en opperkleedjen fchitterden
nog meer van edele pailletteua. Hij fcheen insgelijks een man
van middelbaaren ouderdom, doch was veel gezetter en ming
der vlug dan zijn Schoonbroeder, gelijk hij ook minder deli
zagtgolvendeu trek der Griekfche bevalligheid in zijnen flanel
on houding waarnam , en meer de onbuigzaamheid van den
hardgehuiden fabelachtig'en Salamander feheen te willen uit.
drukken. Hij deed , te midden der Zaal ílaande, Bene n nfpraa;t aan de vergaderde menigte, in dezelfde houding, als
men de Romeinfche Veldheeren , op de antieke penningen , hun.
ne adlocutio Cohortium , of aanfpraak aan de krijgsbenden ,
ziet houden; waarbij men waarnam, dat bij ook , even als de
oude Romeinen in hunne I Iandfchriftru, die woorden volm2akc
}raast elkander, zonder eenige de nrbnfte spatie of zinfhijding,
plaatfile, en alles op een zelfden toon en mPt eene hooge,
bijna vrouwelijke, flem uitfprak. Dit gedaan zijnde, verricht,
te hij eerst dezelfde proefneemingeu als zijn voorganger met
de gloeij.ende asfchop en ijzeren ftaaf; vervolgends danste hij
niet (want daartoe fcheen hij in een te erntligen luim) maar
flapte met een' forfchen tred op den gloeijenden ijzeren bout,
en bleef 'er nog langer dan zijn voorganger met den voet op
gevestigd; waarna de knecht geroepen werd, ten einde hij
den boat geduurig omkantelen zoude, terwijl de Heer t.YONNElr
deuzelven met zijne vuisten fmeedde en voords met den voet weder in deszelfs voorige gedaante bragt. Dit ondertusfchen
gefchiedde niet, zonde de'nog brandbaare Elève ,of adept,
eene.zichtbaare aandoening te veroorzaaken,, die hem, in het
omkantelen van den gloeijenden bout, fchaon hij dien met de
panden van zijn rok aan het meest bekoelde einde aantastte,
de beweeging zijner armen 'oenige graaden in denzelfden tijd
deed verfrellen. 1'1en bragt veords den Heer LYONNET eery
vlammend Komfoor', waarover .hij zich met het aangezicht
buk.
,
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bukte, de oogen echter wel dicht gefloten houdende, evenwel zo, dat zijn geheel aangezicht door de vlam gelekt werd;
vervolgends hield hij zijn' ontblooten voet te midden in de
vlam , en bleef een poos tijd in die houding flaan, tot dat
seen hem een grootgin ijzeren lepel, gevuld met eene aanzien
hoeveelheid, zo hij zeide, gefmoïten lood, bragt, wel -lijke
een fchotel voor hem nederzette. Dit nu zoude-kenmi
bet tlerkfle' fluk zijn, waarmede het fpecéakel (in den familial.•,
ren zin waarlijk een treffend fpet3ake1) hefloten flond te wor•
den. De Heer LYONNET flak daarop een fluk papier in dit
kookend vocht , welk papier ook ten eerhen ,brandende, door
hem 'er uitgehaald en met den voet gedoofd werd, waarna
hij met eene groote gezwindheid de vooriie vingeren van
cle rechter hand in 'deze finelting flak , 'er dus een fchep uit
noemende , waarmede hij zich het aangezicht feheen te wasfchen , terwijl de (lollende druppels langs zijne klederen op
den grond afrolden; inmiddels werd de ijzeren lepel omgekeerd , en de nog vloeibaare hof in den fchotel uitgellort,
waarop hij 'er onmiddelijk den hiel van den rechter voet,
zeer onverf'chrokken , in plantule, en dien 'er eenige minuuten dus in gehouden hebbende , 'er vervolgends den ge.
heden voet in flak, en dien in de nog even vloeibaare ftoffe
heen en weder beweegde, zo dat wanneer hij 'er den voet
vit getrokken had, en het vocht nu geheel bekoeld en weder
een vast lighaam geworden zijnde, de pan omgekeerd werd,.
hij met den klomp op zijne handen, die nu de gedaante van
den fchotel aangenomen had , als in triumph `het vertrek doorwandelende , denzelven aan de nieuwsgierige aanfchouwers
vertoonde ; na welken lantílen ilaátelijken omgang hij het Ge.
zelfchap , in eene korte aanfpraak , op den voorigen hem
eigenen toon , voor deszelfs gunst bedankte , en eerre prannie
van vijf-en-twintig ducaaten beloofde aan dien genen, welke
hem deze proef konde nadoen ; verders zich . in de gunst en
recommandatie van her geëerde publiek aanbeveelende. Een
luid handgeklap beantwoordde des onbrzandbaares¢ mans bijkans onver/iaanbaare rede. In allerijl vervoegden zich nu de
aanfchouwers naar de brandvlek , op welke alle deze geweldige en vuurige verfchijnfelen zich vertoond hadden , en elk
bukte met drift, ocn een flukjen gehold lood(zeekerlijk tot een
altijdduurend aandenken aan deze menfchelijke Salamanders) mag
tig te worden , even als weleer de kinderen op de Zaal van
het Stadhuis, om, op den met koper ingelegden Hemispheer,
het kieinfle flerretjen te zoeken; men botte en ílootte met het
bukkend hoofd in groote drift tegen elkander, en het eene
excufeer naij , mijnheer! volgde onniiddelijk op het ander; waarop elk met zijne opimum [pal/urn, of grooteis buit ,even als cntiGULA met zijn van het Brioche zeeftrand geroofde fchelpen,
in triumph naar zijne wooning terug keerde.
>0E
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at is de waereld haatelijk ! riep CLITIDAS ; welk een ijdelIe hoop nietsdoende menfehen, die werkzaam zijnota
khade te doen, opdat zij zichzelven niet als nutteloos befehouwen , die elkander verraaden om zich te vermaaken,
die elkander •verfcheuren om den tijd te dooden! Welk
mengelmoes ! welk een verward gefchreeuw! wat al beweeging zonder leeven! wat al gedruis zonder verfland! wat at
woorden zonder denkbeelden ! Die Zaaien, ij,waar men onoplíondelijk komt en gaat, alwaar 't geen 'er omgaat even fpoed
dig verdwijnt, alwaar 't geen 'er wordt gefproken zoo ras
v tvliegt, doen zij niet aan het vat der Danaïden gedenken? Ik
lbewonder hen, die in deeze luidruftige ledigheid hunne dagen
flijten ; ik bewonder hen , die aan het gezelfchap der onverfchilIlgen de voorkeuze geeven boven dat van Benige vrienden
boven dat van hunne bloedverwanten, boven dat van zich•
zelven. Wanneer men lang leeft te midden van deezen ligtinnigen bajert, moet men zijne eigen Ikheid verz`aaken. De
aanhoudende wrijving ontneemt u telkens iets van ht uwe;
ongevoelig verliest then zijne veerkragt; geene andere _kragt
fchiet 'er over dan de hardheid, geene andere gevoeligheid
dan de zwakheid. Door bij aanhoudendheid erkende dingen
booren zeggen , gelooft men - ze zonder onderzoek. Meis'
verdonkert zijn verftand door vooroordeelen, omdat dit ligter
Valt dan het licht te zoeken. Men gelooft en men beflist,
én men veroordeelt door magtfpreuken. Gelukkig, in deeze
dtaaikolk, dezulken, die befluiten kunnen om hun leeven te
flijten in bezoeken, in asfemblées en fehouwburgen; en die
ít'erven, zonder te'bemerken, niet geleefd te hebben. Maar
nog 'gelukkiger de bevoorregte weezens, welke hun lot dier
f'olteringe doet ontkomen, welke de eenzaamheid als eenti
haven ontvangt , en die, t' eenigen dage in zichzelve keerende, kunnen zeggen:--„ Lasten wij dan eindelijk kennis
maaken met onszelven!"
Zodanig was de alleenfpraak van CLITIDAS, en de waereld
bleef daarom "niet minder haaren gewoonen gang gaan. Mis•
zoude hij de waereld beter hebben gevonden , indien-í'chien
zij meer naar hem hadt geluisterd ; doch vermits men
11daar op CLITIDAS geen acht gaf, besloot hij uit haare onverfehilligheid, dat zij onregtvaardig was. — Beter diendl
Item het geluk, dan hij halt gehoopt; men ontnam bens den
)lost, die hem aan de zamenleeving verbondt, erf welhaast
Bene kleine erfenis bekomende, was hij in de gelegenheid;
zijaren fmaak voor de afzondering in te willigen.
Wat is CI.ITIDns gelukkig l hij is zichzelve- niet van blijd
feliape

een
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feh p; Met eenen ijver nreer edelmoedig dan vleiende, wen.
tchen hem zijne vrienden geluk. CLITIDAS wordt eigenaar vary
een klein landgoed, van alle bewoonde plaatzen afgefcbeiden;
zijn plan houdt in, zich hier op de akkerbezigheden toe te
leggen. Maar neen, hij behoeft niets dan zijne denkbeelden;
zij volgden hem in de waereld; zij zullen hem gezelfchap
houden in de eenzaamheid, en CLITIDAS fchrijft boven de. deur
zijns landverblijfs: Ik alleen, en dat is genoeg. Gij begrijpt
dat men hem op zijn woord vat; niemand hadt wederom den
inval, zijne deur af te loopen, dan die eene, waar boven, men
las: „ Zij, die hier komen, zullen mij veel eere doen; zij,
,, die niet komen, zullen mij veel vermaak doen." Nog be.
fchaafder was het affcheid.
Zie daar dan CLITIDAS ten top zijner wenfchen verheven. Op
den eerhen dag doet hij eene wandeling met zijne gedagten, die
welhaast in droomerijen veranderen ; zijn tuin dunkt hem te
klein voor zijn hoofd.. Hij gaat daar buiten; hij zwerft door
het veld; zijn hart vertedert zich vaar de onfchuld des herder
lijken leevens; hij gaat voorts na huis, om het middagmaal
alleen te houden. CLITIDAS vondt het eenigzins eenzaam,
dat hij aan tafel geen ander gezelfchnp dan dat zijner fchotele
halt; maar hij hadt 'er ook nog het gezelfchap van zijne
gedagten. Wat deedt hij den geheelen avond? CLITIDAS Iladi
geene boeken medegebragt, omdat hij voor zichzelven alge.
voegzaam zijn moest': En wat zou hij ook met boeken
doen ? Wat vindt meen daarin ? woordengeklap; gelukkig in.
dien het maar geen zorgeklap zij ► CLITIDAs houdt aan met
zichzelven te leezen; men blijf niet Rilt aan, wanneer met►
een zoo aaiigenaamen weg bewandelt;. den gantfchen nacht
droomde hij dat hij dagt, en de nacht hadt veel gelijlaheids
met den dag. Van nieuws wenschte hij zich 's and'erendaags geluk , geene boeken te hebben medege.nomeu; maar
bij dagt, dat hij ze wel korde manken. Hoe jammer ware
het , zoo veele denkbeelden te laaten verloren gaan h 't
Was niet voor zijne 'naasten , dat bij die wilde bewaaren,
maar voor zichzelven; 't was, om zb, in hunne opvolging
en orde, naar believen te kunnen wedervinden. Zoentijds ia.
dedaad hadt hij wel den inval, dat men,naazijnen dood, ge.
fchreevene opftellen zonde kunnen vinden , en zijne werkets:
doen in 't licht verfchijnen; en hoewel hij te veel minachting
voor zijn geflagt hadt, om over het naageflagt gun Rig te denken, onwillekeurig juichte hij het denkbeeld toe , dat het
menschdom, tot zijnen troost, eindelijk zonde weergin, da>r
het zich eenmaal tot de hoogte van L+ËNEN CLITIDAS hadt velg+
lieven. Daar zit hij dan met de pen in de hand, fchrijvende',
y, dat, indien eik mensch verftands genoeg bezat om een Klei.
„ zenaar te worden , ht in de waereld veel beter gaste„
-
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DE WIJSGEER.

Maar CLITIDA& kon niet altijd fchrijven. ZOO verhevene
denkbeelden matten het beste hoofd af , en 'er waren wel
eenige oogenblikken verIhooijinge noodig. Het griefde dik.
maats onzen Kluizenaar, dat hij rondom zich geenerlei beweeging. geenerlei leeven befpeurde. Om in die eenzelvigbeid eenige ofwisfeling te hebben, maakte hij een hoenderhok nabij zijn huis, eene duivenv!ugt op zijn voorplein. [Jij
bidt ganzen, kalkoenen, varkens en koeijen; hij befchouwde
bet als een trek van groot verpand, liever beesten dan men.
fchen Condom zich te hebben.
In 't eerst fchiep CLITIDAS vermaak in het leevendig
voorkomen, welk deeze nieuwe maatfchappij aan zijne kleine
woestijn gaf. Ongevoelig kwam hie-op merkelijk afslag. 1Iij
konde hun zijne fchriften niet voorleezen; de verkeering met
eendvogels vondt hij in 't einde eenzelvig, en dagt te bemerken, dat het den, ganzen aan gezond verfland ontbrak. Wat
de koeijen en varkens aangaat, deeze konden niet redeneeren.
Men zegge vrij , de nlenfchen zijn niet ,zoo goed als zij,
naar de kindtren zijn veel beter ; deeze zijn de braaflte lie.
den van de waereld. „ Ik wilde wel ," zeide onze Wijsgeer
tot zichzelven, „ eenige kinderen aanneemen ,welke ik naar
,, mijne denkbeelden zoude kunnen vormen; onder mijn oog
en volgens mijne beginzels opgevoed, zouden het weezens
„ van eene andere foort zijn. Laaten wij 'er eenigen tragten
,, uit te zoeken; ook zal her noodig zijn, dat ik een kort
„ verblijf in de flad houd: want mijn eerfie boek heb ik af.
gewerkt, en ik ben voorneetnens om het bij mijn leeven te
„ lasten drukken , hoewel het eerst nan mijnen dood moet in.
„ 't licht komen ; een Schrijver is altijd de naauwkeurigf}e
„ Uitgeever.
Zoo verfehjnt onze Menfchenhaater in die (lad; zoo laat
hij zichzerven drukken; zoo neemt hij kinderen aan; zoo
teekent hij zelfs op nieuwspapieren in. -- Hoe ! is 't mogelijk? Wel! wat heeft hij met Nieuwspapieren te doen, die
de waereld heeft verzaakt? — Men wil weeten , wat 'er omgaa ;
wen wil anderen bedillen , om- zichzelven te meer- toe te
juichen ; dat verdrijft de tijdverveeling. — Wat zou het baa.
cen, aan de oevers van beekjes kwaad van de menfchen te
fpreeken ?
Om de kinderen op te voeden ; die hij na zijne heretu j.
taadje voerde, moest hij zich ook wel van boeken voorzien :want die van CLITIDAS zouden zij in langen tijdnog niet verflaan .
Uil voorziet 'er zich derhàlven van, en wel van de beroemde Schrijvers; hij verzamelt eerie Boekerij , die hij het Magazijn voor Kinderen noemt. „ Ten minfle," zeide hij tot zich.
zelven midden onder zijne kleine kweekelingen , „ is de trou„ weloosfle helft des menfchelijken gef]agts voor altijd uit
„ mijn afgezonderd verblijf verbannen ; nimmer zullen 'er
„ vrou.,
-
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g , vrouwen worden toegelaaten , en deeze kinderen zullen
„ mijne maatfchappij uirmaaken." Nogtans moest hij , naa
verloop van zekeren tijd , de ouders derzelver vorderingen
doen bewonderen. Doch hoe leerzaam ook deeze fcholiereti
waren , CL1TIDAs befpeurde in hun geene genoegzaame oplettend.
heid, geene genoegzaame vatbaarheid, geen genoegzaamen
eerbied voorrzijne denkbeelden. „ Indien ik eigen kinderen
„ had," zeide hij, „ zouden ze gewisfelijk geheel ie, anders
„ zijn: want zij zouden naar hunnen Vader gelijken. Hoe
„ jammer is het, dat men buiten Gene vrouw geese kinderen
„ kan krijgen ! Moet dan al mijn vernuft niet mij verloren
gaan ?" Deeze inval deedt hein het befuit neemen om in
't huwelijk te treeden; en, allengskens van zijne wonderfpreu^
ken tot hetgeen hij zijne vooroordeelen noemde terugkeerende, bewandelde hij nagenoeg den weg der geheele wae.
reld, zich egter altijd voor bekwaatner aanziende dan eenigeiz
anderen mensch.

BEDENKINGEN OVER DEN LANDBOUW.
(Volgens FO1tSYTB'S Principles

of.4grirrrlture,

)

Landbouw in 't algemeen , of in 't afgetrokkene be•
D efchouwd,
mag gezegd worden te bestaan in de Kunst,

om uit de Aarde, in groote hoeveelheid, en in de grootfie volkod
rnenheid, voor welke derzelver natuur vatbaar is, die Gewas.
fen te teelen, welke noodzaaklijk zijn voor het bellaan, of
a tuttig voor het leeven, der Menfchen. De Landbouwer verhilt van den Hovenier hierin . dat de laatstgemelde zich
voornaamlijk bezig houdt met het kweeken van kleine hoeveelheden der keuriger en lekkerder gewasfen , die eer moeten
aangemerkt worden als voorwerpen van weerde, dan als artikels van voedzel ; terwijl de Landbouwer op een grooter fchaad
werkt, met inzigt om zichzelven en zijne Landgenooten de.
noodwendigheden des leevens te verfchafen.
In befchaafde Maatfchappijen wordt de Landbouw of dc?
1 earbeiding van den grond, eene afzonderlijke bezigheid of
beroep. Ten einde de Landhouwer zijne zaak'niec vrugt en.
voordeel volvoere , is het noodig , dat hij niet alleen Zijne
aandagt vestige op het bearbeiden van den grond, of het teelen der gewasfen. i- Die gewasfen, welke uit den aàrt`gefehikt en bekwaam zijn om een weezenlijk voedzel aan dent
IVlensch te verfchaf£en , . zijn weinig in getal; en geene mindere Leermeesteresfe , dan de Ondervinding, heeft geleerd,
dat dezelve niet met voordeel gezaaid en voortgeplant kunnen
worden, jaar op jaar, in denzelfden grond.
M tcr. 1807 . No. Z,
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Uit deezen hoofde is her noodzaaklijk, gras of andere plan.
ten , die den Mensch niet tot voedzel ffrekken, op den eigen.
lien grond te teelen. Dan fehoon de treinfchen geen gras kun
Beten, kunnen zij het`nogthans derwijze aanleggen, da -nee
zij' zijdelings daarvan voedzel trekken. Zij kunnen het gras
laáten eeten door Beesten , wier eigenaartig voedzel het is ;
en, in deezer voege het gras, als 't ware , in tlierenvleesclh
herfclhaapen hebbende , kunnen zij die beesten ter fpijze ge,
bruiken , en op deeze wijze een rijker en prikkelender voedzel
verkrijgen , dan iets uit het groeiend rijk ooit kan opleveren.
Het maakt, overzulks, een gedeelte van den arbei,1 deg
L ndbouwers uit, oan deeze Dieren, welke ten voedzel ge.
bruikt worden, aan te teelen en te voeden, ten einde hij in
Siaat gefield warde om ten allen tijde voordeel te trekken van
den grond, welken hij behouwt. He is desgelijks noodig,
cat hij, om zijne werkzaamheden niet voordeel te volvoeren,
andere Dieren kweeke en voede, niet als een middel van der
menfchen`befiaan, naar ter oorzaake van dedienfien,welke zij
kunnen toebrengen: want het heeft den weldandigen Masker
deezer Wereld- behaagd, op dezelve weezens van eene onder.
gefchikte natuur te plaatzen, bekwaam om het Menschdom in
deszelfs :werkzaamheden bijhand te bieden , zonder vernederd
te worden door den slaat van dienstbaarheid, waarin zij ge platst zijn. Tot bet bearbeiden van den grond zijn deez.e
Dieren , ter oorzaake van derzelver frerkte en geduldig ver
hoogst nuttig, en zelfs vol -dragenvlstrbid,
onze koude Gewesten , die het behulp-Itreknodzalij,
des handhouws behoeven om den bewoonderen fpijze te ver.
fel affen. Deeze Dieren behooren, overzulke, met de grootfles
zorge

gevoed

en

gehuisvest te worden.

Uit deezen hoofde is de bezigheid eens Landbouwers vai2
eenen zeer uitge{Irekten aart,vorderende veel vooruitzigts, en
eene zeer groote maate van kundigheid wegens de betrekkingen, welke 'er betaan tusfehen de belangrtjkfle voorwerpen
in de natuur — den grond, de jaargetijden, de dieren en de
p'anten , in zo verre zij in verband (laan met liet onderhouddes Menschdoms. Het is door deeze Kunst ten top van vol.
komenheid te brengen , dat de Mensch in waarheid Heer der
Wereld wonde: Hij onderwerpt, door zijne werkzaamheden,
elk gedeelte van 's aardrijks oppervlakte, en verkrijgt over
de Dieren, die dezelve bewoonen , een wettig regt van heer.
feliappije of van eigendom , daar hij ze opgekweekt en leevenscmderhoud bezorgd heeft, door zijne kunst en. arbeid. Hij
gebruikt de Dieren, 't is waar, tot voedzel; doch, eer hij
zulks kan doen , moet hij daaraan onderhoud verfehaffen ,
naauwlettend zorge draagen voor derzelver vermenigvuldiging,

gezondheid eta welweezen. Dewijl het den Dieren aan vooruit,
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t^itzigt ontbreekt, is het einde, waartoe zij verordend wor•
den, voor dezelven geen kwaad.
Het is enkel in evenredigheid van de maate, in welke de
belangrijke Kunst des Landbouws gebloeid heeft, dat Volken
voorfpoedig geweest zijn, of op den duur zijn kunnen. Elke
verbetering, welke men daarin kan naaken , is eene weldaad,
den Menschdomme toegcbragt: want door de hoeveelheid des
voedzels voor de menfchen te vermeerderen , of het voort
daarvan gemaklijker te manken, moet één deezer twee-breng
dingen deeds Randgrijpen : Of het getal van weezens van onze
Poort zal vermenigvuldigen, dat wil zeggen, een grooter getal
van redelijke en vera' ndige weezens zal in de Schepping be.
Ikaan; Of een grootex getal van die reeds heilaan, zullen tijd
en gelegenheid vinden tot verbetering van hunne verítandlijke
vermogens, door de kunden en weetenfchappen tot een hon.
get peil van volkomenheid op te voeren. In deezer voege
wordt de fterkte der Volkeren vermeerderd, naar gelange hun
grond met kunde bearbeid en bebouwd wordt; en tevens vinden zij hunne onafhangelijkheid gewaarborgd , door op den
grond, dien zij bewoonen , alles te vinden, wat tot hun lee
vensonderhoud noodzaaklijk is.
Het is eene hoogstgelukkige omfiandigheid, dat de Kunst
des Landbouws , die de grondlag is van; alle andere Í(untlen $
en ten allen tijde voluirekt noodzaaklijk is tot 's menfehen her
than, in alle opzigten bevorderlijk is tot het welweezen der
zodanigen, die 'er zich op toeleggen. Den Landbouw te beoefenen , verfchafc vermeerdering van lichaamskragten en ge.
zondheid. Door de verfcheidenheid van werkzaamheden, daar.
aan onmiddelijk verbonden , vèrfchaft dezelve eene groots
orante van opmerkzaatnheid, aan de geringt{e perfoonen zelfs,
daarin onledig; terwijl zij , ten zelfden tijde , gelukkig belet
worden, dien geest van list en kuntlenarij te verkrijgen , welke
in alle Landen gefchikt is om het character te verlangen van
de zodanigen , die opgetoogen worden in de minder weezenlijk belangrijke takken van Koophandel. Het mist niet;
in alle rangen en leevensttanden, een opregter en hupfeher
character voort te brengen, dan eenige.andere arbeid. Geeit
Landbouwer, om zo te fpreeken, heeft ooit geweigerd, of
zelfs getwijfeld, openlijk met alle bijzonderheden van zijnen
arbeid voor den dag te kdmen, en elke verbetering, welke
hij of zijne voorvaders hebben uitgevonden , in 't licht te
brengen; terwijl, daarentegen t in alle takken van handwerk
lijke kunden en koopbedrijf, elke handeling, zo veel magelijk, met een tuier van geheimhouding overdekt wordt, ets
elke verbetering bij den uitvinder bijft berusten., en zomtij.dc
uet here teu grave daalt.
,
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OVLR DEN INVLOED DER SNEEUW OP DE GEWASSEN.

volken, die de gewesten der aarde bewoonen, in welAlie
ke fneeuw valt, befchouwen eenpaarig dit verfchijnzel alï

een der middelen, door de Natuur gebezigd , om meer kragts
te geeven aan de gewasfen, en meer werkraamheids aan hunne
ontwikkeling. Naaren invloed op de groeijing fchrijven zij
toe aan de zouten, die zij zeggen in dit bevrozen water aan
te zijn.
-wezig
Sneeuw in groote menigte verzameld , gefinolten , in glazen
vaten uitgedampt, geen bezinkzel overlaatende , heeft deeze
onderffelling als een harsfenfchim doen befchotewen; en, door
cone overdreevene redekaveling vervoerd , heeft men allen
invloed der fneeuw op de gewasfen ontkend. Indien men
Bene gezette Remming wil geeven aan zijne denkbeelden aan gaande de uitwerkzels van dit verfchijnzel, moet men onder..

Scheid manken tusfehen de •fiotfomme der waarneeminge en de
verklaaring, die men daarvan heeft zoeken te geeven.
Dat nsa een zeer konden winter de groeijing te sterker is,
maar gelange de • planten onder meer fireeuw zijn begreaven geweest, is eene daadzaak, en eene flotfomme van proefneemingen, door alle landlieden bevestigd.
Eene eenvoudige en natuurlijke oorzaak is daarvan voor.
handen, onafhankelijk van den falpeteren andere zouten, wel
voorgeeft dat de fneeuw bevat, en die de ervarenis-kemn
en de ontbinding hebben beweez< n in dezelve niet aanweezig
te zijn.

De aardbol bezit eerre zekere hoeveelheid warmtetloffe, in
zijn binnenfle opeengehoopt. De fneeuw is een flegt geleider
van de warmte; bezwaarlijk dringt de koude in dezelve door.;
Naare gemaatigdheid, wanneer zij fineft, is op Nul van deft
Thermometer van READMUR.
Wanneer de oppervlakte der aarde met fneeuw bedekt is ,
verkoelt de koude der.lucht, die haar aanraakt, haaren klomp.
De inwendige warmteftoffe des aardbols dient om denzelven te
verwarmen. Midden door de fneeuwlaagen heeft derhalvera
een warmteftrijd plaats , waarvan Net gevolg is, dat eeit
gedeelte van de fneeuw finelc , en dat de gemaatigdhei l
van het midden, alwaar de planten zijn, opr Nul komt. Al.
dus bezit de fneeuw dé eigenfchap, dat zij de planten, wel.
ke zij bedekt, in de gemaatigdheid van fineltend ijs houdt,
dezelve tegen eene ftrenge koude behoedt, en haare wortels
van eene geltadige vogtigheid voorziet , voor den groei zee
3l000zaakelijk.

De pry*ftteemingen van
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jat de tegenwoordigheid en de aanraakiug der oxigene ver.
eischt worden, om het koorn zich te doen ontwikkelen. Van
den, nnderen kant is het bekend uit de proeven van HAssLNFRATZ, dat, fneeuw niets anders is darí.waterin een ítaat van
,®xide; zij moet derhalven aan den groei meer oxigene dan het
regenwater opleveren.
Zie hier dan drie gantsch verfchillende uit verkzels Ier
faeeuw op de groeijing. i. Zij belet dat de plantdh van de
vorst worden aangetast. 2. Zij verfchaft aan de gewasfen
Bene geftadige vogtigheid, die hunnen groei geduurende den
winter bevordert, en ze, gevolgelijk , flerker in de lente
maakt. 3, Zij doet een grooter getal zaaden uitloopen , en ver
getal der planten, die boven den grond-merdtalzoh
groeien.
Indien de fneeuw niets anders dan de eigenfchap lhadt beze-ten oni de planten te bewaaren , en te beletten dc. zij door
de koude fterven, is 't niet zeer waarfchijnlijk dat men haar zou
befchouwd hebben als op den grond falpeteragtige zouten ne
Maar men heeft opgemerkt, dat zij het leder-derlgn.
fchroeide, op dezelfde wijze als de zuuren, alsmede andere
lichaamen, welke daarin gedompeld wierden; en men heeft 'er
uit befooten, dat zij deeze fchroeiende hoedanigheid was ver.
fehuldigd aan een zuur , welk zij bevatte, 't welk men ge•
zegd heeft falpeterzuur te ween.

ZONDERLING VERSCHIJNZEL VAN BOMENTEN.

Breslau heeft men eene zonderlinge proeve van enten
T egenomen,
die een zeer ongewoon gevolg heeft opgeleverd. Een burgerman kreeg den inval, om in de enting het
fap van onderfeheidene foorten van peeren te vereenigen ,
met oogmerk om vrugten van gemengden aart te bekomen.
Om daarin te fíaagen, bedagt hij, de enttakken van onder.
feheidene peereboomen midden door in hunne volle lengte te
fnijden , allen zoo veel doenlijk even verre ontwikkeld en
rijp. Hij vereenigde deeze takken , zoo naauwkeurig hem
doenlijk was , zoodat de - vezels over en weder elkander aan
ze zamen over hunne geheele lengte met zeer-rakten,bod
dunne banden van eene kleeverige hoffa, naar veerkragtige gom
gelijkende, en entte in de (pleet. Hij nam alle de niet tegen
elkander overfiaande boten weg, geene andere overlastende
dan die van het boveneinde der twee takken , even als het
overige van den tak gefpleeten, en de zijdlooten, wanneer
er gevonden wierden , die dicht genoeg bijeen Ronden, om
zamengevoegd te kunnen worden. Van verfcheiden honderden
van dusdanige entingen vatte flegts een douzijn, en van dee.
ze 4iierf een derde gedeelte bij het uidoopen; maar de wei.
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nige overblijvenden deeden eene uitwerking, keurig en belangrijk genoeg, om de boomkweekers tot het herhaaien en
ware het mogelijk, verbeteren van deeze handelwijze aan te
fp;, ;ren. To nog •toe hebben flegts vijf van deeze enten
vrugt gegeeven, en, onder deeze, twee gemengde vrugten,
of liever van eene nieuwe foort -- van de twee andere heeft
eene vermaagfehapte foorten gedraagen , en de vijfde
eene vermenging van de Grande Bretagne met de Bezy de
Ghaumontel 'voortgebragt; en die het zonderling verfchijnzet
heeft opgeleverd, bier bedoeld , heeft in 't eerie jaar eene
gemengde, vrugt gegeeven van eene buitengemeene hoedanig.
beid; in het tweede jaar de eerde der peeren, uit welke de
enting was toebereid, en in het derde jaar de tweede dier
peeren. De eigenaar van dien zonderlingen boom verlangde te
weeten , of de vrugten niet zouden verwisfeld hebben, zoodat
de .boons in het vierde jaar de gemengde vrugt droeg, zijnde
hij voorneemens om 'er alsdan enten van te veemen; doch
die afwisfeling heeft met deeze eer[te reize opgehouden, en de
boom in het vierde jaar wederom Bezy de Ghausnontel gedraagen.
Bene zoo zonderlinge ondervinding is gewisfelijk genoeg,
om de boomkweekers aan te moedigen tot het doen van een
reeks van proefneemingen aangaande de volmaakbaarheid. en
vermenigvuldiging van vrugten. Zints langen tijd zijn de
voordeelen deezer proefneemingen begreepen door de boomkweekers in het Departement :31emmappe, did z ellzinogen beroemen , zints eene halve eeuw , de lijst der peeren met
nieuwe foorten , en onder deze van de beste hoedanigheid, te
hebben vermeerderd, thans in Europa bekend. De eerfte wenk
rr ,
daartoe wierdt gegeeven door wijlen den lieer H4aDENPor,
lid van het voormaafig Kerkelijk•,Geregtshof vap, Henegouwen;
hem volgden de Heerera APL UMONT, DELNEtJFCOUR en anderen. De _ Abt DU"ESNE , een zeer vlijtig en : ervaren
Vrugtkundige, heeft te Mons eene maatfchappij van boomkweekers opgericht , thans uit zeven -en-zestig leden be.
(taande, die jaarlijks Eereprijzen..uitdeelt anti den uitvinden
van eene nieuwe vrugt, die, naar het oordeel der maatfchap•
pije ,van Bene goede foort gekeurd wordt. De Heer DUQUESNL
arbeidt zedert.lang aan een Werk, waarvan de artikelen over
het enten en planten van Appel- en Peereboomen gereed
,gijn.. Met verlangen zien alle liefhebbers der vrugtkunde dis
Werk te gene
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OVER tE AMERICAANSCHE STAATSREGELING.

DR. B. FRAWELIN'S AANMERKING OVER DE iMERICAANSCHE
STAATS REGELING.

(Overgenomen uit een' zijner jongst uitgegeevene Brieven
aan Mt . WHATLEY.)

f ijn Heer • l... Gij rchijnt de gel}eltenis onzer Staatsregelinge

niet wel te begrijpen. Indien het Congres een Reeds
ilaHdboudend Lichaam was 1 zou 'er meer reden weezen om
jaloers te zijn over de daaraan opgedraagene Magt. Doch
de Leden worden jaarlijks gekoozen, en kunnen niet langer
dan drie jaaren naa elkander gekoozen worden, noch meer dan
drie jasren 'in zeven ; en elk kan , wanneer de Aanftellers te
onvrede zijn over zijn gedrag, ten allen tijde van zijn' post
worden veriaaten. De Leden zijn uit het Volk genomen, en
keeren, den tijd uitgediend hebbende, onder 't Volk weder;
zij hebben geen duurzaamer bellaan in dien rang, dan', om zo
te fpreeken, de afzonderlijke zandkorrels in een uurglas. Zodanig Bene Vergadering kan niet ligt gevaarlijk voor de Vrijbeid worden. —.' Zijzijn 's Volks dienaars, te zamenvergaderd om de volkszaaken af te doen cn het algemeen welzijn
te bevorderen. De bun verleende mat moet genoegzaam webzeil, of zij kunnen de hun opgelegde pligten niet vervullen.-.Zij hebben geen groote jaargelden, maar een .dagelijksch inkomen, en dit is naauwlijks toereikende om de noodige kosten
goed te :naaken; zij hebben geen kans ,om hooge eereposten,
waaraan groote inkomsten verbonden zijn, te beklimmen: zij
bèbben geene kunfienaarijen te werk te hellen , om, gelijk dit
wel elders gefchiedt, verkoozen te worden.
Ik wenschte dat Oud- Engeland zo gelukkig was in het
Rijksbetluur; doch ik zie het niet. Gij Engelfchen houdt uwe
I geering; vorm voor de beste der geheele wereld, en veragt
de onze en andere. 't Is troostlijk, dat elk een goed gevoelen van zichzelven heeft, en van alles cvat tot ons behoort:
elk denkt, dat zijn Godsdienst, Regeering, Vrouw enz. de
beste is van alle'GodsdienIten, van alle Regeeringen, van alle
Vrouwen.
Te deezer gelegenheid herinner ik mij drie Groenlanders,
die twee jaaren in Europa gereisd, en, onder toevoorzigt vait
eenige Moravifche Broeders, Duitschland, Deenernar•ken, Hol.
land en Engeland bezogt hadden. Ik trof hun, op hunne terug.
reize na Groenland, te Philadelphia aan , en vroeg hun, of zij,
de veel gemaklijker leeve^swijze der bezogte Volken, die het
behulp der Kunfien lidden, gezien hebbende, niet zouden
verkiezen onder ons te blijven woonen? — Het antwoord
kwam hier op neder, dat zij met genoegen de gelegenheid
-
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genooten hadden om veele fraaije dingen te zien, doch dat zij
verkoozen in hun eigen Land te woonen. Welk Land, onder
meest uit rotzen en klippen beflondt, zo onvrugt--tusfchen,
baar,. dat de Illoravifehe Broeders van New - York aarde in
hun Schip medenamen , ten einde in Groenland een Kooltu in aan te leggen!

ANEKDOTENI VAN DEN HERTOG DE MONTAUSIER.

belangrijkee voorvallen ontmoet men in den leevensloop
G van
ene deezen buiteugemeenen man,. zijnen leeftijd, en den

1land, waarin hij zich bevondt, in aanmerking genomen zijnde; doch indien men doordringe in den geest der kragtige
gezegden , die van hein vermeld worden , zal Iaen in hem
een der belangrijkiie karakters der Franfehe Gefchiedenisf opmerken.
„ Mijne voorouders," plagt hij te zeggen, „ zijn altijd
„ getrouwe 'dienaars der Koningen, hunne meesters , maar
nooit yleiers geweest. Deeze eerlijke vrijheid, voor welke
ik uitkom, is een verkreegen regt, een familiegoed; en
de waarheid is tot mij gekomen van Vadér tot Zoon, als
„ een deel vIn mijn erfgoed."
Niet anders dan onaangenaamheden en tegenfpraak hadt
hij nog in zijne Landvoogdij van NorrrzQndde ondervonden,
toen hij vernam dat aldaar eene pest zich openbaarde; hij
kondigt zijn vertrek aan; zijn gezin verzet 'er zich tegen,
en hij geeft tot antwoord: „ Wat mij aangaat, ik geloof dat
„ de Gouverneurs op, hunnen'post moeten blijven, even als
„ de Bisfchoppen. Indien de verpligting niet even dringende
zij in alle omstandigheden, (laat zij ren minalen gelijk in '"t
„ geval van algemeeue' rampen."
Ten tijde als hij den Daufijn (den grooren Daufijn) opvoed.
tie, verbeeldde zich deeze , in eene hunner zamenkomften,
dat de Gouverneur hem hadt gepagen.. „ Hoe nu, mijnheer!
gij Haat mij. Men brehge mij mijne.pi toolen ! " — ,,Geef
aan Monfèigneur zijne pi(loolen," hernam, zeer bedaard,
de Hertog. ,, Wees bedagt , Monfeigneur , op hetgeen gij
gaat beginnen." De Prins valt . op de. knieën. , Zie
„ daar , Monfeigneur , waartoe de drift vervoere." Dit
voorval is nergens aangeteekend, maar het is bij overlevering
bewaard, in de familiera, van MONTAUSIER , uit zijne eenige
Dochter, voortgefproten. Ik heb het uit den mond van een'
zijner affammelingen.
Op zekeren dag geleidde hij den Dau ijn in eene hut. „ On,, der dit dak, Monfeigneur, in dit ellendig verblijf, woonen
de vader , de moeder, de kinderen , die onophoudelijk
,,
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„ werkzaam zijn om het goud te betaaien, waarmede uwe pa„ leizen zijn verfierd, en die van honger Herven, om de kos.
„ ten van uwe tafel te draagen. "
Toen hij , in de hoedanigheid van Gouverneur, affcheid vart
den Daufijn nam, zeide hij: „ Monfeigneur, indien gij een
,, eerlijk man zijt, zult gij mij beminnen ; indien gij het niet
„ zijt, zult gij mij heaten, en ik zal mij zulks getroosten."
Wie kent niet den vermaarden brief' over het bemagtigen
an Philipsburg? ,, Monfeigneur! ik maak u geene kompli„ inenten over de verovering van Philipsburg. Gij hadt een
„ goed leger, bomben, gefchut, en VAUBAN. Ook maak ik u
„ geene komplimenten omdat gij dapper zijt; dit is eene erf„ lijke hoedanigheid in uw Huis; maar ik verheug mij met de
,; geheele waereld, omdat gij goedaartig en weldandig zijt,
doende derzulker, dienhen gelden, die weldoen; dit is iets,
„ waarover ik u mijn kompliment maak."
Het begin, waarvan deeze man was uitgegaan, was het eerfie zeggen , dat van hein vermeld wordt: „ Ik gaa ten ho„ ve, en zal 'er de waarheid zeggen."
De vrienden der waarheid bewaaren dusdanige woorden in
hun geheugen, en herhaalen ze bij zichzelven, even- gelijk
de beminnaars der dichtkunde fraaie verzen herhaalen.

DE WINTER.

g Quid folutis est beatior curis,
Cum mens onus reponit, ac peregrine
Lahore fe.sfi venimus Laren ad noflrum
CATULLUS.

L ente prijk' met'Rozelaren;

Zomer tooi' de korenbloem ;
't Najaar duik' in wingertbla:iren;
Winter met zijn graauwe hairen,
Winter heeft den hoogileu roem!
Laat de jeugd het Voorjaar vieren;
Hebzucht, zwoegen in den Oogst;
Wellust, met den Wijnkrans zwieren;
Ik wil Winters kruin lauwrieren :
Winters glorie klinkt het hoogst!
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Voor des Winters klappertanden-

Geve ik vorsch- en krekelzang;
Voor het zweeten, hijgen, brauden,
Kieze ik 't blazen in de handen,
En het kleppen van de tang.
Laat Auroor wat minder pralen
Met heur bleekbeftorven' mond l
Laat de zon wat vroeger dalen t
Niets op aarde kan er halen
By de Winteravonditond.
Vloed en fpringtij' moog wat rijzen
Boven bear gewone peil;
Boom en hei en veld vergrijzen;
En het Noord zijn kracht bewijzen
Aan het uitgefpannen zeil;
Wang en vingers mogen bleauwen
Van het Bollen van het bloed.;
De ochtend op den middag graauwe^h;
En-de dag in nevels flaauwen:
De avond maakt het alles goed,.
d Hoe zalig zijn die uren,
Als men, na een' korten dag,
Van het lastig plichtverduren
In vertrouwelijke muren
By zijn haardvuur rusten magi
Als men, aan zich - zely' hergeven,
Afgefcheiden van 't gewoel,
Met de ziel om hoog geheven,
Aard en hemel rond mag zweven
In Zijn.' ouden leuning1ioel l
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Als men, in 't gepeins verloren,
In den lieven haardtleêgloed
Lust en leven op voelt gloren,
Kommer, angst, en weedom filmoren,
En zijn gratige leeslust boer!
Als men 't firengst der jaargetijden
Aan zijne Egaas trtutve borst,
Met zijn kinders om zijn zijden
Onbekommerd heen ziet glijden,
En om ijsgang geeft noch vorst!
Als men met zijn dierfie panden,
Om den blijden haard verdeeld,
't Vrolijk avondvuur ziet branden,
En, by 't rusten van de handen,
Dc ooren met éen pra2[tjen ftreelt.
d Hoe viteteh dan de dagen
In een zachte kalsnte. voort!
Met wat zalig welbèhagen1
Door geen fheeuw of regenvlagen
In hun zoete rast gehoord!
6 Hoe zoet is 't, aam te balen
In den fchoot van zijn gezin!
Die naar anders niets kan talen,
Daar zijn wenfchen In bepalen,
6 Die heeft den hemel in.

Hun te teven die ons minnen ,
Wien wy alles zijn op aard!
Him het noodig brood te winnen!
Voor niets anders hart of zinnen!
• Dat lot is fcbatteu waardi
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Laat dan Noord of Westen tieren;
Laat de hagel zoo hij wil
Tegen glas en venfler gieren;
Laat het onweer om ons zwieren;
't Blijft in huis en boezem fiil.
Ja, volzalig zijn die uren,
Als men zich met Gade en kroost
Honig uit het leed mag puren,
En van wat, men moog verduren
In elkanders liefde troost!
Zalig dan die avondí}onden i
Die de barre Winter fchenkt,
Als men, aan zijn huis gebonden,
's Levens wellust heeft gevonden,
Waar geen wareldsch leed ze krenkt!
Zalig, ja, die Winterftonden,
Vol van huisfelijk genot!
Ware vreugde wordt gevonden
By de kuifche huwlijksfponden,
In den omgang met zijn' God!
i
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DEMOSTHENES EN CICERO,

oordeelkundige
heeft, ten opzigte van de twee
D
Redenaars
en
deeze treflijke aanmerking te neder gefchreeven : De
PENELON
DEMOSTHENEs

CICERO,

Grieken, DEMOSTHENES gehoord hebbende, riepen uit: Laaten wij ten /Irsjde uittrek
PHILIPPUS bevegten ! De Romeinen zeiden , naa het-ken
bijwoonen eener Redenvoe;ing van c1CzRO: I3'elk een uitmu*-

aend Redenaar!

,MEN G .E L WERK,
TOT FRAAIJE LETTEREN, KONSTEN EN WEETENSCHAPPEN, BETREKKELIJK.
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ALEXANDER DE GROOTE EN JULIUS CIESAR MET
ELKANDER VERGELEEKEN.

ALEXANDER DE GROOTE.

O

m eene juiste vergelijking te maakgin tusfchén he
Leevêu van ALEXANDER DEN GROOTEN en dat van
)ULius C ESAk , zal ik ter loops Benige van beider uititeekendite.bédrijven óphaaleii; ten einde in fiaat te zijn
om op te merken, waarin zij overeenkomen, en waarin
zij verfcri lfen.
De eerfee opmerkenswaardige bijzonderheid, ALEXAN+
fER betreffende, viel voor, - toen hij nog een kind was.
Gevraagd, „ of hij , in de OZympifChe Spelen , one
„ ítrijd zou. willen 'loopen , " luidde zijn antwoord :
,,Ja, wanneer hij 'er Koningen aantrof om tegen te loopen." Een zeggen, 't welk zeker eene grootheid van
ziel uitdrukte , gemengd met Beene geringe nzaate 'van
hooggevoeligheid; dan men hebbe iets af te fchrijven op
zijne jongheid , en den invloed der opvoedinge op een
zo jeugdig hart.
De vraagen, die ALEkANDER aan de Perftfeke Gezanten voorftelde., waren in de daad verbaazend; zij had
den niets kinderagtigs of laags , maar droegen - de duidelijkíte kenmerken van een leevendig vernuft en volklonken oordeel , -- ten oordeelkragt , zo groot,, dat men
zulks naauwlijks verwagt zou hebben van iemand, dle
tweemaalen zijne jaaren telde.
Zijn temmen van den Bucephalu3' levert een verbaazend
blijk op van de vlugheid zijner bevatting; den aart van
het Paard waárneemende uit de fprongèn, die het vlaak
te, wanneer een der Hovelingen het wilde berijden, ontdekte hij fpoedig , dat het beest niet te temmen was
door eene harde behandeling; dat zagtheid, en oplettenMENG. X807. NO. a,
D
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tenheid op den tland, waarin hij het Paard.bragt, veel
zou toebrengen om de fierheid van het Dier te maatigen.
Hij nam de proeve, en de uitflag beantwoordde aan zijne
verwagting.
ALEXANDE4-'S kennis van en oordeel over alle onderwerpen moet verwonderlijk geweest zijn: want wij
ontmoeten hem als Beltuurder van iWacedonie , flegts
zestiën jaaren bereikt hebbende. Staande den. tijd dat
zijn Vader afweezig was in den krijg tegen de B^yzantiners, werd hem het Groot Zegel toevertrouwd;'t geen
ten vollen uitwijst her groot vertrouwen, 't geen PHiLIPPUS in hem (telde.
Twintig jaaren bereikt hebbende beklom hij eenei
Throon , oI ringdmet èen bijkans opnoem lijk getal vijanden .erg ee hij dertig teld , bragt hij ze. te onder,
en ketgilde_ de. geheele Wereld an zijnen zegewagen,
't Geen van 47..EXANDER verhaald wordt, ten aanziene
van zijn gedrag jegens TIM©CLES , bij fret beleg vale
hEben,,.- is cep treffend 'blijf van Zijne edlaartigheid.
newel het eene geringe vergoeding va ,vgo,. ,de veel
geleden, gedroeg 'hij zich,-yuldigefnrtoh
buiten twijfel, te, wreed,.. bij het inneemen dier Stad :.
dan de, reden voor dusdanig eerie handelwijze heeft u
het Staatkundige gewigt. rHet lot van Thékep.moest diei en om, het overige van Griekenland in. oitderdaanigheid
te houden. Menigwerf gevoelde hij berouw wegens de
wreedheden , aan de Thebaanen gepleegd; een berouw ,
't welk een, geest van genab toon in zijn hart kweekte of
deedt opwaaken : want alle. de andere vermeesterde lieden behandelde hij gelijk een edelmoedig krijgsman past.
't Geen- zijn -berouw wegéus jiet .lot., den Thebaanen aan.
gedaan,. te; meer blijks van opregtheid doet, draaggin,, is
de waarneeming., dat bij eiken Thebaan , . die' dè nede4
laage zijner ftad overleefd had't, en van hem eeue gunst:
verzogt, dezelve, met de uititeekendite teekens van ge.
negen, verleende.
ALEXANDER ving den Perfsfchen Oorlog aan met eene
Legerrnagt, niet.íterkei. dan 8,00a man; een, klein getal volks' zeker , als men de grootheid. der ondernee,
nminge in aanmerking neemt. In. de daad zijn perfoonlijke
moed hieldt Benen gelijken tred met zijne heerschzugt,--_
Lien_ Hellefpont met deeze manfchap overgetrokken zijnde, ging hij na. den Granicus. HEPHESTION raadde
heat:, het niet te ondernemen, die rivier over te treken,
;
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ken, of den krijg dat jaar voort te zetten, dewijl het
jaargetijde te verre verloopen was . Doch ALEXANDER, in
diien raad geen genoegen neemende, zeide, „dat hij den
,, Hellefpont zou onteeren, als hij den Qrataicus vreesde." — Dit gezegd hebbende, reedt hij de rivier
in , gevolgd door zestien Ruiters: dan , de Droom zeer
ierk loopende, won hij met zeer grootti tIioeite den tegenover hem liggenden oever, — Dit -bedrijf :fpreidde
met de fchitterendlt e kleuren.zijnen Heldenmoed en dorst
na Roem ten roone; dit verfplrold^de een vtiui' in het hart
van den minhen foldaat, die; ziende dat hun Koning
en Held de-eer.(te was om her gëweld- des fho€^rns te braveeren , hein , al ware dezelve zevetima gil í1.etker -ge
dood of de overwinning zoudeíl gevolgd-west,ind
zijn. - Hij wist, dat - niets een KrijgsbevelhébbCk dieí'baardei maakt- aan'. zijne 'Soldaaten,- dan dat hij- -ín ge
lijden nietshiui-'deele:
-vareli
,

-

Toen PHILIPPU3-^VAW AItCAir7IA aan A-LE XANDEPU,- zich
in Cilicie bevindende , eeti drank gaf diènL - iteri zeide vergiftigd te weezen-, gaf hij een zonderli ig blijk
;

,

van wanre. grootmoedigheid. Hij" reikte' dei; Arts doek
brief, deeze befchuldiging inhoudende, toe, en uëth
aten dr-ank tefe-'ns in. Ware die. drank- geweest getijli de
brief vermeldde, dan zou zijn e&élmóedig' tt-eirne i óp de
trouwe der vriendfehap de wére}d, op dien tijd hero d
hebben van eenen Held,-die, om' vele go-ede.hoedgnigheden', groote agting ïeiitlé.
De m'inzaartïe behandeling, ' wëlke liet Gezin van DARins van ALEXANDER on-tVi13g,- ilea den ftg in'd`2 en-gten van Syzie- r doet= eeré- aan` d ge'vóeligheid" van zijra
hart, en de-'hoogagrilig,'-waará#iede' hij eeaLte e der-ge.
bragte- Majetleit behande!dé. Hij l^évlt, &at' deeze á1g
van KKoniti'glijke i bloede, en iet aFs gevaangenen, zou.
den behandeld worden. Weiilig'eC)verwinrií áirs 2budet1
Zich gedraagen hebben gelijk Tiij^,.- watrdeér iii z k een
aantal fhoone Vrouwen Iii .1rf Iii+è raagtgetfeegett'haddens Hij bragt toen ir! d'áadIjke betraàting dd'-voor+
fchriften, hem gegeeveií van' zijnen Lee ér AItrs
TOTELí33 de lesfen van het beheer zijner drífterf. •Dool+
dit gedag: Dak hij verre uit boven- zijnen zo teer bij
hem' geliefden- AcHIL'.ES ett dien t& evrati,-a zij
grootfee eerzugc.
-ne
Wanneer ANTIPATER bij' ALEX'ANDE1 w00'rt1ë4i Vaij
-

,

;

befchwlddg4ngfe fpra r- W

diens Moeder.,
T7 ^►

' ikij te*
ant.

4ó ALEX^INDER DE GROOTS EN JULIUS C2ESAR

antwoord: ,, Ik verwonder mij , dat ANTIPATER niét
„ weet, dat één traan van eene Moeder duizend zulke
Brieven als deeze tiitwischt." ' Hij onderhieldt
zijne Vrienden fcherplijk, wegens hunne gereedheid om
tot de wellustige, zeden der P. erzen over te gaan. ALEx.ANDER's redenen tot een tegenovergetteld gedrag waren klemmende en hem waardig. Hij befloot met te zeggen : ,, Het einde en de voltooijing mijner Overwin.
„ ningen was, de ondeugden en zwakheden der zodani.
„ gen , die ik te onderbragt, te vermijden ! "_ Woorden,
welke hij bekragtigde door zijn eigen voorbeeld.
Bij ALEXANDER'S laatste najaagen van D4RItlS, bevondt hij zich met zijn krijgsvolk, riaa een langen en
hoogst. `vermoeijenden marsch , fmachtende van dorst.
Enige 11Zacedoniers hadden, in deezen dringenden nood,
een kleinen. voorraad _van water gevonden', en bragten
het voor hunne vrouwen en kinderen in het Leger. Op
een tijd dat ALEXANDER zelve van dorst finachtte, boodendie krijgsknegten hem eenig water aan. Hij, nam
den helm ,waarin het water was , in zijne hand; maar
rondziende:, bemerkte hij , dat de oogen van alle de
Soldaaten zich met, greetigheid op dien vreemden drinkn ap vestigden. Zonder een druppel te -drinken, gaf hij
het aangeboden water met dankzegging terug, betuigende: „ Zou ik alleen drinken, en alle anderen finach„ ten? ; Zij zouden met reden misnoegd zijn!" Zulk
eene daad van lijden en verdraagen, zulk eene groot.
moedigheid , was regt 'gefchikt om zijne krijgslieden
wilvaardige. volgers te maaktin.
Het lor, waartoe hij nESSUS , den Moordenaar van
DARIUS.,, doemde, wordt door zommigen met den naalp
van wreed: beflempéld ; dan anderen houden het daar
dat-het de grootife wreedheid zou geweest'zijn,-vor,
zulk een monfter op aarde te laaten leeven.
ALEXANDER gaf, in veele. gevallen, doorfteekende
blijken van een teergevoelig hart: zulks betoonde hij inzonderheid.door zijne lieert over den moord van. DARIUS,
en zijnen rouw bij den dood van de Gemalinnediens ongelukkigen-Vorsts. Behalven zijn leedweezen over haar,
als eene beminnelijke Vrouwe, beroofde zulks -hem van
de gelegenheid , om de hoogagting , welke' hij haar
toedroeg, te_betoonen.
In 4rcania gekomen , ontmoette een partij Barbaaren
áe Soldaaten r aan welkeu ALEXANDER de zorge voor
EijE
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zijn geliefd Paard Bucephalus hadt toevertrouwd ; en zij
namen deezen gevangen ALEXANDER vaardigde manfchap tot hun af, met den eisch om het Paard terftond
weder terug te gee+ven. Niet alleen gaf hij daarvoor een
groot lotgeld, maar behandelde hun voorts vriendfchaplijk. Veele andere blijken van edelmoedigheid omtrent
zijne vijanden troffen het hart zijner knegten.
Voorzeker was een vlek in ALEXANDER'S Charas^er
de wijze , op welke hij te werk ging, om te weeten te
komen wat PHILOTAS van hem zeide (als hij dronken
tinas) door middel van ANTIGONE , zijne Maitresfe.
Men kan niet zeggen , dat ALEXANDER ergdenkend
was wegens de oogmerken van anderen; maar hij was
niet vrij te fpreeken van ligtgeloovigheid , inzonderheid
ten opzigte van alles , wat hem verhaald werd van de
zodanigen, die anderen betchuldigden van iets tegen zij
Roem gefproken te hebben. Dit raakte de teerge--ne
voeligtfe fnaar van zijn hart , en , kon iets hem tot
wraak aanporren, 't was zulk een bedrijf. De zamen
DRINNUS firafte hij zeker te zwaar, en-zweringva
'er fneefden onfchuldigen bij het bloed, te dier gelegen
Wat zal men zeggen van den dood van-heidgftor.—
CLI'EUS? Schoon ALEXANDER te veel wijns gedronken
hadt , verdroeg hij diens beledigingen, eenigen tijd ,
met groot geduld; en , naa een oogehblik van dolzinnig
uit rechtmaatig opgewekten toorn, was-heid,gborn
zijn berouw, wegens die daad, zo verregaande, dat
hij liet zwaard in zijn eigen hart zou geftooten hebben ,
hadden de rondsom ifaande Officieren hem niet wederhouden.
Een zwarte vlek heeft op ALEXANDER doen kleeven
zijn gedrag in Indie, waar hij, met Bene Stad 't verdrag
der overgave getroffen hebbende, op voorwaarde, dat de
Bezetting ongehoord de poorten zou uittrekken , bij
alien aftocht op hun aanviel, en ze allen om 't leeven
bragt. — Dit bedrijf gaf een erger dooditeek aan zijnen
Roers, dan alle zijne vijanden hein konden toebrengen,
in alle de jaaren. dat hij lteden bém.agtigde.
Aan de oevers vao den HydaspuslietALExANDER wapenrustingen, voor reuzen gefchikt, begraaven, ten einde
volgende eeuwen van de kloeke geftalte derlWacedoniers te
doen fpreeken. Dit was zeker een ijdele trots; hij moet
gedagt hebben, den Indiaanen fehrik aan te jaagen, op
de befchouwing van zulke wapenrustingen: welk, mogD3
ten
.

SO ALEXANDER DE GROOTE EN JULIUS C&SAR

ten zij denken, zou hun lot geweest zijn, indien zij
onder de magt van zulke reuzen, aangevoerd door eersen
Man als 4LEXANDER , gevallen waren! -- Bij den dood
van zijnen Vriend HEPHESTION vergat ALEXANDER te
eenemaal de tedere aandoeningen der menschlijkheid.
Rouw over den dood van eenen , dien hij zo teder beminde, vervoerde zijnen geest. Hij vierde bot aan ver
Godsdienstbegrippen , en offerde een geheel Volk-kerd
op aan de fchim van dien Vriend zijner ziele. Dan hij
volgde deezen Vriend , kort daarop, na 't rijk der
fehimmen.
JULIUS CIESAR.

Mijne aanmerkingen over JuLrus cJEsAR vang ik aan
van den tijd , waarop hij zijn eigen rantfoen aan de
Cilicifche Zeerooveren betaalde; niets treffends komt vóór
dien tijd in zijne leevensgefchiedenis voor. De wreed
zijns gedrags tegen deeze Mannen, daar hij geboodt-lheid
dat zij zouden gekruizigd worden, geeft ons geen gunfrig denkbeeld van zijn hart: want in de jaaren, wan•
neer hij deeze fchriklijke wreedheid deedt pleegen , voelen de meeste menfchen eerie grooter overhelling tot betoon van zagtaartige menschlievenheid , dun ouden ,
verhard in gruwlijke boosheid.
Schoon het plaatzen der Standbeelden en andere Eereteekenen voor MARIUS in Rome een fpreekend blijk opleverde van zijne eerzugt en ftoutmoedigheid , flaagde
zulks naar zijnen wenseh. Het volk , ingenomen met
zulk eep merkteeken van moed en uittarting der vijanden
van dien grooten Man, juichte dit bedrijf toe , en ver
als den éénigén, waardig dien Rósnein in den-hiefm
bloede te beftaan.
In de zaak van cLODZUS , die niet alleen de heilige
verborgenheden van de Godesfe BONA onteerde, maar zelfs
de kuischheid van PomiPEJA belaagde , was hij tot laagheid.
zegt. Doch CESAR fcheen , ten dien tijde, alle eer
van zijn Huis op te offeren aan liet bejag van Volks
-gunst.
Wanneer C ,SAR de Leevensgefehiedenis van ALEXANDER DEN GROOTEN las , borst hij uit in traanen, en het
fpeet hem, dat hij ongelauwerd den leeftijd bereikte,
waarin ALEXANDER reeds de Wereld overwonnen hadt.
ree veragttijke zwakheid in de daad
Cam-

DIET ELKANDSIt VERGELEEBE7.

$i

C^SAR'S eerfie krijgstocht was tegen de Gtitliciers en
Luciliaanen. Hij overwon ze, en maakke.eenige wijze
inrichtingen ten apzigte van het betaalen der fchulden,
regtvaardig handelende ten opzigte van de fchuldiigen en
da fchuldeifchers. Staande zijne krijgstochten in Gaulen
ging hij met eerlijkheid te werk. Zijn perfoonlijke moed
was, in de daad, te bewonderen; terwijl 'teíiens zijne
bekwaamheden als Veldheer de wereld deeden verfteld
ftaan. Zijne ziel was zo wel geftemd voor de arbeid
kabinet, .als voor die in het veld:-zamhednit
want, met zijn Leger zich op eenen grooten affl:and van
Ronne bevindende, hadt hij ontelbaar veelt gelegenheden,
in de herhaalde boodfchappen aan den Raad gezonden,
om zijne bekwaamheden als Staatsman, in vollen luis ter, ten toon te fpreiden.
Bij den aanvang der Burger®brlogen tusfchen hem en
PoMpEjus, !telde hij zijnen Mededinger voor, om wederzijds hunne vooringenomenheden en eifchen ter zijde
te [tellen, en als onbeámpte Burgers na Rome te keeren.
Dit levert een blijk op van zijne Vaderlandliefde. Dat
beginzel , zo ingeworteld in het hurt van elk' Romein,
werkte, op dat maal , zo flerk in hem, dat hij het behoud des Vaderlands - boven eigen grootheid telde.
PomPEJtTs weigerde het, en alle de verfchriklijktieden
van eenen Burgerkrijg woedden met zulk eene uiterffie
dolzinnigheid, dat niets, dan de volffrekte val van een
van beiden , een einde aan de jammeren des Gemeenebests kon maaken.
Naa den hoogst gedenkwáardigen flag van Pharfalia,,
waarin-POMMPErus de volle nederlaag kreeg, was de taal,
die c^sAR voerde, wanneer Mjden voet zette in 's vijands
Legerplaatze', overdekt met de lichaamen der 'verflaagenen , treffend. „Dit wilden zij ! — Zi j dwongen mij tot
„ dit bedrijf ! CAJUS GASAR moest dit doen, ofden roetra
„ van alle zijne voorige Overwinningen verliezen, door
„ lafhartig 's vijands Legerbenden te laaten ontkomen!"
Hartroerende gedagten in eenén Man met krijgsroem bekranst , de verlaatet Legerpláats vah PoaiPEJus ovettrekkende , heenenfhppende over de ontzielde en ziel
wier dood-togendlichamzjrLgénote,va
hij zichzelven als de voornaatimfte oorzaak erkende! wat
moet bij op, dit oogenblik niet gevoeld hebben! De traánen , die hij ftortte over pont Ejus, doen hem sneer eets
aan, dan alle de krijgslat^titen , welke hij behaalde,
D4
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van die in Callicie af , tot die in de velden van Pharfaha. -- Wanneer CATO, naa den veldlag van Thap•
acus, zichzelven om 't leeven bragt, riep c vsAR uit:
CATO, ik benij u uw dood, dewijl gij mij de eer benijdde om uw leeven te spaaren! " --- De goedertierenheid, betoond aan allen van de partij van Pompnjus ,
die deezen. Mededinger overleefden , heeft veel blijks van
edelaartigheid.
De overwinningen van ciESAP. waren van meer aangelegenheids dan die van ALEXANDER, (dien hij zich ten
voorbeeld van naftreeving helde) dewijl die des jeugdigen Krijgshelds meest alle in ijdelen rook verdweenen,
naa dat hij den laattien adem hadt uitgeblaazen; doch
die van deli Romein volduurden jaaren lang naderhand in
italie. Hij behaalde een zegepraal wegens Egypte
,.Pontes en 4frica , en eindelijk van wegen de vermeestering van ?uba.
Cm,sAR ontwierp veele verbaazend groote plans: een
deezer, indien het welgeflaagd ware, zou ten achtílen
wonder in de wereld genrekt hebben; zijn oogmerk was
om de landengte van Corinthe door te dringen. Hij
badt ten doel, de rivieren llpian en Tyber af te leiden,
zo dat ze rechtftreeks van Rome na Circanum liepen,
en van daar na zee bij Toracina. Hij wilde alle de moerasten rondsom Mamentuna' opdroogen , ten einde veele
duizenden in den landbouw en andere nuttige bezighe.
den werk te verfchafFen,
Ontelbaar veele waren CI SAR's vaderlandlievende
plans. Hadde bij geleefd om dezelve te volbrengen, zij
zouden meer nuts voor,eme. gebaard hebben, dan alle
haare fchitterende zegepraalen te gader.
Zijne Tijdregeling was van het groot(le nut voor zijn
Land, naardemaal dezelve ten redmiddel ftrekte uit de
onvermijdbaare verwarring, welke het gemis daarvan te
Rome zou hebben moeten veroorzaakén. Het was niet
overeenkomstig. met de fcherphejd zijns oordeels , dat
hij de toegenegenheid des Volks in de waagfchaal flelde, door eenera Titel aan te neemen , die haatlijk moest
klinken in de ooren der oude Gemeenebestgezinden.
C sAR's dood was allerontzettendst , en ging gepaard
met bijzonderheden, die denzelven te treffender maaken.
Wat hadt cis 4R gedaan, 't geen POMPEJU$ niet zou
gedaan hebben ? Nogthans droeg men leedweezen over
)OMREJIIa p en CAESAR werd vermoord -* vermoord door
een

j
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cel, aantal, die het op zijn leeven gemunt hadden; -geene dolken troWen hem dieper, dan het zien van ERUrus onder dit aantal. „ En gij ook hier, BRUTUS !"
pit gezegd hebbende , viel hij ter aarde , en gaf den
jongden fuik.
ALEXANDER E GROOTE werd, als 't ware, een Koning gebooren -+- JULIUS C1ESAR was een Burger : maar
een Burger van Rome, die toen de Burgemeesterlijke
waardigheid beklom , ftondt gelijk met eenig Koning
op aarde , uitgenomen de duurzaamheid zijns gezags.
Beiden bezaten zij dezelfde grootheid van ziel, -- beiden
hadden zij denzelfden onleschbaaren dorst na roem.
Edelaartigheid blonk nu en dan in het Charader van
den eenen zo wel als in dat van den anderen uit.
Door cJEsAR's goedertierenheid (fchoon dezelve blijk.
baar niet uit een belangloos_beginzél opwelde) won hij
de liefde des volks, 't geen hem tot alle opeenvolgende waardigheden, en eindelijk tot Conful verhief.
— Ten aanziene van de zagtere aandoeningen , des har
C SAR veranderlijker dan ALEXANDER -ten,was ,
wiens tederhartigbeid (buiten de gevallen wanneer de
dronkenfchap hem vermeesterde) als °een zagte ltroom
vloeide. Deeze zagtheid van: art maakte hem. egter
niet onbekwaam om heldendaadeti te volvoeren. Neen ,
in deeze was hij gelijk aan crnsAR, of eenig Held var
hem.
De Eer- en Staatzugt van C SAR deedt hem de Re.
publiek om verre werpen , ten einde hij al de magt des
Gemeenebests in zijne handen mogt krijgen, en krijgsvolk naar welgevallen werven ; dat krijgsvolk na de ui
einden der aarde voerende , om , door de groot.-terf
heid aijner kriJ'gsverrigtingen en daaden , zijne grootheid boven andere Stervelingen aan den dag te leggen.
De Eerzugt van ALEXANDER nam eene nog hooger
vlugt; hij dong '.er na om een qod te zijn, daar bij
in zijne daaden meer dan een Mensch fcheen. In hem,
den vermeenden Zoon van JUPITER AMMON, vereenigden'zich verfcheide volkomenheden, die in verfchillende Goden vielen.
De Macedonifche Vorst hadt zeker die ftrengheid en
afflootende ftugheid niet, welke het gelaat van CAESAR
bewolkten, en voor zijne Vrienden zelfs hinderlijk waren.
D5
De
,

$4 ALEXANDER DE CROOTE EN JULIUS CEESAR.

De openhartigheid en heuschheid , die op het gelaat
Tan ALExAr DER fpeelden , bewoogen aller harten tot onderwerping.
Zouden wij beide deeze , ondanks hunne gebreken en,
afkeurenswaardige bedrijven, groote Mannen geen regt
laaten wedervaaren , met te neder te fchrijven : CIEsA- was een eerzugtig Man, dapper in het Veld, ver
Raad, bedreeven in de Letteren, ver -ílandige
-hevnaCrt,
daarin een Romein.
ALEXANDER dorstte even zeer,. zo noriet meer, na
Roem; hij was dapper, en zo edelmoedig als dapper.
1-lij hadt zijnen geest verfierd met de fraaije letteren,
en zijne ziel bezat die vermeesterende bevalligheden
welke de hardheid der driften verzagten.

GELUKKIGE GENEZING 9AN EENE ZWARE HANDWONDE.

p den i8 November
ontbood men mij, te^J gen den avond, ten hwize Van JAN BOUMAN , Wo0
nende in het dorp Ouderkerk aan
daar koí8o6

den Amfiel;

vond ik een jongman, KLAAS WIt NER genaamd,
met zijne regterhand op tafel leunende, die met eerre
menigte van doeken omwonden was, en, als 't ware, in
een bloedbad gedompeld lag. Naar de oorzaak gevraagd hebbende, gaf omen mij te kennen, dat deze
mende,

KLAAS WINNI.R met zijn' maat , ten huize van THIJMEN
KOEK of BRUER, in den ronden hoeperpolder, bezig

zijnde .met het afhakken van eenig vleesch, en daarvan
een iluk, op het blok liggende , willende vasthouden, door zijnen maat met het grote hakmes eene wonde was toegebragt , welke zich dwars over de regterhand uitstrekte.
De wonde onderzocht hebbende, bevond ik dat dezelve haar begin nam van het nahandsbeen van den
duim los metacarpi pollicis) en dwars over de nahand
tot aan de articulatie van den pink, tusfchen denzelven
en den naasten vinger door ging tot benedenwaarts in
de hand. Alles was van boven dwars doorgehakt, ge lijk ook de drie nahandsbeenderen , waarvan liet eerf±e
naast Jen duim voor een gedeelte en de twee volgende
ge.
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geheel afgekapt waren, zoodanig dat de twee volgende
vingers nederwaarts en geheel los hingen.
Mijn eeríle werk was het bloeden te ftelpen, en ,zoo
goed de omílandigheid dit toeliet, de wonde te fluiten
en te verbinden, bevelende het verband met een warm
oxycraat vochtig te houden : ik vond mij tevens genoodzaakt eene breede fpalk van fpanenhout onder
de hand te plaatfen , gaande voorbij de toppen der
vingeren tot een gedeelte van den onderarm, om alles
zoo veel mogelijk te onderíleunen, en voornamelijk om
de twee geheel loshangende vingeren fleunfel te bezorgen: de fpalk vulde ik in de hand met een opgerold
windfel tot eenen gelijken íteun en gelijke dragt, en om
eene verzakking van ftof zoo veel mogelijk in tijds voor
te komen, daar ik hiervoor reeds bevreesd was.
Ik vond vervolgens de geheele hand zeer ontftoken en gezwollen , en beval hierom zorgvuldig en gedung voort, te gaan met het verband door het warm
exycraat vochtig te houden. — Dan met de grootke
verwpndering ontdekte ik, na verloop van 5 a dagen,
dat de ontfleking geheel verdwenen was , dat de
hand 'er zeer want altig begon uit te zien, en dat zij
zeer bleek, bol en oedemateus gezwollen was. Bij het
losmaken van het verband befpeurde ik tevens dat de
wieken enz. zwart aangeetlagen waren, en eenen ondragelijken flank van zich gaven , als dien van verrot
Ipek ; redenen om mij te doen besluiten dat 'er reeds
caries aanwezig was. Daar ik nu voor eene geheele
verftikkiiig beducht was , en alz'oo voor het behoud
der geheele hand vreesde , beíloot ik uit dien hoofde
tot een fomentum uit ag. calcis", ral ammoniac. en J.
vin. caphur. beftaande, waardoor het mij gelukte de oe
zwelling te verminderen , terwijl 'er zich van-dematuz
dag tot dag meerdere levensbeweging vertoonde. -Na verloop echter van.4 a 5 dagen ontdekte ik aan den
binnenkant bij de articulatie van den pink, van binnen
in de hand , eene kleine fungeuze opening , welke
ik onderzocht hebbende, bevond tot binnen in de
hand door te dringen. Ik trachtte dezelve te zuiveren
door eerie info ie uit de tint?. myrrh. alpen. ruccin. en
snel rofarum bellaande , om alzoo het dreigend bederf en
de caries voor te komen; dan na twee dagen openbaarde zich bij de articulatie van den voorften vinger een
abfees, 't welk ik opende , en waaruit zich eene groote
l oe-
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hoeveelheid ichoreuze etter ontlastte. Den volgenden dag
onderzocht ik nader, en bevond dat die beide openingen
,genteenfchap hadden , en de geheele binnenhand een
Jinus was, en dat ik, met mijn holle fonde bij den pink
ingaande, bij den voorsten vinger weder uitkwam; ik
zag mij dus genoodzaakt dien finus te dilateeren, en de
hand van binnen dwars door te fnijden , waardoor de
twee vingeren, van dien kant, op nieuws hunne vastigheid verloren, en ik de hoop opgaf om deze te zul -.
len behouden. Tot mijn genoegen bevond ik echter, dat
de wonde boven op de hand, in dien tusfchentijd, zoo
verre weder was aaneengegroeid, dat die twee vingeren
van dien kant eenige ftevighèid verkregen hadden; bezorgde dus van onderen door mijne fpalk zoo veel onderiteuning en dragt als mogelijk was , ter bereiking van
mijn oogmerk. Ik verbond vervolgens dien finus, denzelven van binnen met een poeder uit de puly. myrrh. en
euphorb. be{Irooijende, en met wieken, in mijne vorige
tinE2uur gedoopt , beleggende, waardoor ik befpeurde
dat de teekenen van caries en de flank tevens van tijd
tot tijd verminderden. — Dan de vinger naast den
pink (die het meest digt bij de articulatie geleden
had) bleef bij aanhoudendheid zeer aedemateus, hetwelk
mij op het vermoeden eener verborgene caries bragt,
te meer, daar 'er zich, tusfchén den pink en den daar
aan volgenden vinger, op nieuws , een abfces openbaar.
de,, waaruit zich veel, etter. ontlastte : na hetzelve geopend te hebben, bevond ik dat het zeer fungeus was,
verbond het met de vitr. alb. , en vervolgens met mijne vo
rige tinctuur en poeder voortvarende , fchikte zich alles , tot eene radicale genezing. — Dan tot mijn leedwezen ontdekte ik op cjen 28 December des vorigen jaars
wederom vanboven bij de articulatie van den pink Bene
kleine fungeuze opening: doch dezelve onderzocht hebbende, bevond ik dat zij niet diep ging, en overwon haar
met de alumen ufum en mijne vorige tinëtuur. - Den
7 Januarij 1807 echter bevond ik de geheele hand, van
binnen, en van buiten , voornamelijk bij de articulatie
van de middelfile vingers, zeer ontftoken, en ontdekte
bij de articulatie van den naast aan den pink gelegen
vinger, vanbinnen in de hand, een abfces, hetgeen ik
opende , en waardoor zich op nieuws eerie groote hoe*
veelheid van dikke etter[iof ontlastte , welke een zeer onaangenamen reuk van zich gaf: ook befpeurde ik boven
-
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ven op de hand , op twee a drie plaatfen, de begin.
felen van op nieuws opkomende verzweringen; en dit
maakte mij hopeloos omtrent het behoud der hand. Ik
kon geen andere oorzaak vinden, dan dat de patient,
zich verbeeldende alle zwarigheden te boven te zijn -,
ondanks mijne welmeenende raadgevingen omtrent zijnen
te houden levensregel , daarin zich had te buiten -gegaan , waarvoor ik bovendien zeer gegronde redenen
had. Ik liet andermaal de hand met het warm oxycraat
gedurig nat houden; en op mijne . vorige wijze .en met
mijne vorige middelen voortgaande , heb ik , na ..lang
fukkelens, vooral bij den pink en. den naastgelegen vinge r ., tot. mijn groot gehoegen aUe zwarigheden overwonnen., mijn oogmerk, tot geluk van den patient , be.
reikt ende hand radicaal genezen , zoo dat KLAAS WINNER thans het volle gebruik zijner vingeren heeft,
behalve dat die naast den pink nog eenige flijvigheid
had, doch niet twijfelende of ook dit zal na eenigea
tijd volkomen te regt komen.
Mij verpligt rekenende dit belangrijk geval aan mijne
Kunstgenooten en al -le: echte,beminnaars der edele Heel
kunde mede te deelen, noeme ik mij met achting,
-

BEND K . CN. WIEMAN,

Chirurgijn enz. te Ouderkerk.
Ouderkerk aan den ilmfel,
den 3 Februarij 1307.

MST GENOOTSCHAP DER MENSCHELIJKHEID,
TE LONDEN.

it Inflltuut, zegt Doctor FRANK, in zijne Reis door
Parijs, Londen,en een groot gedeelke van Engeland en
Schotland, in den jare 1803 gedaan , heeft de onmiddelijke
redding van het leven van den,menseh ten doel. Hetzelve
werd in den jare 1774 door Dr. COGAN en Dr. HAwÉs gefficht. Tot ene aanleiding. daartoe -ffrekte Bene
door Dr. COGAN ondernomene vertaling in het Engelsch
van de Gedenkwaardigheden van het dmf erdamsch Ge?„eotfcharp ter redding van Drenkelingen, en wekte bij
Londens Ingezetenen den lust op, om dit voorbeeld

na
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na te volgen. Dr. COOAN's pogingen vraren niet'vrueho
teloor. integendeel, liet daardoor ontiline Genoot.
1 hap had zich niet alleen de redding van verdronke.
nen, bevrozenen, verliikten en van den blikfem get roffenen ten doel gefield, maar hetzelve trachtte tevens alle
die omftandigheden te voorkomen, welke de tnenfchen
iin bovengenoemde onheilen konden (torten. Ook thaits
houdt het rich zoo edel bezig met middelen op tae geven,
waardoor ongelukkige fchipbreukelingen kunnen gered
worden. Mogten deze werkzaamheden , even als de an
Jere, met een zoo gelukkig gevolg bekroond wordettl
Dit- geftichx heeft,. zedert het oogenblik zijner oprigtin?g
tot in den. jare rSo1, twee, duizend zeven honderd ei
acht -en- negentig wezenlijke fchjndooden gered.
Dit Genootfchap• der Menfchelijkhéid- heeft , zod
in- Londen als in desáelfs omtrek, zeven reddingshui
'n. opgerigt. In het jaar i$oi,werden vijftien vrou.
well:,, dertien. mannen en acht kinderen', van den dood,
dien zij in het water zouden gevonden^hebben, gered. Ve]n. Geneest en }jee1meesters zijn tevens in ond'erfcheideae:*ijken der Hoofdifad, van wegen -dit Genootfchap,
met Noodkasfen voorzien, om den_ verongelukten -dadelijk ter hulpe te kunnen fnellen. Derzelver verrigtingen
worden dóor Goudenen Zilveren Gedenkpenningen beloond De hiertoe betrekking hebbende uitgaven, gei
lijk ook die van het geheele Genootfchap, worden door
eene Inteekening beftreden. Die, welke daaraan: deel
nemen, komen tweemaal 's jaars bijeen, en kiezen alsdan uit hun midden eengen , die alle twee maanden zitting
houden. Dit Genootfchap viert daarenboven -twee grodte en belangrijke Feestdagen. Een dezer is aan de aar
Redevoering, en de andere aan he jaar? jksch-lijkfcbe
Feest, gewijd. Ik hail het' genoegen beiden bij te wo.
nen , als daartoe. van Dr . HAWES een entré -billet ver
hebbende.
-kregn
Op Zondag den 2ften April, 1803 verzamelde zineb
Bene talrijke fchaar itr de Kerkvan Sit: times. De odge1V
van alle aanwezenden waren dt 'eend meer verhevene
plaats in het, midden van de Kerk gerigt.. Daar fon•
en . over de dertig zindelijk gekleede Irerfonen' bail
onderfeheidene jaren en 'kunne. Dezewarerrhet, die hoofd
+VoOr hoofd in het afgelopen -jaar dbór het Genootfehap
Bred' waren:. Ieder hunner had een prachtig ingcbondenen Bijber onder' den arm, niet het opfuiirifr: Gefchenk
vast
-

,

-

,

d

-

PEP MENSCIIF.LIjKr EIn.

S9

yw het Koninklijk Genoot /èhap der Men/chelij heicl. Voor

den aanvang der Redevoering zongen alle eanwezenden eenige Liederen, en nu betrad Lord Bist'chop
van Gloucester den predik(loel. Hij verf heen aldaar
niet alleen als groot Redenaar , maar verried ook eert
diep inzigt in het vak tier natuurkunde van den mensch.
11ten kon de vcrfchijntelen , die den fchijndood vergezel
niet treffender afmalen dan hij zulks deed. In het.
-len,
flot zijner redevoering fprak hij van de gelukkige ge.
volgen, welke de verrigringen van het Genootfchap tot
op dien dag bekroond hadden. IIierop wendde hij zich
tot de aanwezige geredden , en fprak .hun zeer treffend
en aandoenlijk aan. Dit maakte zulk een indruk, dat
twee hunner onmagtig ter aardè vielen. Bijzonder zag
ik een jongeling, door hevige íluiptrekkingen overval
grond zinken. De omflanders verzekerder-len,opd
mij, dat hij zichzelven van het leven had willen berooven, maar door een medelid van het Genootfchap van
dit oogmerk was afgebragt.
Na de aftrede des Redenaars van den kanfel zong
men andermaal eenige Liederen, en nu verliet een ieder
de Kerk, bij welke gelegenheid ieder tevens eenige bij
-dragetoinflhudsGeotfcap
gaf. -- Dit.
voorval had een diepen indruk op mij gemaakt; ik ver
niet dat mij nog een roerender tooncel wachtte.-ynoed
Dit had den volgenden Woensdag , den e7ílen April,
plaats. Ik bedoel het jearlijksch Feest, dat in een der
LondenfcheLogementendoor eenen maaltijd gevierd werd.
Meer dan twee houder d perfonen namen daaraan deel.
Men was zeer vrolijk aan tafel, zong het bekend Engelsch Volkslied, God ,/zvethe King! en dronk de gewone gezondheden. Eensklaps weergalrmde een treur
uit de Opera ?ionin Saul van :Ias»Er, , — de-narsch
deuren openden zich , en een 2 aandeldrager trad binnen; op zijn vaandel las men de woorden: /-Vij prijze^:
Gort en danken hem! Dezen volgden in orde alle die geinen , welke door toedoen van liet Genootfchap in het af
jaar van den dood gered waren. Ilene vrouw,-gelopn
welke van eene hooge geboorte fcheen te zijn, begon
tien optogt. Zij werd door twee medeleden van het
Genootfchap begeleid. Na vlezen volgde een aantal
kinderen , door hunne ouders vergezeld, en eindelijk ver
'er verfcheidene jongelingen en meisjes, die allen-fchen
den tot gefchéiik verkregen Bijbel onrier den arm droegen.
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gen. De optogt ging tweemaal om den disch. Welk
een tooneel! De geredden, de redders , ja alle de
aanwezigen, waren van één gevoel doordrongen. Een
ieder gaf zijne tranen den vrijen loop, en dit was voor
allen de grootste weldaad. Naauwelijks had zich de
optogt ter zijde geplaatst, of eene algemeene diepe stilte
volgde. Na eenige oogenblikken werd dezelve door eene
roerende' Redevoering van den Voorzitter des Genootfchaps, den Graaf'STAMPORD, afgebroken. Na dezelve
volgde, die van den-Bisfchop van Gloucester.- Men kan
zich. den inhoud van beiden gemakkelijk vodr1tellen.
Naauwelijks waren zij geëindigd, of de deuren openden
zich op nieuws, en een; bejaarde vrouw, van meerdere
medeleden des Genootfchaps in zegepraal binnengeleid, werd voor den ftoel des' Voorzitters' gebraggt. Deze vrouw was Mevrouw NEws J, Vroedvrouw van het
Kraamvrouwen -geflicht van Londen. De Voorzitter
(prak haar aan, en verklaarde, dat, daar zij zed'ert ver
jaren een groot aantal in fchijn doodgeboren-fcheidn
kinderen door hark zorg tot het leven terug 'gebragt
had, het. Koninklijk Genootfchap haar een gouden
eerepenning fchonk. Deze-werd de diep getroffene vrouw
om den hals gehangen. Eindelijk hield Dr. HAWES
Bene fluitrede, waatna'het Gezelfchap-fe`heidde. Nini.
sier zal 'ik dezen dag vergeten Hij' is geheel gefchikt
om: zich met het menfchelijk geflacht te verzoenen.

HET LEVEN VAN SIR WALTER RALEIGH.

(Uit het Tafchenbuch der Reilen , von E. A. w. vorm ZnIMERMAN, voor z8o6. door J. V. W. Rzn.)

D

en grooten man , met eenen onwankelbaren moed,
tegen het noodlot, dat hem be(lormt, te zien kampen, veroorzaakt, volgeris'het zeggen van eenen der
oud(te Wijsgeeren , zelfs den Goden een aangenaam
fchouwfpel. — En waarlijk, de groote man kan zich
bezwaarlijk ten vollen als zoodanig doen zien, zonder
vele en drukkende lotgevallen. Hoe minder hij echter
volgens zijnen eerhen Rand tot deze laatíle beftemd:
fchijnt, en hoe grooter zijne verdien{ien voor zijn Vaáerlaid en de geheele Maatfchappij zijn, zoo veel te
fehit.
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fuhitterender zal ook eens zijn naam in den tempel del
roems blinken.
Dit alles wordt ook in den beroemden Zeeman en Ont.
dekker RALEIGH bevestigd. —. Sir WALTER RALEIGH,
of, zoo als hij zelf zijnen naam fchreef, P.ALEGII , flatrade uit een •aloud geflacht van Devon/hire af: Hij werd
hier, uit zijns Vadersderde huwelijk op een landgoed,
niet verre van Budley gelegen , geboren: •.. Na ten goed
fchoolonderwijs genoten te hebben , woonde hij reeds in
zijn z'esti'ende jaar het Collegie \ran Oriel, in Oxford; bij;
en_ reeds hier vertoonde zich, bij de Akademifche oeferingen , de' flerkte zijner ontwikkelende begaafdheden.
Echter verliet hij weldra de Hooge-fchool 4 en moet Van
daar naar honden: zijn gegaan, om zich inllfiddie Temple,
een Collegia voor de Regtsgeleerdheid, eenigen tijd op
te houden. Dan ook hier voelde hij zijne eerzucht te
zeer beperkt. •Hij ging hierom,, naauwelijks zeventien
jaren oud als Vrijwilliger met de Troepen naar Frankrijk, welke de gróote ELIZABETH in 1569 aan de Hugeirooten. ter hulpe zond' Hij bleef hier vijf jaren, en
Frreed . daarna in de Neddrlanden tegen de Spanjaarden.
In dit tijdperk vati zijn leven vormde hij zich tot dell behendigen en' fchranderen'Wereldling, waardoor hij zich
naderhand van eerre zoo voordeelige zijde deed kennen.
Toen hij in 1579 in Linden terug kwam, ondernam hij
met zijnen Schoonbroeder, Sir HUMPHREk GILBERT die
hiertoe eenen Vrijbrief vary de Regering ontvangen had ,
zijne eerfte Ontdekkitngsreize naar ,Noord- ilmerikh; en
alhoewel deze met geenen gelukkigen uittag bekroond
werd gingen echter -deze beide ondernemer, in het
volgende _ jaar i tot het zelfde einde, weder daarheen op
reis. Doch . ook deze maat keerde hun het geluk den
rug toe. Zij verloren. lain beste fchip , zonder eenige
ontdekking van aanbeláng geiitaakt'te hebben'. Weldra
echter zag de vurige maneen nieuw middel geboren worden om zijne bekwaamheden te doen fchitteren.
De Spanfan -den hadden ; in den naam van den Paus,
vijandelijke troepen tuit Italianërs en Spánjaar&n be (taande,
in Ierland gevoerd, erg, deze hadden zich in het Làndfchap
Kerry, in de Provincie MunJler, door een daar opgerigt
fort, gevestigd. :Zoodra RALEIG11 dit hoorde; nam bij
ondèr de troepen van den daarzijnden Gouverneur.; den
Graaf oiu1oND, als kapitein , dienst. Deze belegerde
bet forts en dwong detr Spaanfchén. Generaal, Zich op
MENG.
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genade en ongenade over te geven. ORarotvn was
wreed genoeg, tiet Guarnifoen over de kling te doen
fpringen, omdat de krijgsgevangenen ten zijnen laste
kwamen. RALEIGH had bij deze onderneming zoo uit
dat hij, gedurende het afzijn van den Graaf,-geblonk,
het bettuur over de Provincie en de daarbij aanmerkelijite bezittingen in. liet overwonnen land verkreeg. Hi`
keerde hierop naar Engeland terug, en kort hierna werd
hij "op eène zonderlinge wijze bij de Koningin bekend.
Zoo het immer geoorloofd ware, den hoogmoed eene
Lofrede toe te wijden , zoo zoude het in dit tijdperk
van het leven van onzen Held het geval zijn.
RALEIGH was een fchoon man , groot en fierk van
ligchaam; om welke reden hij zelf zeer met zijn perfoon
ingenomen was , en bovenmatige pracht en blinkende
kleeding beminde. Het gebeurde eens, dat de Koningin, op eene wandeling , voor eene groote moetasfige
plaats moest blijven ftaan,. wanneer Sir WALTER zich
juist toevallig in de nabijheid bevond. Hij droeg, zoo
als toen de mode was , eenen fraaijen fTuweelerr mantel.
Naauwel#jks zag hij de verlegenheid der Koningin , of
hij deed zijnen mantel af, fpreidde dien over de modderige plaats, en "baande dus hierdoor derKoningiune eenera
droogen weg.
RALEIGH', echter , was niet alleen een uitíiekend
fchoon man, hij was ook geestig, zeer befpraakt, en
voerde met even zoo veel overleg als gave van onderhouding het .woord:: Op deze wijze met ELIZABETH bekend
tie worden , moest noodzakelijk voor hem d'e gunftiglfie ge
hebben. Hij weid-ook terfond aan het •Hof ge--volgen
bragt ,en won de gunst der Koningin hoe langs zoo meer.
Eerre beflisfende neiging" tot groote ondernemingen
wekte hem echter weldra uit deke aangename werkeloos
Hij nam in 1583 deel aan de nieuwe onderneming,-heid.
welke zijn Schoonbroeder HUMPHREY GILBERT, rot ver,
dere ontdekking van Imerika, uitrustte, doch ging .deze maal niet zelf fcheep. Toen echter deze.re s stoor
eene zware Epidemie', welke het volk overviel, reeds in
dat zelfde jaar weder" ten einde liep, verzocht hlïj-der Ko•
ninginne om eenen Vrijbrief voor zich tot Bene veel grootere onderneming ; hij liep in 1c84 zelf met zeven Schepen uit, en: ontdekte de groote kust, of het Rijk WganrCt i. — Hij kwam in het volgende laar gelukkig) terug
en. bragt van daar het eerar dery Tabak in Ts #V!anc1.

VAN SIR WALTER RALEIG;7EL TZAnI TII tv ^s zoo tevreden over vleze ondeeneitiizig ,
dat zij dezen Amerikaanifchen naám in dien van Virginia
veranderde; zijnde dit eene toefpeling op haren flánd.,
als ongehuwde vrouw; en dezen naam heeft, zoo a1
bekend is, deze Colonie tot op onzen tijd behouden.
Terftond hierop ondernam hij eenen nieuwen tógt naar
ile door hem ontdekte landen; hij vaas zoo gelukkig, op
zijne tertigreis een rijkgeladen Spaansch Schip te veroveren; en dus was hem deze reis dubbeld voordeelig,
Nu rees hij dagelijks in de gunst der Koningin. Hij
werd• tot Senechàl van C rnwallis , en tot Opperhoofd
(Lord Warden) van her Tinwerk aldaar benoemd. Ook
werd hij nu Lid van het Parlement. 'Hier vertoonde hij
zich als den voortreffelijkften Redenaar, zoo wel door
de wijze van voordragt, als door de oordeelkracht, welke in zijne gezegden heerschte. Men befchuldigt hein
echter 'van te groote partijdigheid in het lot van de ongelukkige MARIA'STI7ART.
Ondertusfchen konden hem alle deze bezigheden niet
van zijne hoofdneiging aftrekken. Want in het jaar
11587 rustte hij drie Schepen , en in het Volgende jaar
ecne nieuwe Vloot uit, om zijne ontdekkingen te vervolgenë Hierbij nam hij te gelijk een levendig deel aan lier
plan tot Bene Noordwestelijke doorvaart Hij zelf echter deed ook in perfooii zijn Vaderland g'ewigtige dien
Dit gefchiedde namelijk in den jare 1581; toeli de-ften.
zoógenoemde onoverwinnelijke Vloot an PHILIPS VAN
SPANJE Engeland dreigde te vernietigen. Bijna alle be
langrijke of slechts aànzienlijke mannen van Engeland
vlogen toen, met ter zijde ftelting van den toen nog zoo
lievigen Se eenhaat, en met opoffering van hun eigen vermogen , het Vaderland en Minne groote Koningin ter
hulpe, en hieronder blonk Sir WALTER bijzonder uit;
hij offerde niet alleen een deel van zijn vermogen tot de
uitrusting op , maar bragt bijzonder door perfoonlijke
dapperheid veel tot de vernietiging der Spaanfche Vloot

toe,

Tusfchen 1588 en t589 fond hij zijne bezittingen In
Virginia aan een Gezelfcnap van Kooplieden áf; mis.

fchien meende zijn krijgszuchtige geest nu eed` verhevetner loopbaan voor hem geopend te zien, — Hi bege=
leidde namelijk , onder aanvoering vare den Admiraal
DaAItE , den gewaanden Troonsopvolger van Portugal,
Dom ANTONIO cRexo, op de rotuaneske onderneming,
E2
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om de. portugeefche Kroon weder te veroveren. Toen
men echter hoorde, dat 'er in Corunna aanmerkelijke
toerustingen tegen Engeland gemaakt werden , zeilde
deze ganfchê magi, in plaats van, volgens hare^betlemming, naar Portugal, naar deze Spaanf'che Haven, verbrandde verf beiden fchepen , íloeg de landtroepen, en
plunderde de halve íiad Corunna.
Na dat hij hierbij uitgemunt had, landde hij op de
terugreize in Ierland. Hier zocht hij zelf een goed:
Dichter , den beroemden SPENCER, op, naam heul met
zich naar Londen, en verwierf voor hem de gunst der
Koningin.
SPENCER heeft dit alles zelf, in eene daarop toegepaste idylle (herderskout) , bezongen , die hij aan Sir
WALTER opdroeg.
In het algemeen WaS. RALEIGH de voorftander van
alle geleerde mannen, en zijn huis fond voor ieder,
die door verfland en bekwaamheid uitmuntte , altijd
open.
De toegenegenheid der Koningin verwekte hem echter
weldra voorname benijders en vijanden. De groote
voorkeur, welke ,RALEIGH genoot, zijne,vrije denkwijze, die hem als boven zijne eeuw verhief, en zijn dik
te flout vernuft , beleedigde , behalve meerdere-wijls
Grooten, ook de Geestelijkhéid. Deze zocht zich te
wreken , door hem in openlijke. fchriften voor 4theist te
verklaren, en hierdoor hem bij de Koningin zelve verdacht te maken; alhoewel hij niet alleen het aanzijn van
God,, maar ook .eene wezenlijke Voorzienigheid, op
het zekerfte erkende.
Ondertusfchen wist hij zich bij voortduring in de
gunst der Koningin ifaande te houden, tot dat hij de..
zelve eensklaps, door eenen liefdehandel, verbeurde.
RALEIGH had de bijzondere gunst der fchoone Dochter van den. Afgezant TROUGHMORTON, eene Hofdame
der Koningin, weten te verwerven, en de gevolgen hunner liefde waren niet langer te verbergen.- Hij huwde
zijne geliefde wel terílond hierop, en leefde ook daarna
met haar in.'den gelukkig(len echt; doch de Koningin
was hierover zoodanig verffoord, dat zij hem verfcheidene maanden gevangen zette, en, na zijne vrijlating,
het Hof ontzeggen liet.
Gedurende dezen .onaangenamen toeftand maakte Sir
-
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jaarden, als zoo rijk in goud, aangekondigd was, te
veroveren. Tot dat einde zond hij 'er eerst een' ervaren Officier op kondfchap heen. Hij ging daarop in 1595
zelf, vernielde de Spaanfche Volkplanting St. 9ozepho
op het Eiland Trinidad, nam den Gouverneur gevangen,
en voer daarna den Oronoko op, zonder zijne groote verwachtingen vervuld te zien. - Hij bragt echter, na
zijne terugkomst, een eigen fierlijk en waarlijk romanesk
berigt over Guiana in het licht , . hetwolk daarna in de
verzameling Van HACLUIT opgenomen is.
De twee volgende jaren gaven onzen Held tweemalen
gelegenheid om door zijne bekwaamheid in den krijg te
fchitteren. — Toen het, namelijk, bekend werd, dat
PHILIPS op nieuw groote toerustingen maakte, zocht
ELIZABETH hem voor te komen. Eene groote Vloot
van 170 fchepen , benevens 6000 man landtroepen, werden in Plymouth uitgerust. . De daarna even zoo beroemde als ongelukkige Graaf EssEx voerde hierbij het bevel
over de Landtroepen; terwijl de geheele Zeemagt onder
Lord EFFINGHAM fond. Sir WALTER RALEIGH COmmatideerde met Lord HOWARD onder hem , en hierbij
muntte de eerfte vooral uit.
Bij St. Sebastiaan te landen, vond men onuitvoer,
lijk ; hierom waagden het, HOWARD en RALEIGH,
de Spaanfche Schepen in de Háven van Kadix zelve
aan te grijpen. Hunne ítoutmoedigheid werd met het
gelukkigst gevolg bekroond. RALEIGH nam of ver
Schepen, en baande hierdoor den-nieldSpafch
moedigen Graaf EssF-x den weg tot de Stad zelve. De
Engelfchen maakten eenen onfchatbaren buit; men fchatte
het verlies der Spanjaarden op twintig millioenen dukaten; en had de Hertog VAN MEDINA niet hefloten vele
Spaanfche Schepen zelf in brand te Reken , de buit
der. Engelfchen zou nog veel aanmerkelijker geweest zijn.
Sir WALTER zag hierbij maar te veel op roem; want
hij zegt van zichzelven, met betrekking tot de groote
onderneming bij Kadix: „ Ik won daarbij Hechts een
„ lam been en verder niets dan arbeidt en armoede."
De Lieveling der Koningin -, Graaf $asEx, ontving
in het volgende jaar het Commando over eene onderneming tegen de rijke Indifche Vloot van Spanje en tegen
de Azorifche Eilanden. Sir. WALTE1t , die over eeu
gedeelte der Vloot het bevel voerde, kwam eerder dan
Es$EX bij Fayal aan. Door lang naar dezen te wachten,
E3
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zoude hij 'het gunftigtte oogenblik, om de Stad, die nog
in zekerheid meende te zijn, te veroveren, hebben laten voorbijgaan. Hij greep daarom Fayal met het beste
gevolg aan; doch ESSEX meende hierdoor in zijnen roem
benadeeld te zijn; hij was hierover ten hoog-Eten verbitterd, en zoude, als Opperbevelhebber, hem en meerdere Kapiteiiien van deze onderneming van hunnen post
ontzet hebben , indien Lord howARD hun niet ten voor
gediend hadde. Echter was dit de hoofdoor -fprak
onverzoenlijken haat , welke naderhand-zakvnde
feeds tusfchen RALEIGH en ESSEX heflaan heeft.
Daarenboven werd ESSEX van RALEIGH openlijk benijd,
om de blijkbare voorkeur, met welke hem ELIZABETH
begunf'cigde. Toen daarna deze, edele , dappere, doch
veel te haastige , trotfche en onvoorzigtige Gun(tehug, door openlijken opftánd tegen zijne Befchermfter.
n Minnares, als werkelijk aan hoogver'raad fchuldig ,
veroordeeld werd, wendde R4LEIGH alles dan, om de
Koningin tot het beílisfend oordeel over te halen. RA..
LEIGH werd der ate door naijver beftreden, dat hij in
Bene ziekte viel, toen de Koningin, omtrent haren Lieveling in den grootuien ítrijd met zichzelve , eenige
hoop op, vergeving liet blijken. Naauwelijks had echter
de hardnekkigheid van den Graaf ESSEX op de neiging
der Koningin gezegevierd , naauwelijks had zij, tegen
haar eigen gevoel, het doodvonnis van den Graaf onderteekend , of RALEIGH was zeer fpoedig genezen.
Bij deze gelegenheid werd :onze RALEIGH,' door zijne
aandrift om over zijnen Vijand te zegevieren, onvergefelijk ver georagt. Hij vond een bijzonder vermaak om de
volvoering van liet vonnis aan zijnen gro.oten tegenítand r in den Tower perfoonli'k bij te wonen; want deze
gefchiedde niet in het openbaar. }Iadde toch toch deze
anders zoo groote man zichzelven voorgefleld, hoe ligtelijk men aan het Hof, van het toppunt van gehik, in
den afgrond, des o ngeluks kan nederftorten 1 Doch het
was of de wraak hem van zijne zinnen en alle voorzigtighcid'.beroofde, dewijl bij zich hierdoor den haat des
volkg en tie bei+isping 'van èlken bedaarden en welden
hals haalde,
-kendmailop
Deze ze-ge. op den edelen tegeniander was hechts van
korten duur, EL1zASETH overleefde haren Gunfteling
naauwelijlty'twee jaren`; en met den dood van deze groote
'Vrouw' taande als 't ware, te gelijk het geluk van onZen Held.
De
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De Opvolger op den Engelfchen troon, JAKOB DE I,
beschouwde RALEIGH met geheel andere oogen. Dewijl,
namelijk, de Graaf EssEx , in het laatste tijdperk zijns
levens , zich werkelijk niet JAKOB DEN I, als toenmaligen
toning van Schot/and in onderhandelingen had ingelat e n, om ELIZABETH over te halen, dezen bellislénd,tot
haren Opvolger te vertelaren, zoo moest RALEIGH, als
de hevigtte tegengander van den Graaf, uit den aard der
sake, bij den nieuwen Monarch gehaat zijn.
Zeer fpoedig ook bleek de ongenade van den nieuwen
Monarch omtrent RALEIGH . Hij verloor zijnen invloed
aan het Hof, en zelfs Hort daarna zijne zoo voordelige
ambten.
Waarfchijnlijk was het bittere verdriet, en veelligt de
wraakzucht, de drijfveeren, welke eergen man van eene
anders zoo onbevooroordeelde denkwijze, als Sir WAL
waarlijk was, konden doen befluiten om zich niet-TER
verfcheidepe ftrenge Puriteinen te verbinden, ten einde
zijnen regtmatig, erkenden Koning van den troon te wer)e n, gn ARABELLA STUART, die ook van HENDRIK 13EN
ViI afftamde , de Engelfche kroon op te zetten. Hoe
4onker.00k de Gefchiedenis dezer Zamenzwering eenei
Hu54E toefchijne , deden zich echter , uit hetgene 'er
van bekend werd , fporen eener zulke zamenzwering op.
De befchuldiging echter werd des te zwaarder voor
RALEIGH, naarmate hij zich, door zijn gedrag omtrent
den bij het volk zoo zeer• beminden Graaf ESSEx, den
openlijlten haat op den hals gehaald had.
hierom veroorloofde zich ook toen de toenmalige Advokaat der Kroon, EDUARD co, in zijne aanklagte te.
gen hem, zulke uitdrukkingen , als waaruit de onbefchoft,
heid van dezen gevoelloozen mensch, tegen de befchuldigden in liet algemeen, maar al te duidelijk zigtbaar was.
Het was een merkwaardig fchouwfpel, hoe de groote en
voor zijn Vaderland zoo verdienttelijke RALEIGH , de
harde namen, b. v. van ellendeling, monjler, helfcheadder,
waarmede de lompe Advokaat hem vernederde, met beza.
digdheid, welfprekendheid en moed beantwoordde. Hij
werd echter ter dood veroordeeld. Hij werd naar drisrchester en hierop naar den Tower gebragt; zijne goederen
werden verbeurd verklaard, en vielen den toenmaligen
Lieveling des Konings, ROBERT C^IR, naderhand Graaf
VAN SOIIMERSET , ten deel. De volvoering van het
E4
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vonnis werd echter uitgefleld. Dat RALEIGH ondertusfchen zeker den dood verwachtte, blijkt uit de brieven,
welke hij in dien tijd aan zijne Vrouw fchreef,
Gedurende zijne gevangenis beproefde hij onderfcheiBene middelen om zijne vrijheid weder te bekomen. Lenige derzelven waren, zonder tegenfpraak, beneden zijne
waarde; zoo hield hij zich b. v. ziek, en zelfs krank
Alles was ondertusfchen te vergeefs ; hij zat-zing.
dertien jaren gevangen.

(Het flot hierna.)

BIJZONDERHEDEN EENEB REIZE RONDOM DE WAERELD,
VAN DON FRANCISCO BALMIS, EEN SPANJAARD.

(Uit eenen Brief, gedagteekend Madrid, 24 O&ober í8o6.)

en der Wondheeleren van 's Konings Kamer, Don
FRANCISCO BALMIS , is , zedert eenige weeken ,
van eenen verrén togt terug gekeerd, die, hoopen wij,
tot een tijdmerk zal dienen in de jaarboeken der menfchclijkheid , der nutte weetenfchapp_en , en zelfs van den
heldenmoed. Benige bijzonderheden aangaande deezen
togt, den eerften in zijne foort, zullen, misfchien, niet
onbelangrijk zijn.
Op den go November i8o van C'orogne vertrokken,
heeft hij eenen togt rondom de Waereld gedaan , om de
weldaad der Koepokinentinge te verfpreiden, niet alleen
door alle de Spaanfche Indien, maar zelfs in landen , aan
de heerfchappij van zijne Katholijke Majefteit niet onderhorig ; en de uitilag heeft zijne hoop overtroffen.
Het reisgezelfchap ., onder het opperbewind van den
Heere BALMIS, beftondt uit eenige lieden van de kunst,
verfcheiden bedienden, berekend om hun in hunne werkzaamheden hulp te bieden, en uit twee-en-twintig kinderen, van tijd tot tijd met de koepokttoffe ingeënt,: welke' aldus, geduurende de reize, van den eenen op den
anderen , is overgeplant, om aldus " versch te kunnen
gebragt worden in alle de ' plaatzen , die men aandeedt. Eerst.zetteden de reizigers voet aan land op de
nnarifche Eilanden , vervolgens te Porto Rico , en
daarnaa op de kust van Caracas. Bij zijne komst in
de
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de haven van Guayra zoudt BALINS eenera zijner ampt.
gen ooten, SALVANI, na Zuid - Amerika, terwijl hij zelve zich na de Havana begaf , en vervolgens na het
Schiereiland Yucatan. Aldaar wierdt het reisgezelfchap nog eens gefmaldeeld, Don FRANCISCO PASTOR
vertrok uit de haven van Si/al na de flad Hermofa, in de
provincie Tabasco, met oogmerk om aldaar de Koepok.
inenting voort te planten over Ciuda Real de Chiapa na
Guatistaala. BALMIS heeft Bene l_and(treell van vierhonderd
mijlen bereisd, rotsachtig , van wegen en zoo goed als inwooners ontbloot, om de vrugtbaare en volkrijke provincie Guaxaca te bereiken ; terwijl het ineerendeel der
togtgenooten, na Vera Crux te hebben aangedaan, het
geheele Onder - koninkrijk Nieuw Spanje doorreisd , en
de Koepokinenting hebben ingevoerd , niet flegts in de
afgelegene provincien van Sonoora en Cinaloa, maar zelfs
tot de Indiaanfche , deels nieuw bekeerde , deels nog
Heideniche hammen van Pimeria malta. In alle .de hoofd
welke BALMIS, heeft aangedaan , heeft hij verga -liedn,
voorts van narigten voorzien ,-deringopt,
haar liet dierbaar pand in handen Rellende, voor't welk
elk haarer aan den Souverein van Spanje en de Nakoinelingfchap_ verantwoordelijk is.
Met den gelukkigen uitdag in de Nieuwe Waereld
heeft de ijver van BALMIS zich niet vergenoegd ; hij
heeft het plan beraamd, om dien tot de Afiatifche Zeeën
uit te breiden. Te Acapulco is hij te fcheep gegaan, zesentwintig kinderen uit Nieuw Spanje niet zich neemende;
en dewijl zij nog zeer jong waren, heeft hij dezelve ge
onder opzigt der Beftuurf'er van het Vondelingshuis-field
te Corogne, die hem verzelde. De koepokítoffe, aldus
-van hèt eerre dier onnozele fchepzelen tot bet ander
wordende overgebragt , is , in haare volle kragt , overgevoerd tot op de Philippfjzzfche Eilanden, naa een tijd
iets meer dan twee maanden, en heeft zich-verlopan
over alle de Eilanden verfpreid, die aan de Spaánfche
heerfchappij onderworpen zijn ; hebbende voorts BAL nns aftpraak gemaakt met den Kapitein Generaal, out
dezelve de grenzen van het Vaste -land van 41ie te
doen bereiken. Een groot gedeelte van den uitgèbreiden Archipel der Philippijnfche Eilanden bevat de Yrfayaseilanden , wier Koningen met de Spanjaarden altijd in
oorlog zijn. Voor de Koepokken was het bewaard,
eerie nieuwe foort van wonder aan dit uiteinde der Waereld
Fg
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reld te werken. Dit heilzaam gefchenk heeft eene be'vrea
diging daargefteld, die als onmogelijk wierdt befchouwd ;
luist in her nldflip wierdt het aangeboden, als eene ver
Kinderziekte de tlaaten dier vijandelijke-ich.rkelj
Koningen verwoestte. - Getroffen van de edelmoedig.
heiti der Spanjaarden, hebben zij de wapens!nedergelegd; en EALMiS wierdt de bekwaamffe Vredehandelaar
bevonden. De zelfde geesfel verwoestte de Portugee1e Volkplantingen en de Zuidelijke Kusten van China,
toen BALMIS te Micao en Canton kwam. IIij heeft de
Koepok(1oíie aldaar in haare volle kragt overgebragt;
gelukkiger en wijzer, derlialven , dan de Engelfchen, die
reeds verfcheiden poogingen van dien aart hadden te
werk gef'wld, maar zich telkens vergenoegd hadden om
met fchepen van hunne Oostindifche K.ompagnie de finet.
toffe te zenden, op hun luiland opgedaan, en die op eens
langduurige reize var alle Naare kragt beroofd was.
De Koepookincan,1':g, dank hebbe de werkzaame voorziati lteid van dn Meere BALMIS is derhalven te Can
ton ingevoerd, in zoo verre althans de plaatzelijke on>>
ftandigheden gedongen bij een agterdogtig en zorgeloos Volk. Intustcllen heeft hij de zorg.-, om de K.oepokinenting te doen Ilandhouden en voort te planten,
opgedraagen aati de Geneeshoeren der Engei/Uie Faktorie,
die liet zich ongetwijfeld tot een pligt en eere zullen
rekenen, om in China eene weldaad te volmaaken en
landeigen te maalsen, welke uit hun land afkotnitig is.
Te Macao terug gekeerd, is hij op een Portugeesch
fchip na Lisfaben vertrokken, en op den 15 Augustus
í8p6 aldaar aangekomen. Deezen laatften overtogt heeft
-iij door eene nieuwe weldaad doen kennelijk worden,
door de Koepok4 offe aan het Eiland St. Helena mede te
deden. Zoude men kunnen gelooven, dat hij niet dan
met moeite dezelve door de Engeifchen heeft doen aan
meer dan acht jaaren, zich tegen de-nem,dizts
invoering van deeze dierbaare ontdekking van eenen
hunner Landgenooten in eene hunner Volkplantingen
hebben aangekant?
Niet zoo gelukkig als die van BALMIS laagde in den
beginne de onderneeming van SALVANI, dien ijverigen
ntedgezel zijner werkzaamheden. Na Peru willende
overíteeken,; leedt hij fchipbreuk in een' der monden van
de rivier Magdalena. De Gouverneur van Karthagena heeft
hem alle noodirae hulp toegebragt. Men heeft het geluk
!
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luk gehad , SALVANI te redden , nevens de drie lieden vara
de kunst en de ingeënte Kinderen. In de provincie Carr iagena is de Koepokinenting mede ingevoerd. Van daar
is SALVANI na de zeeën gte van Panama gezonden; ver
rivier Magdalena, langs haaren verren loop,-volgensd
opvaarende,,heeft hij de Koepokffoffe aan de beide oe.
'vers medegedeeld. Vervolgens hebben zich deeze waardige
Zendelingen verdeeld, om dezelve wijd en zijd binnenslands te verfprciden; en overal hebben zij de voort.
planting aan lieden van de kunst aanbevolen , onderrigtingen in hunne handen Eiellende, overeenkomfl:ig de
handelwijze van den Heere BALMIS. Hunne verzamel
te Santa-Fé de Bogota. Kort dalrnaa heeft-platsw
de Onderkoning berigt na Spanje gezonden , dat , in de
uitgebreidheid zijns gebieds , meer dan vijftigduizend
perfoonen waren ingeënt , zonder het geringfie toeval.
In 't laatst van Maart 1805 zijn SALVANI en zijne
Reisgenooten van nieuws uit elkander gegaan , om de
jibepokftofè te verfpreiden op den weg van Popayan,
Cueuca en Quito tot in Lima; in de volgende maand
bevonden zij zich te Guyaquil. Met liet zelfde oog
moeten zij het Onder-koninkrijk Lima doorreizen,-merk
nevens de provincien Chili en Chat-cas , en te Buenos4yres hunnen togt voleindigen , alwaar' zij na Spanje
zullen te ícheep gaan.
Bij de zoo goed als algemeene weldaad, van welke BALiais de voornaamtle bewerker is, moet nog eene andere
gevoegd worden, welke Spaansch flmerika hens zal ver.
fchuldigd zijn. Hij heeft de Koepokken ontdekt in
1Iexic°o, in de Valei fltlixoo, bij la Puebla de los Ano-elos. Een zijner Reisgenooten heeft dezelfde ontdek ging gedaan in de ommelanden van Valladolid, in de
provincie Mechoakan ; en een tweede in het difIrikt
Calabozo , in de provincie Caracas.
Met zijne langduurige reize heeft de Heer BALMIS
ven bijkomend voordeel behaald. Een groot aantal
vreemde planten heeft hij medegebragt, en met naame
veele vrugtboomen, die men hoopt in Spanje te zullen
naturalifeeren. Doch dit is het geringfte, waarmede hij
aaní'praak heeft op de oníterflijkheid, die wij denken,
heul bij voorraad te mogen toewijzen. Van BALMIS en
zijne Reisgenooten fpreekende ,° zullen wij in volgende
tijden mogen zeggen: „ De misdaaden van PIZZARRO
„ ets

72

r.Erzi RONDOM DE WA1!RELD.

„ en VALDERDE, die zints drie eeuwen ons worden ver
veeeten, zijn eindeïijk in Amerika geboet, door eene-„
weldaad , die meer menichen in dit gedeelte der \Vae.
reld zal behouden, dan hunne wreedheid heeft ge.
„ dood."
„

WENKEN, TEN OPZIGTE VAN EENEN RECHTEN SMAAK
IN HET OPSTELLEN EN LEEZEN VAN ROMANS.

(Uit het Engelsch.)
eenerlei foort van Schrifteis wekken de aandagt
flerker, dan (Ie Romans. De geleerden, de ongeletterden , de vrolijken , de zwaarmoedigen , zoeken bezigheid of uitfpanning in Schriften van dien uitlok
enden aart. liet met vuur gefchreeven blad der ver-i
bedding wekt de vroege poogingen des vernufts kragt.
daadig op. MILTON voelde eerst dat hij een fichrer was,
toen hij zich aan herderlijke landverbeeldingen overgaf,
.STERNS belteedde veele uuren van zijne jeugd in li;ort.
lelijke befpiegelingen. ROUSSEAU was die warïntc van.
gevoel , welke zoo onwederflaanbeare fchoonl, eden aan
zijne Werken bijzet, verlchuldigd aan een dergelijken
oorfprong.
Men vindt menfchen , die de Ronmaus geiieelenal veroordeelen, ais de deugd in 't algemeen ondermijnende,
en de zedelijkheid van bijzondere perfoonen verdervende. De verkeerd- en ongegrondheid van dit begrip valt
niet moeilijk eiken onbevooroordeelden te doen begrijpen.
Het zou, mijns inziens , bezwaarlijk vallen, een voorbeeld bij te brengen van eene welgefchreevene Roman,
(want wij willen niet fpreeken van die flegte, welke alleen geftemd zijn op eenen toon, om laage driften te
ont[teeken, en, of openlijk of bedekt, leerboeken der
ondeugd zijn) of dezelve (trekt, in den uittag en de
ontknooping, om de fchoonheid der Deugd en de afzigtigheid der Ondeugd aan te toonen. Hoe is het dan
mogelijk, dat de zedelijkheid iets lijde door dit flag van
Schriften ? 't Is waar , 'een Roman moge nu en dan eene
a1 te leevendige befchrijving behelzen, of een gevbelei
van
-
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van twijfélagtigen aart voorftnan : maar is liet niet
hoogst onbillijk, om weinige misilagen iets geheel te
veroordeelen? Het Tooneel ontzegt men de algemeene nuttigheid niet, omdat het B1i - en Klugtfpel nu en
dan losbandige uitdrukkingen voordraagt.
Mij dunkt , dat de onfchuldigen, de niets kwaads
vertnoedenden veel voordeels kunnen trekken uit eene
met oordeel gefchreevene tentoonitelling van listige en
flegte charaaers. De jeugdige leezers blijven niet langer geheel vreemdelingen in de wereld; zij leeren de
ftreeken der vleierij onderkennen, den gemaakten lach der
veinzerije onderfchciden van het open en gul voorkomen
der opregtheid.
Al te zeer zich op het leezen van zodanige Gefchriften toe te leggen, beweert men , dat de kragt der ziele
verzwakt , en de aandoenlijkheid tot eene gevaarvolle en
fchadelijke hoogte opwindt. Dit mag, misfchien , met
grond gezegd worden: doch dan is het alleen het at te
zeer behartigen , 't welk die fchadelijke gevolgen naa
zich floept. En men vergeete niet die grootschheid van
gevoelens, welke het blad der verdichte getchiedenis kan
inboezemen. Geen Gefchiedpen kan dc waarde voor
de maatfchappij van zulk eene edele geestdrift voor eere
zo treffend afmaalen, als dezelve kan gefchetst worden
door de treffende en beproevende omltandigheden in eerie
Roman. Zelfverlochening, edelmoedigheid, vaderlandliefde, vriendschap, zijn eenige van die deugden, wel
geestdrift als deeze vergezellen.
-ken
lvlisichien is het eene der voornaamfte verdienften van
eene welgefchreevene. Roman , dat, door het befchou•
wen van de fchilderij des zwaarflen lijdens, de met daad
opgeleid worden om min--lijkenrampfodw$en
dere met gelaatenheid te verdraagen.
Schoon de zedelijke (trekking der Romans moge betwist worden, derzelver vermogen van te behaagen zal
men niet lochenen. Mijn oogmerk is , in deeze kleine
Proeve, eenige weinige wenken te geeven, om een juisten finaak in dit flag van letterarbeid te vormen. Ik
fchrijt' mijne gedagteu over dit onderwerp neder, zo als
zij mij voor den geest komen , en verzoek verfcliooning
bij den Leezer , indien ik tot misflagen verval , die
onverfchoonlijk zouden zijn in een opzettelijk Werk.,
daarover gefchreeven.
De foor van Schrift, onder den naam van Roman be.

lend a
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kend, is in Efigeiand van laate da teekening. Eene over-

zetting , of liever eene uitbreiding, van Benige der verWilderde Romances van Italiaanfche of Sjmanfclze lierkomst verwekte , in de vroegere dagen onzer Letterkunde, een finaak voor Riddervertellingen, Heldenliefde, en beleezingen der Toverkunde. Tusfchcn de Fabelen van deezen [tempel , en de zedekwetzende voortbrengzels, die omtrent het einde der Zeventiende Ecuwe
aanmoediging vonden, fchijnt geen tusfchenllap: De
fchandvolle Werken , die in den ímaak vielen , wanneer
P DDISON het plan vormde on in de Fraaije Letteren zijns
Lands eene hervorming daar te flellen, bellenden meestal
in ruimfchootige en naakte befclirijvingeti der zeden eerier
bedorvene ceucve , en ruwe fchimpfchriften op de weezenlijke of ingebeelde treeken van lieden in hooggin fland.
Deeze vodderijen maakten gewis de leesboeken niet uit
van allen, die kieschheid bezaten : en in dat kenmerkend
Tijdvak der Fraaije Letteren fchijnen de Speaators, oner veelerlei benaamingen , de Tooneelfpelen , en Dicht'
ídukken, de uuren weggenomen te hebben, nu zo alge
aan Romans beíceed.
-men
ADDISON en STEILE gaven den wenk ter I-Iervorminge ; doch geen Schrijver gaf 'er genoegzaam agt op ,
tot omtrent den tijd van RICHARDSON. Die kiefehe en
nangenaame Schrijver paarde 't eerst eene afbeelding van
de kuislijke zeden aan de ontwikkeling der onderfcheidene driften, die in den menschlijken boezem woelen.
-- FIELDING ontf'ak zijne toorts aan het vuur van RI=
CHARDSON; doch, al te zeer bewust van zijne eigene
kragt, om een enkel navolger te worden, Ploeg hij , bij
zijne eeríle proeve, floutmoedig een nieuw pad in. Dè
Gefchiedenis der Romans , zints den tijd deezer Schrijveren tot heden , zou eene onderhoudende taak opleveren: genoeg zij het, hier aan te merken, dat , met uit
Werken van STERNES , SMOLLET en WAL -zonderigPOLE, tot de invoering van de Hoogduitfche School , en
de verfchriklijkheden , daarmede opgedaagd , alle Rom
mans van naam gezegd mogen worden afliamtnelingen te
veezen Vall TOM JONES en CLARISSA HARLOWE.
WALPOLE'S Kassteel van Otranto baande den weg voor
de Hoogduitfche School van Romanfchrijvers. In deeze
School wordt het fchriklijk bevallige met Bene zwaar
geestdrift aangekweekt. Gelijk het penfee] van-moedig
ruSELI, tragt de pen van de Hoogduit/che Romanfchrij-
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,vets tc vergeefs de zagterc bckoorcliikheden vare aandoen
papier te brengen. De verbeeldingskragt
-ijkhedopt
is fleeds op den toon van onthutstheid en alarm gespan
non. Op vergrooting geffeld, maakt de Schrijver van
elkenboezemzugt een doodsangst. Gelijk de verfchriklijkheden van een zomer - onweer , zo hebbende vrees
voort ellingen der .Dult/chers alleen behaagd-.anjged
door derzelver nieuw- en zeldzaamheid. Het is eens
Schrijvers pligt, den fmaak der Leezeren terug te brengen tot de mogelijkheden des weezenlijken leeveus , en
te voorkomen dat de uitwerkzelen van een valsch fchitterend dwaallicht het be[fendig fchijnend licht der een
-voudigeNatr
niet verhinderen.
Men zegt, dat de fmaak deezer eeuwe geene gefchiedenis wil, met eenvoudigheid verhaald, en gekleurd met
de leevendige doch gemaatigde kleuren der waarheid. Ik
beken liever te gelooven , dat onze Schrijvers of bekwaamheid of genegenheid derven om 'er de proeve
van te neemen. De omzwervende fmaak walgt fchielijk
van buitenfpoorighcden , en valt met nieuwe greetigheid
op het gemaatigde en natuurlijke.
Dat men , om de Natuur kragt bij te zetten, dc K.unsf;
te hulp roepe! Weinigen , die zich in dit vak van fchrijven waagden, fchijnen gelet te hebben op den aart hun
Zij verfinaaden eene geregelde wijze-nerodmig.
van verhaalen , of hebben 'er nimmer van gehoord Men
zegt hun, dat eene veelvuldigheid van voorvallen noodzaaklijk is : dit gaat door: maar, volgens dien grond
brengen zij , zonder behoorlijk over--reglfchijvnd,
leg, zonder oordeel, Gene menigte van omflandigheden
hij, die , ja, fchitteren , doch niet of zeer gebrekkig
zamenhangen.
Een Roman noemt men eene foort van Heldendicht:
waarom dan geene wenken opgezameld uit de regelen,
waargenomen in het Heldendicht , of in een Tooneelfuk , om die fchrijffoort te verbeteren ?
Ik wil hiermede niet, dat, gelijk het gelegen is niet
een Heldendicht of Treurfpel, eerre Roman altoos moet
befi•aan uit Benig gewigtig en agtbaar bedrijf; d'ch , desniettegenftaande, moet 'er één heerfchende trek in doornraalen, één bepaalde loop van opeenvolgende gebeurtenisfen , zamenverbo=.eden met eene genoegzaame aankleeving aan de regelen voor een Tooneelftuk , een begin, een i dd n en einde hebbende, Anti deeze groots
kap
-a

WNtEN

keten van om[landigheden mogen verfcheide fchalnle,4
van ondergefchikte voorwerpen gellaagen worden , maar
die alle f}rekken om het hoofdbedrijf op te helderen,
en derhalven alle aan elkander verbonden zijn , in hoe
verwijderd eenen graad ook met de ontknooping.
Eene tusíchenvallende gebeurtenis moge iets weezenlijks behelzen , daar zulks liet verhaal verlecvendiigt,
en gelegenheid geeft om uit te weiden in eerie vertellei
naar die gebeurtenis van eenert-denhivacr&s;
tweeden rang moet ondergefchikt blijven , en zorgvuldig ondergefchikt gehouden worden , aan het hoofdbedrijf, en de 'daarin voorkomende characters behooren
zorgvuldig niet zagtere en tuin fchitterende kleuren ge
Schilderd te worden. — Alle bijverdichtzel moet ver=
mijd worden; naardemaal zulks in een verhaal in ondicht, even gelijk een lange tusfchenreden, de aandagt
aftrekt en verwart.
De eerffe Roman, ooit in het Engelsch gefchreeven
met behoorlijke inagtueeming der regelen des Tooncelfpels, was het Kasteel van Otranto. De edele Schrijver
liet zijne zugt tot die inagnieeming zo verre werken
dat hit zijn verhaal verdeelde in vijf boeken, even als
de vijf bedrijven van het Treurfpel. In het eerfle boek
wordt de leezer bekend gemaakt met het oogmerk, en
krijgt kennis aan de voornaamf}e charac`fers ; in het
tweede wordt het belang des hoofdbedrijfs aanhoudend
voortgezet; in het derde komen hinderpaalen en verwar
op ; in het vierde en vijfde klimt alles allengs--ringe
keus , met flaage wannadering tot de ontknoopiug. In
deezer voege neemen de gevallen in eene geregelde orde
toe; terwijl geen overtollig charac`ler h of noodloos roc=
val , plaats krijgt.
Het plan van dit fchoon en klein (lukje kan eerie zeer
gefchikte oefening aan den Romanfchrijver verleenene
Schoon hij niet, met de flriktheid van Lord oRr ottD ,
zijn f{ uk in vijf wel onderfcheidene Bedrijven verdeele
kan hij egter dien Schrijver volgen in diens oordeelkundige inagtueeming van de Treurfpelfehikking , om dP
voorvallen zodanig te plaatzen, dat de aandagt gevestigd en de driften geroerd worden. — Tot zo lange de
Schrijvers in dit vak zich niet willen fchikken om bij
te ontvangen van zulke heilzaame regels , en tot ccii-fand
onderzoek van de beginzels, die de Natuur aan de. hand
geeft, zullen hunne poogingen alleen eerie. overeenkomst
heb-
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thebben met' het_ ruwe en verwarde werk eens Schilders ,die
gevraagd welk een fink hij onder handen lladt, arntwooru..
de, „ dat hij dit zo bepaald niet zeggen Iron, eer hij
verder met liet opinaaken van zijn Ituk zou gevor, derd weezen!
Allen, die over den aart des Hcldendichts gerchreeven hebben , maaken een zeer groot, onderfchcid rus
bewonderenswaardige , het verbaazende , het-fchent
buitenfpoorige , en liet onwaarfchijnlijke. Die onder
behoort altoos den Romanfchrijver voor derf-fcheidng
geest te zweeven. Een korte aandagt , verleend aan
de voornaame tooneelen in het groot tooneelippe1 eies
nienschlijken leevens , zal hem gereedlijk voorvallen verfchaffen, Wel gefc,hikt voor zijn bedoelde werk , zona
der de jammerhartige toevlugt te meemen tot harslèna
4ehimruen , die niet voldoen , omdat ze onbegrijplijk
zijn.
Wat de ontknoping eener Roman betreft, de onderfcheidene geaartheden der leezeren geeven de voorkeuze
aan verfcheidene. De diepdenkenden en zwaarmoedigen
begeeren te treuren over ene ontzettende en droeve uitkomst; de vrolijken en vuurigeti kennen geen vermaak
dan in een gelukkig einde. In zo verre mogen onder
fcheidene. werken , met lof , ntenfchen van verfchillende geaartheden voldoen ; maar het onverfchillige ,
het twijfelagtige , 't geen wij in zekere hedendaagfcha
Romans aantreffen , is verkeerd en wanfmaaklijk. De
beíchikkingen des Noodlots hebbe men nimmer buiten dringende zedelijke noodzaaklijkheid in te voeren.
Gen drup menfchenbloed zal men forten, ten zij het
{lagtoffer vertrekt in omf'candigheden , die een nutte
les geeven aan de overblijvenden. . De ziel verkrijgt
dan een regtmaatig^ en heilzaam gevoel , terwijl meii
ziddert over het afg
efchilderd wrak van menschlijket►_
voorfpoed.
Strikte aandagt moet befleed worden in het bewaarera
en doorhouders van het Charaéter. De Schrijver hebbè
zorgvuldig onderfcheid te maaken tusièhen toevallige af4
wijking en liet algemeen beloop van iemands waarfchijn^
lijk gedrag . ARCHIMEDES riep uit , toen een Soldaat
hem liet zwaard op de keel zette: „ Wagt een oogenblik , dat ik mijn Voorflel betoogd hebbe!" Doth
'iet zou zeer oneigenaartig weezen, op het gezag deezei
MENG. 1807. Na. g.
F
ver-
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vertelling; eiken Wiskundigen te befchrijven, als zoda.
ruig verdiept en in zijne betoogen verzonken, dat hij alle
voorzorgen ter 'lijfsberging verwaarloosde. Egter (laar
het vrij , uit bijzondere anecdotes wegens het gedrag
van groote Mannen, in bijzondere omfiandigheden , iets
te ontleenen ten aanziene van het gedrag, natuurlijk eigen aait groote zielen, in de huitengewoone oni.ftandigheden, waarin de Schrijver zijnen held plaatst. Dus,
wanneer ZIMMERMAN FREDRIK DEN GROTEN, Koning
van Pruisfen , om den lijdenden Monarch geduurende
diens laatfte ziekte te troosten , bij het ophaalen van
diens fchitterende daaden, toevoegde, „dat, even ge.
„ lijk de Zon een donkeren aardbol verlichtte, hij altoos
„ licht rondsom zijne voetflappen verfpreid• hadt." —
„ Met dat al," antwoordde hein de Koning, „ was ik
, nooit iets anders dan een arm Sterveling! " —Vit deeze kleine gefchiedenis leeren wij , dat, bij een Man,
die eene vaste verhevenheid van gevoel bezit en een in af
geoefend verftand, de lof noch wantrou--hangelijkd
wen, noch verwaandheid verwekt. Een min verheven
chars er zou zich gefchaamd , en den lof eene pligt.
pleeging genoemd , of de vleierij aangenomen hebben , door de inboezemingen des hoogmoeds op te vol•
gen (*).
ge Romanfchrijvers Iaaten hunnePerfoonen fpree.
Weini
ken, gelijk men doorgaans in den ommegang fpreekt:
dit is .wanrheid : doch deswegen valt aan te merken, dat
het voor eenen Schrijver niet, geraaden zij , al te flipt
zich te houden aan de gewoone wijzen van 'gefprek in
den ommegang. Wij weeten , dat op het Tooneel een
nadruklijker hijl vereischt wordt, dan volkomen natuur•
liik zou weezen, bij de gelegenheid, waarin de perfoou!
het woord voert; de Schilder maalt zijn tafereel, waarin Landloopers of Boeren komen , in eene allerfpreekend*
ite kleeding; en zo ftaat het den Romanfehrijver vrij,
iets
(*) Het is eene niet min wasre dan keurige waarneeming,
dat de Vrouwen , aan wier arbeid in de Befchaafde Letteren
wij verfcbeidene zeer aangenaame,Romans te danken hebben,
doorgaans eene groote bedreevenheid .nonen in de kennis van
het hart en de neigingen der Mannen; terwijl de beweegingen
in den vrouwlijken boezem, door yl£Liue , RICHARDSON e*
Qudereu, keurig befcbreeven zijn.
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iets van het bevallige der welfpreekenheid aan zijne an.

fiers niet vuurige zamenfpraak bij te zetten, en aan zijne
koddige characters eene grooter maate van grappigheid
te geeven doch alles met behoedzaamheid.
Een Schrijver , die de Natuur ter gidfe neemt , zal
naauwlijks de herinnering noodig hebben, dat de tie.
raaden van weizeggen bewaard moeten worden voor de
zwakil:e plaatzen zijns verhaals; en dat de belangrijkste
tooneelen, tiet oordeel gefchilderd, uit zichzelven fie.
raads genoeg bezitten, Niets kin belachlijker weezeu ,
dan dat de afgemeeten(te uitdrukkingen, en fpreekwijzen
van eene zeer uitíleekende keurigheid, den door droefheid Iterk Beroerden in den mond gelegd worden. Droef
moge, bij wijlen, praatagtig weezen, maar is zei--heid
den welfpreckend, of het moet zijn in de eenvoudigheid
der uitdrukking, in de taal van 't hart, — wellpree.
kend , enkel omdat dezelve onvoorbedagt en ongekun(teld is.
Het is bijkans even noodloog , den Romanfchrijver te
binnen te brengen , dat eene zeer uitIl:eekende en l erke
tegenoverftelling van Characters noodig is, om de gevoelens van de perfoonen , die men ten voorbeelde wil ftela
len , te meer te doen uitkomen , ten einde de aandoeningen
der Leezeren te treffen; Van eerie juiste te paste brenging dier tegenoverhellingen hangt veel, zeer veel; af.
Het verborgen, houden van den eindelijken uitfiag is
in de hedendaagfche Romans algemeen: dit, met ver
gedaan, is van zeer veel kragts.' Terwijl het de-fland
drift der koelzinnigen gaande maakt, kan het de nu en
dan toevallige traagheid der kloekzinnigeren opwekken.
Maar eene te algemeetie tewerk{telling deezet kunstgreep
#trekt niet tot tere van des Schrijvers bekwaamheden. —
Blijkbaar mag de Schrijver dit te hulp nemen indezelfde
maateg als de verwarring met voordagt gebezigd wordt
in eene fmaakvolle fchikking van een Landtooneel.
Daarin worden de hoogten met begroeiden grond zo ge.
fchikt, dat zij nu het groot voorwerp bedekken, dare
hetzelve vertoonen in een onderfcheiden gezigtpunt van
't geen i waaruit het eindelijk moet voorkomen. Dan d
kunttenaar houdt zich aan eene vaste handelwijze in zij.
ne vermommingen, en versnijdt met veragting de kinderagtige kronkelpaden van een doolhof. — Dat de ltoman<
fchrijver, eiren gelijk hij, op den eene* tijd bedekke,
FZ
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en op, eenets anderen half ontdekke , dc Itrekking der gem
beurtenisfen, welke hij zamenvoegt, in zo verre zulks
kan dienen om de nieuwsgierigheid op te wekken en de
te vroege ontdekking te voorkomen: dan 'er zij in zijne
handelwijze een fleizel , 't welk tellens klaar en bepaald is. Dit kan niet ontbreeken , als hij bedenkt.,
dat de Natuur , in haare grootste wonderen, geen uit
aanbiedt, zonder de oorzaak , om zo te fpree--werkzl
ken , op dezelfde bladzijde haarer verrigtingen te ontvouwen.
Het zou veelligt fchijnen , dat eene kleine mate van
oordeel genoegzaam ware, om den Schrijver op zijne hoede te doen zijn , om in geene tot kleinigheden vervallende
vermelding te komen van beuzelagtige en uitwendige omdlandighecden. Van (loeten, tafels, kabinetten , eene breede befchrijving te geeven , kan alleen belangrijk weezen
voor Uitdraagers ; en nogthans hebben uitlleekende Roy
:nanfchrijvers dien mistlag begaan. -- Niet oneigen
mogen wij hier te pasfe brengen, hoe de Schilders van
de'Hellandfche School hunnen roem Rellen inde Natuur zei
flipt en fchroomagtig te volgen, dat zij zelfs de vuilighcid, welke de- laarzen van den voetganger hefpat, afbeelden : terwijl de Italiaan, met edelen ijver en juisten
fniaak , . de Natuur afbeeldt in haare Verhevener en fraaier vertooningen. , Even getrouw als zijn. mededinger in
het voorkomen der Natuur af te beelden , kiest en ver
hij alles , zorgvuldig agtgeevende om het groot oor.-bindt
fpronglijke in eene behaaglijke .en welbeoordeelde hou
af te beelden.
-ding
Met egte en waare kleuren de bedorvene Vrouwen af
te maaien, die der kieschheid haarer Sexe fchande aan
eer wanfmaak te verwekken , dan te leeres. De-doen,is
afzigtlijke trekken van vrouivlijke.flegtheid mogen alleen
dan te voorfchijn komen , in het geval dier Vrouwen ,
die eene verontfchuldiging voor haare ondeugden zoeken
in de wettiging der Mode , alsmede in de twijfelleer
der halve Philofophen. Het is de zaak eens Roman.
fchrijvers , vrouwlijke voortreffelijkheid en teederhartigheid te fchilderen. Kan hij geen model vinden, in den kring zijner kennisfen , dat bij dan de han
vijf van de fchoonfle-delwijzvanFuxrsog,de
Vrouwen uit dgrigentum koos, toen hij ten oogmerke
hadt het beeld van ,burro te maaien, en de bevallighe-

den

EETRFFFENDE DE ROMANS.

aI

den van zijne Godin zamenlielde uit de verzamelde
fchoonheden van dit vijftal.
De Historifehe Roman is eene foort van opbel, dik
zeer onderhoudend, maar niet zelden verveelend-wijls
,en aan1}ootelijk. 'Er is iets bijzonder behaaglijks in het
denkbeeld van terug gevoerd te worden tot de dagyen
van aanbeïang in de Jaarboeken des menschclomms, en tot
1 erfoonen , met wellen onze ziet zamenftemde in haaren vroegden tijd van opmerking. Doch de ondernee Thing vordert eene zeer groote maa_e van oor;ieel en
kieschheid tevens. De Characters der ingevoerde pe^rfoonen moeten met onfchendbaare trouwe bewaard wor
den, of de begoocheling houdt op ; men mag op de
waarheid der gebeurtenisfen geen inbreuk doen. '!,o
niet de Schrijver in dit vak de nafpeurnngen van eenes
Oedheidminnaar voegt bij de verbeelding eens Dichters , hij gebruike nimmer zijne pen in zulk tone
Toffe. -- Zelfs in eene Gefchiedkundise Roman is
,de geregeldheid van plan een noodwendig vereischte,
even gelijk in een Gefchiedkundig Tooneelfpel de ver
Benige uititeekende lotgevallen van zijnen-vardige
held uitkipt , en zich niet zet om den geheelen loop
van diens bedrijven te vermelden.
Van eene inagtneeming van de regelen des Tooneelfpels
zullen (ik moet liet nog eens herhaalen) de bevalligheden eenex Roman grootepdeels afhangen. Om dichterlijk van een dichterlijk onderwerp te fpreeken , merk
ik, ten befujte, aan, dar de vermogens en bekwaam
eens Schrijvers , die het aanwenden der kunst in-hedn
het plan en de verdere uitwerking van zijn [tuk ver
mogen worden bij eenen overvloed-fmadt,verglkn
van water, verfpreid over eene ruime en onvrugtbaare
vlakte; — damp en vervuiling zijn 'er alleen de gèvolgen van : -- terwijl de Schrijver , die zijn voordeel
doet met een flelzel te volgen en geregeld te werk te
gaan, vergeleeken mag worden bij Benen Eiroom , bedwongen door heilzaame oevers , die met eerre toenee
voortvloeit, zegepraalende over alle hin.-denl.yagt
dernisfen , die tusfchenbeiden mogen opkomen.
-

.
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aO ! — uit de luik °n op! — nu zal 't vooreerst svel ga:;
Gij hebt , dit is genoeg , de donkerheid d verdreven: .
IVant oen wij meerder /iclrS dan noodig is , te geven
Behoeft gij waarlijk niet mijn biazen in te flaan. (*)
{!

Deze regels moesten alle dwaze Neologen van buiten ken'
Den, om 'er zich naar te gedragen.
Voor de Duisterlingen; onzer Eeuw heb ik ook wat. Voor
hen lazen wij, nu een jaar geleden (t), een zeer geestig ge.
dichtje, de Lamp genaamd. In eerie Stad, waar het altijd
duister was, brengt een Vreemdeling de Lamp. Men ziet hem
aan als eerie weldadige Godheid; men roemt

Iet voordeel, dat de Stad
Van deze konst te wachten f!<í(19
Alles kreeg een nieuw leven,

En heel de Burgerij droeg gaard
De kleine kosten der Lantaarn.
,£iioe gewigtig en blijkbaar zulk een voordeel was, de dievn i
echter, lichtekooijen, en wie meer bij de duisternis belang
badden , waren het nieuwe licht nijdig, en het leed niet íann .
Men fchr. •eeuwde , dat 's Lands oude zee»

Vervselen door die nieuwiglzeên.
; jelijk men bragt het zoo ver, dat de Raad

Liet , van de puije van 't Stadhuis,
't Be/uit bij 't laat/le Lawpie lezen,
„ Dat op den ouden voet zou wezen
De duisteren{s, zoo hoog gea.tó '
En wenschte al't volk een goeden nacht!

'r`n werd zeker liet laatfile lichtje uitgeblazen, eg
Men hoorde in blijde liedren zingen
,, Lang levert onze Duisterlivijen!" -)

i BLi!'TK, Briciwisfelisg, bl. gix.

) Yaieri. Bibliooheek., 18o6. ede Skuk.
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De Herrei beware ons, hoop ik, voor zulke kreten; en
echter ik kan uiet ontkennen , dat 'er al zoo hier en daar vrij
wat nieuwe Lampen worden uitgedaan, die men flil had moe'
ren laten branden. Wonderlijke menfchen! altijd in uiterflen.
Hier dringt tl een nieuwe verlichter de lamp zoo digt onder
den neus, dat u de hairen verfchroeijen; daar weder zet
men n, omdat he: kagchelvuur u te benaauwd was, in een
ï.jskelder!
Philopal^zes keurt al wat oud is goed, niet omdat het oude
beter is den het nieuwe, maar alleen omdat het oud is. Hij
is der verlichting des menschcioms zoo vijandig, dat hij de
menfchen in twee foorten verdeelt, -- in denkende en wer•
kende wezens. De eerhen zijn de zoogenaamde fatfoenlijke
lieden , de menfchen van geboorte, met zoo wat knap, deftig, rijk puikpuikjo uit den burgerfland. De laattien zijn
de kleine winkeliers, kruijers, turfdragers, en wat onder den
algemeeneii naam van arm burger - kanalje zoo al meer begre"
pen wordt. Hij heeft een onveranderlijken afkeer van de
Maatfchappij tot Nu: van 't Algemeen. Hij kan geene EngelCche Lampen veelen. Is razend tegen de Koepokken,
Zijn Overgrootvaders Bedovergrootvader was Ridder ; hij
dus ook: die op zijn wapen fchimpt, komt hem aan zijn leven: zijn koets pronkt 'er van alle kanten mede. Waren de
Heerlijkheden met hare tienden weder geheel herfield, (men
moet weten bij is Heer van ,elein Kraijenflein) hij had expres
roksknoopen voor zijne livereibedienden, met zijn wapen 'er
op, laten maken, Zijne Vrouw en Kinderen dragen Keurslij.
ven als harnasten. Hij woont in den 1—laag, enz. enz. etnz.
Bij Philoceenusdaarentegen , die alles goedkeurt wat nieuw is,
niet omdat het beter is dan het oude, maar enkeld en alleen
omdat het nieuw is , zijn alle menfchen in alles Broeders,
Engelen, van Goddelijken aanleg, voor de hoogfle volmàking
vatbaar. Het laatst uitgekomene Philofophisch of Zedekundig Stelfel is bij hem het beste. De bedelaar en de vorst, het
paleis en de hut, — wat geef ik om Jiand of woonplaats! roept
hij telkens uit. Hij was weleer lid van alle Leesgezelfchappen , Clubs en Grondvergaderingen. Hij hielp de Wapens
en Carrépruiken verbranden, danste om den Vrijheidsboom,
heeft nog een Keesje op zijn tabaksdoos gefchilderd, en een
zilveren Vader -Hooftje in een lijstje hangen. Hij brandt QEconomifche Lampen. Schoon nog een welgefleld man, (te
voren was hij rijk, maar de Uitgewekenen hebben hem
veel gekost,) is zijn uiterlijk voorkomen als dat van een
fjouwerman. Hij Rond op zijn vertrek naar St. Domingo,
toen hij nog even bij tijds hoorde, dat alle blanken daar ver
werden; hij wenschte zich toen zwart, noemde den-mord
its;eEijl.en moord sane billijke wedervergelding. Zijne kleine
hinders snoeten dagelijks, van de geboorte af, in een - ton
V fniet
,
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met koud water. Zijne Dochters mogen geen veter aan het
lijf hebben , enz. enz. enz.
Ja zoo gaat het dikwerf, mijne Lezers! de een wil door
een vergrootglas zien , en dc` andere door een t erkleinenden
kijker. B jna de ganfche wereld brilt; en het wonderlijkst
is, niemand veelt , of wil gelouven , dat hij een bril op den
reus heeft. — w— Maar wij zijn bitter afgedwaald, naar ik
merk , en ik zie inderdaad geen kans met fatfoen weer
thuis te komen , om , gelijk mijn oogmerk was , iets te zeg
de Rijglijven. Ik had alleen voor, eene Jij/ei--genovr
ding te maken ; en deze, in plaats van mij tot mijn onder
in te leiden , heeft 'er mij van afgebragt. 'Er zit dus-werp
niets anders op, dan, 4 l Fo'iofo, zoo gratieus mogelijk van
de koord te vallen , en , om niet eene tweede Inleiding niet
weder het zelfde gevaar , te losapen , dadelijk over het herleven
der Rijglijven te 1preken.
De verdienftelijke VAN EFFEN (*) befchimpte weleer met
klem en geest de toen zoo algemeene Hoepelr•olken, Paniers,
Cueridors , enz. De vernuftige BELLAI TJ maakte een gedicht
tegen de i enrslijven. In onzen tijd, die voorzeker, in finaak
van eenvoudige kleederdragt, verre boven die onzer Vaderen
te roemen was, zagen wij beide foorten vangebaleinde pron.
kerij afgefchaft. De handel in baleinen had geen vertier; de
Keurslijfmakers hadden geen werk. Een of anderé Phitvpa•
l eia mogt bromalen , ieder verdvudig man keurde het goed
de bekoorlijke Sexe inzonderheid was wel in haar fehik. --+De Rijglijven echter zijn, helaas! terug gekeerd. Wie toch
had dit gedacht? Eerst was het een enkeld baleintje in een
lijfje, toen een lenig Corchetje , en zoo zijn allengskens
de Keurslijven bij de Godesfe Mode weder geheel in genade
aangenomen, met blanchettes en ik weet al niet welke ba
ijzeren ingredienten. — Is zulk eene dragt, mijne-lein
Landgenooten , echter niet klaarblijkelijk ongezond en bw
)emmerend? Die edele vaardigheid, lenigheid en' buigzaamheid
des ii gchaams , zijn zij niet als vastgebonden ? De midden ,
door den Schepper tot ontwikkeling en gemakkelijke wending
zoo wijs, zoo uitnemend gewrocht, hoe is zij geprangd? De
viugheid en levendigheid zijn geknakt. Het jeugdig meisje, dat
zoo lang vrij en los in de kinderlijke fpelen van hare broertjes
deelde, en trotsch allen zich buigen en wenden kon , tot ontluiking harer phyfieke krachten door een geregelden omloop van bloed en vochten, zit nu, bitter (lijf en gekneld
door de fchors, die haar de midden omgeeft, de luchtige
fpelen van hare broeders , met haar breijen in de hand,
treurig aan te zien. De meer volwasfene Maagd wordt mede
onnatuurlijk gekneld door deze kleederdragt; en dat, zoo het
heet,
(*) Vertoog, No.48 .
,
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heet, om beter postuur te erlangen en netter (guur te krij.
gen. Hoe verdwalen/ 's menfchen zinnen , wanneer de Mode
in het fpel komt! Wie is zoo verkeerd, die niet ziet, dat
geheel het ongemaakte postuur, de loste en geestige figuur,
door eeue (Hive , gedwongene en gemaakte houding vervangen
is? — „ Maar het (iaat zedig." -- Waarom voegt gij 'er
niet eerbaar bij? Moet dan de maagdelijke eerbaarheid dus
omwald worden? jammer genoeg, zoo zij dus-bemurdn
zou moeten verdedigd worden!
Had dan de deugd geen nagis genoeg,
Dat ze een vermeetle hand verjoeg',
Die, met een dartle drift, e'n' boezem dorst genaken?
Moest dan een mislijk zamenffel
Uan walvischbeen , niet wreed geknel,
De maagdelijke borst zoo uren gelijk bewaken? (*)
Gelooft mij, waar de zedigheid en eerbaarheid niet in het harte wonen, zal men ze vergeefs zoeken vast te rijgen ! --„ Maar ik zelve heb in mijne jeugd een Keurslijf gedragen,"
zoo, dunkt mij , hoor ik de Moeders zeggen, „ en ben ik dan
„ niet welgemaakt ?"— Vergeeft mij , Dames ! op deze vraag
was. ik niet verdacht,;.•" daar valt niets. op te antwoorden: -tnagik echter obk eens vragen? De Chinéefche mamaatjes, dié
den voet in den boden Echoen van jongs af klein houden,
zouden eene dergelijke vraag doen aan heen, die haar het onnatuurlijke hiervan aanwees: moet men :daarom, zulk eene
dragt goedkeuren? — „Maar niemand heeft vóór een groote
vijf-en twintig jaar tegen die zoogeuaamde banden geijverd;
,,_ geen - Schrijver" — Eilieve gun mij dat ik u in de reden
val. Vader rs , een aanzienlijk maar opregt man , die
de verbeteringen hand'iaaft .en de gebreken gispt, hoe ook
vastgeworteld of verfchanst, zingt in zijne Bruyt:
-

Is 't niet een wonder flack? die niet en kan verdragen,
De teerfie var; den koop, wil fonder fchricken wagen
Dat yemant met de priem, of ick en weet niet wat,
Hoer drille door het sir, en maeck een open gat. —
Is 't niet een vreemde doet? ' men loet benaude prangen
Ontrent het fwacke lijf en teere leden hangen,
Men acht geen ongemack, men draeght gewilligh pijn,
Wanneer het maer en dient om may gek/eet te zijn.
Dy wacht u, jonge vrou, de leden in te binden,
En met een naeuwve praem te •woelen en te winden,
H`t
($) BiXuwij, Gezangen tnijntr deugd, enz, bi. t49.
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Het ruym voor uwe vrucht van Code toeberey!
En moet door enge dracht niet worden ingeleyta
Moeders! hebt gij over dit laatste wel eens ernflig nagedacht? Zoo niet, doet liet nu. — Zijt verflandig en moedigs
Verwijdert van u en uwe Dochters zulk eene prangende dragt ,
en klemt uwe kinderen weder los en vrij aan uwen boezem.
— En gij, Vaders! die dikwerf, uit eene verkeerde toe.
gevendheid , uwe Vrouwen hierin te veel ter wille zijt
^— verbeeldt u voor een oogenblik tot zulk een Harnas
gedoemd te zijn; hoe zou het u in alles belemmeren j-geknl
En is vlugheid , behendigheid , gemakkelijke wending de
Vrouwen minder noodzakelijk? Immers neen. — Nu dan,
door te veel Echtgenooten te zijn, vergeet niet langer dat
gij Vaders zijt!
-

Natuur ! men handelt u tot hoon !
Gij fchept vergeefs uw toovrend fchoou
Gij kunt der grillig'zeid der snode niet bezagen!
Ac/I! mogt zij, die deer dwaze pracht
Te zinneloos heeft uitgedacht,
Tot f!rafe , in Pluto's hof, een gloeijend harnas dragen!

HET ROOZEKLEURIG }IOOFDKUSSEN.

(Overgenomen uit eene Reize door Pruisfeu var_ de;;
Reere M. de L.)

Berlijnfche Vrouwen zijn tot uitzinnigheid toe op den
D eopfchik
gefield; die drift verlaat haar zelfs niet in hef
uur des doods : inen oordeele daarover uit het volgende ver

-hal.
't Is een gebruik in alle Prorestantfche Steden in Duitsch.
land, de dooden te kieeden, te kappen, en op eerre opene
Lijkbaar ten toon te leggen , ter befchouwiuge van hunne:
vrienden en bloedverwanten. Eene maand geleden wierdt
3Vlevrouw D.. van eene rotkoorts aangetast; zoo hevig wier.
den welhaast de toevallen, dat de Arts haaren echtgenoot aan
dat zij niet langer dan vierërtwintig uuren konden lee--zeid,
ven. Niemand haarer bloedverwanten wilde het op zich
neemen , om haar die maare te verkondigen. Als vriend
van den huize nam ik die taak op mi i. Ik raderde het ziekbedde, greep Naare hand , en haar aanzeggende dat zij in
doodsgevaar was, vraagde ik haar, in gevalle zij kwam te
herven, in wat gewaad zij wenschte begraaven te worden?
Straks kwam 'er meer bewveeging in haar' pals ; haar ge.

bro.
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i,rolren Bezigt feb een op te leeven ; zij glimlachte : , Wij
, allen zijn i erflijl ; ik onderwerp mij ;" zoo fbrakzij ° „ en
„ indien ik fterve , verzoek ik dat 'er niets bij inijr_e begrafe, nis verzuimd *orde. Ik wil dat mijn kist van Acajou.
„ hout gemaakt worde, wel gewast en zeer fraai bewerkt ;
ik wil dat alle mijne bedienden mijne lijkflaatfie volgen;
ik begeer dat dezelve bij fakkellicht gehouden worde. Ik
„ verzoek u, dat mijn hoofdkusfen van roozekleurig fatijri
„ gemaakt *orde, en het doodkieed van dezelfde floffe; gij
e verliaat mij wel, mijn vriend, niet waar? — van roozekleurig
„ fatijn. Daar, in mijne kommode, in de derde lade, aan
de regterhand, naast mijn' nieuwen waaijer, zult gij een
„ pakje gouden fpelden vinden , met diamanten koppen ; geef
„ dezelve om 'er het laken mede vast te fpelden. Draag
„ zorge dat alles met fmaak gedaan worde. Verzoek mijne
Zuster, mijn hair op te manken, zoo als het haare was,
ten dage als zij BIBI ten doop hieldt; alleenlijk wil ik het
„ voorhoofd een weinig opener hebben: dat fiaat mij heter.
,, Ik verzoek u, mij te laten begraaven In een wit fatijnett
„ Robe; dezelve moet gemaakt worden naar het fatfoen van
„ mijne geborduurde Neteldoekfche Robe , welke ik voor
„ acht dagen van Parijs heb ontvangen. Ik weet niet,.welke
, fchoenen ik wil aan hebben ; dit laat ik aan uwe keuze
over. Vergeet niet, mijn vriend, vergeet vooral de bouquet niet ; gij weet , van welke bloemen ik het meest
„ houde." — Zij viel in eene flaauwte ; de pols kwant
weder ; een glimlach zweefde op haare lippen, en — zij
€lierf.
,
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ondsom nacht eu rondsom woeling,
RWaar
mijn oog of

geest zich wend'
In de driften geen verkoeling;
Hebzucht in de ziel geprent!
Onderdrukken , kruipen, fchrapen,
Anders aast het menschdom niet;
Deze moorden , geene rapen;
Dit is 't, wat men leven biet!

xuiss nirx
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L:,ven? neen het doel des Vaders

Was geen Leeuw- of Vosfen - teelt;
God fchiep rooiers noch verraders,
Maar Hij fchiep zijn Evenbeeld.
Waar is dan dat Beeld geweken ? -In den huisfelijken kring
Bloeit nog liefde onbezweken
Mensch is daar nog Hervelling.
Goede God! verhoor mijn beden
Op mijn Ega's jaargetij,
Op het plegtig lieflijk heden
Deze Liefde blijv' ons bijl
Deze Liefde moog' niet mindren
Maar zij itijge jaar op jaar!
Spaar mijn' weêrhelft, fpaar mijn' kindrent
'k Kan niet leven zonder haar.
Leven zal ik, harer waardig,
Leven wil ik, als Gods Beeld,
Tot de deugd eta pligten vaardig,
In mijn liefde onverdeeld.
Eer moog' Rhijn- en Tiber - flroomen
Vreedzaam mengen hun geklos;
Eer de Winter zien de boorven
In een groenend blaêrendos;
Eer Diaan met Phoebus wagen
Brengen ons den middag aan, —
Eer ik huis, of kind, of magen,
Als mij lastig, zal ontgaan.
ip Feb. 1807.
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BEDENKINGEN OVER Dr VERBORGENHEDEN IN
DEN GODSDIENST.

(Naar liet &atsc,.)
s niet van gister dat dc

`t

j rbo;Senhelien toc ctlie.

bron van gefciiilvoeren en verdeeldheid onder de
Christenen dienden; 'er is 'er, die dezelve vel geheel
uit den Godsdienst zouden willen verbannen , terwijl anderen , niet te vrede toet de zuiken , ciie "er inderdaad.
plaats hebben , haar getal nog wel zouden willen ver
menigvuldigen. Welk eene zijde moet men hier kiezen? is 'er, tusfchen die twee uiterilen , geen middelcveg? liet onderzoek daaromtrent ons ten doel ge
field hebbende , zinfeil wij , in de eer/le plaats, de bnderfcheidetle beteekenisienl meelden, die aan het woord
Verk orgestheid kunnen geliegt worden -- om i'erz'oleens te onderzoeken , in welk cenen zin kan gezegd(
worden , dat 'er T ^:rLorgenheliera in den Godsdienst
zijn, en men verpligt is, aan dezelve zich te onderwerpen ; — en eincleliik om uit de gelegde gronden
Benige algemeene aanmerkingen af te leiden, raakende
het gedrag , welk de Christenen aangaande de jVerho, m
genheden moeten houden.
Het woord l'erborgenheid beteekent, in 't algetileen,
eene bedekte of verbore;;e , dat is onbekende zant.
Maar gelijk Bene zant: op onderfcheidene wijzen one
verborgen zijn kan, wordt die naam gegceven aan ver
zaaleen, die voor ons niet op de zelfde wijze-fchilend
verborgen zijn , en voor ons niet den zelfden trap
van duisterheid bezitten.
i. Verborgenheden noemt uien zodanige tva:trhedet,
welke de Godsdienst ons bekend maakt, en die onz
onbekend waren, toen wij alleenlijk de Rede tor. leidtvrouwe hadden. Aldus wordt de roeping de.x ?; cl.^
C
C I1t N G . 1807 . IVF?
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nept Bene Verborgenheid genoemd (*) , omdat, 'voor en
aleerJEZus CHM T'US zijnen Apostelen hadt bevolen ,
liet ivangelie te prediken door de geheele waereld ,
dit oogmerk van God, om zich aan alle menfchen bekend te maaken , eene onbekende, eene verborgene zaak
was. Desgelijks de H. PAULUS , den Christenen berig.
tende, dat alle menfchen niet zouden geflorven zijn ten
tijde der komfie van JEZUS CHRISTUS om de wereld te
oordeelen, noemt die leere ne Verborgenheid (t), als
zijnde dit eene bijzonderheid van het laat[te oordeel,
die den menfchen dus.ang onbekend, en voor hun eene
verborgene zaak geweest was , tot dat de H. PAULUS
hen deswegen onderrigtte. In deezen zin wordt he
woord Verborgenheid meermaalen gebruikt in; de fchriften des N. Verbonds.
g. Perborgenheden noemt men ook die leerhellingen
Ivan den Godsdienst , die ons flegts gedeeltelijk de onderwerpen doen kennen , welke zij aan ons verfland
vertoonen, 'en 'er llegts onvolkomene denkbeelden van
geeven. in dien zin kan men zeggen , dat de bedeeling der Voorzienigheid eene Verborgenheid is , omdat , hoewel verfcheiden zaaken ons bekend zijn., aan
wijze , op welke de Voorzienigheid het-gande
heelal regeert, het 'er wel verre %an laan is, dat wij
alle de regels 'zouden kennen, welke zij dienaangaándi
volgt.
3, Verborgenheid noemt men verder 't geen ons duister
en onbekend is in de dingen , die betrekking tot den Godsdienst heuben. Wij weeten , bij voorbeeld, den tijd
(niet, wanneer God zijn Etiangelie aan de Volken zal
bekend maaken,, die tot heden toe in de duisternisfen
des Heic endoma zijn gedompeld; wij zeggen ,,.dat dit
voor ons eene Verborgenheid is: wij weeten den tijd
niet , wanneer het laatíle oordeel zal gehouden worden;, en wij zeg-gen, dat dit voor ons eene Verborgénheld is: wij weeten niet, op hoedanig eene wijze God
de Volken zal oordeelen,
ons gevaarlijk dunkt; en wij
erkennen ook hier eene Verborgenheid; wij veeeten de reden niet, waarom God zijn Euangelie heeft doen. verkon-

-

p

Rom. XVI: 25. Ef. Is 9. III: 4, p. Eo/. I: z6.

(t) 1 Kor. KV. s L, 52.

9

IN DEN GODSDIENST,

#zondiger. aan een Volk, liever dan aan een ander, 1. zekeren tijd ; en wij zeggen , ten dien opzigte , mct den
H. 1uLUS : p diere des r jkdo.ns , der ;tig jshe .i en der
ke inisfe Gods! {*)
4. Verborgel ñcdcn ?oeroen zonnige Godgeleerden ze
naar hun zegen, Loven de-kerlftng,di
Rede zijn , en welke de Rede tiet kar bevatten ; in
dien zin noemen tij Verborgenheden het leerhui; der
Drieëenheid en der Mensehwordingc
5. 'Er zijn Godgeleerden , die vaii dit woord zich
bedienen , ter aauduidinge, van leerflukken , die niet
Ilegts onbegrijpelijk, maar zelfs tegenilrijdig zijn; iii
dien zin noemen de Roo*.nsch-Katholijiken hunne TransEubitantiatie eene Verborgenheid
Eindelijk wordt het woord TJerbcrgenlzeid zoentijds
gebruikt , ter aanduidinge van de waarheden van den
Godsdienst in 't algemeen. Zelfs fchijnt de Schriftuur
'er zich zómtijds in dien zin van te bedienen. Aldus
zeide JEZUS CHRISTUS tot zijne Discipelen : U is
,

gegeeven , de Verborgenheden odes Kininkrijks de;' HerneZen te veeeten (t); dat is, de waarheden van mijn Euan=

Belie te kennen, die voor de rest der menfchen verborgen blijven. Een ieder, fchreef Apostel PAULUS, hou-

de ons voor uitdeelers der Verborgenheden van God (4);

dat is , - van de waarheden, welke Jezus cHRtsfius den
menfchen heeft geleerd, en van welke de meeste menáchen onkundig zijn. [-ƒ'j fpreeken de wijsheid vein God
in verborgenheid (s); dat wil zeggen, wij verkondigen
Bene voortreffelijke leeres welke God ons heeft geopenbaard, en van welker waarheden de meesten voormaals
den nientcheu onbekend waren ; zijnde dingen , zoo als hij
'er op laat volgen , welke liet oog niet heeft gezien, het oor

niet rzeeft gehoord, en in 's men/then hart niet zijn 0.
geklómmeri. (**)
De Iooden erf de Heidenen waren in zoo akelige duist
ternis van onkunde en dwaalinge gevallen , dat de mees
te, zelfs de eenvoudigtte` waarheden, welke de Apostels
hun verkondigden , voor hun Verborgenheden waren;
waarheden , van welke zij tot nog toe onkundig ge.
weest waren, en de kennis van welke zij aan de A:pos=
te.
e

(*) Rom. XI: 3 . ( i) litrstth. Xlil: , i
() I Kor. II: 7.
(**) I Kor. II^
-

ICI: 1,

(4) I Â'r^
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telen hadden dank te weeten. Van hier dat de laatst
genoemden zomtijds den naam van Verborgenheden geeven aan de waarheden, die zij prediken, van hoedani=
gen aard zij ook waren , omdat zij, onbekend zijnde,
Verborgenheden waren voor de Volken, aan welke zij
dezelve verkondigden. Het woord Verborgenheid in
dien algemeenen zin zijnde opgevat , zal de geheele
Godsdienst vol Verborgenheden zijn ,.omdat ipn dien zin
de naam van Verborgenheid aan alle waarheden wordt
gegeeven ,welke dezelve bevat, zelfs aan de eenvoudigen , en die 't meest- onder onze bevatting vallen.
Doch dit wordt hier thans niet bedoeld; de vraag is,
of het woord in de andere , door ons eangeweezene
beteekenisfen, wordende.genomen, gezegd kan worden,
dat 'er Verborgenheden in den Godsdienst zijn; dit moet
nu onderzogt worden.
i. Indien door Verborgenheid waarheden verftaan worden , welke de Openbaaring aan ons ontdekt , en die
door de Rede ons onbekend waren, is het zeker, dart
'er verfcheiden terror-enheden van dien aard in den Christelijken Godsdienst zijn: de waarheden, bij voorbeeld,
dat JEZUS CHRISTUS de Zaligmaaker der menfchen is ;
dat hij zijnen leeftijd in een geringen Raat„ heeft doorgebragt; dat hij aan een kruis , is geftorven; dat hij is
opgewekt uit den dood ; dat hij ten hemel is gevaaren; dat hij van daar den H. Geest op dè Apostelen
heeft. uitgefrort; dat hij ten eenigen dage zal komen om
de, g eheele wereld te oordeelen; dat alle geftorvenen-zullen
herlleeven , om voor zijne Regtbank te verfchijnen :
deeze en andere waarheden van dien aard zijn dingen,
welke onze Rede ons niet konde leeren , en die wij alleenlijk uit het Evangelie hebben vernomen; het zijn
derhalven zoo veele -Ver'borgenheden , welke het Euange.lie
ons" geopenbaard heeft. Doch men moet aanmerken-,
dat, na deeze Openbaaring, die Verborgenheden ophou=
den Verborgenheden te zijn: het zijn niet meer verborgene dingen; het zijn dingen, welke . wij even onderfcheidenlijk kennen , als de zulke , die door de Rede ons
meest bekend zijn; het zijn geheimen, die voor ons ophouden geheimen te zijn , zoo dra God - ons dezelve
wel heeft willen mededeelen. Geene zwaarigheid mag
men maaken, omtrent het aanneémen van de yerborge^ nheden van deezen aard , die in de boeken van het
N . Verbond gevonden worden. De GoddelijkheiO

dier
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dier boeken eens beweezen. zijnde , moet men alle de
waarheden aanneemen , welke zij ons klaar en duidelijk leeren , hoewel de Rede uit zich zelve ons tot die
waarheden niet opleide.
2. Indien door verborgenheid leerftukken verftaan worden , die ons llegts onvolkomene denkbeelden van de.
onderwerpen geeven , welke zij aan onzen geest vourftellen, is het zeker, dat 'er verfcheiden Verborgenheden van deeze foort in den Godsdienst zijn. Alle de vol
alle zijne, werken , onze eigen-makthednvGo,
natuur, zijn , als zodanig, Verborgenheden; van dat alles hebben wij flegts onvolkomene denkbeelden. Alwat
'er de Schriftuur van zegt, is niet toereikende, om ons
die verhevene onderwerpen volkomen te doen kennen.
Wil kennen ten deele , en zien door een glas raadzelagtig.
Bijkans alle voorwerpen , tot den Godsdienst behoorende, hebben eene heldere en eene donkere zijde; hier,
derhalven, zijn bijkans allerwege Verborgenheden. Doch,
't geen zorgvuldig verdient, te worden opgemerkt, is ,
dat wij niet verpligt zijn, van die geheimzinnige leerftukken iets meer aan te neemen , dan 't geen daarin
klaar 'is eik onder het bereik van ons verfland valt; wij
zijn alleen verpligt, dezelve van de heldere zijde, die
zij ons vertoonen, te b'ezigtigen; maar wij kunnen noch
mogén ze bezigtigen van de donkere zijde, alwaar zij
voor ons ongenaakbaar zijn. Een voorbeeld diene ter
ophelderingen de Eeµwigheid kan men als eene Verbor-.
genheid aanmerken ; veele dingen zijn 'er in de Eeuwig
wij niet kunnen begrijpen: hoe is het moge -heid,
bij voorbeeld , telkens iets te voegen bij eene-lijk,
duurzaamheid, die reeds oneindig is? Indien een Wee.
zen van alle, Eeuwigheid beftaan hebbe , f'chijnt 'er een
oneindig getal van jaaren en een oneindig getal van
dagen aanweezig te zijn geweest: bevat dan de ruime
uitgebreidheid der duurzaamheid zoo vèele jaaren als
dagen? Dit zijn zwaarigheden, die omtrent dit onder
ons merkelijk belemmeren; dit is de donkere zij--werp
de van dit leerftuk , omtrent welke wij niet verpligt
zijn , . uitfpraak te doen. Maar Gods Eeuwigheid bevat
iet helders, en waarvan wij gemakkelijk 'een denkbeeld
kunnen maaken : dit is, dat God altijd heeft beftaan,
efi altijd zal begaan ; dat hij geen begin heeft gehad,
en geen einde_ zal. hebben; en dit is alwat wi' verpligt
zijn, aangaande dit onderwerp te geloeven. Vij. moeG3
ten
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ten , derhalven , aangaande deeze foor.t vang Verborgenheden, aanneemen 't geen zij ons helders aanbieden , en
Ons oordeel opfehorten, in de erkentenis van onze onkunde omtrent hetgeen zij duisters bezitten.
g. Indien men door Verborgentreid verftaa,'t geen voor
ons duister en onbekend is in de dingen, die betrekking
tot den Godsdienst hebben, is het zeker, dat 'er, ge
wij reeds hebben aangemerkt , verfcheiden zaakera-lijk
zijn, onder die tot den Godsdienst betrekking hebben,
die ons onbekend zijn. Maar de dingen, die ons onbekend zijn , maaken geen gedeelte van den Godsdienst
uit; zij wierden ons niet geopenbaard, omdat zij voor
ons onbekend en verborgen blijven; zij maaken derhalyeu geen gedeelte van den Godsdienst nit, die ons ge
fchonken wierdt ; zij mogen noch kunnen een voorwerp
van ons geloof zijn.
4. Indien men door Verborgenheden verflaa onbegrijpe.
lijke leerftukken, zijn 'er Beene Verborgenheden van deeze foor.t irl de Openbaaring. Zelfs is 'er eerie tegenílrijdigheid in de, fielhitg t dat een leerfftrk geopenbaard ,
en tevens onbegrijpelijk is. Te zeggen , dat God onbegrif gelijke leerstukken aan ons opeubaart, is zoo veel
als te zeggen, dat Hij ons denkbeelden van dingen geeft,
van welke wij geen denkbeeld kunnen hebben, en waarvan Hij inderdaad ons geen denkbeeld geeft; iets, 't'welk
voltrekt onmogelijk is. Indien 'er leerLtukken van deeg
lard in den Godsdienst waren, zou het voor ons
rolllr'ekt onmogelijk zijn , dezelve te geloo.ven : want
een leerlluk'geloovén, is, de denkbeelden zamenvoegen,
welke men *van dit leériluk kan maakerf ; maar van een
onbegrijpelijk leerftuk heeft men ' geen denkbeeld ; men
kan derhalven de denkbeelden niet verfenigen, welke di,>
leerftuk uitmaaken, diensvolgens het niet gelooven,
5. Het zelfde als van onbegrijpelijke mag ook van tégen+
ftrrjdige leertukken gezegd worden ; 't is eene foort van
gewaande Verborgenheid, die in eene Goddelijke Openbaaring Beene plaats -kan hebben't Is onmogelijk, dat
God, die de Autheur van onze Rede is, door zijn woord
ons dingen leert, regelrecht tlrijc ig met die Hij ons.door.
itlaare en duidelijke redekavelingen bekend maakt Zelfs
zonde het- ons niet mogelijk zijn, dusdanige leertlukken
aan te neemen want gelooyen , gelij1t.'wij gezegd' heb.
ben, is , denkbeelden zamenvoegen . maar de, denkbeelden,
welke men in een tegenftrijdig leeri}uk waant te vereeni.

zen

gen,
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g&n, kunnen niet zamengevoegd worden ; zij vernietigen elkander. Indien men, bij voorbeeld, beweerde,
dat een en het zelfde lichaam gelijktijdig te Parijs en te
Rome is, zou het onmogelijk kunnen geloofd worden.
Uit zwakheid , uit toegeevendheid, bij mangel aan op.
merkinge op hetgeen mij wordt voorgefteld ,, kan ik wel
zeggen , - dat ik aan dusdanig een voorftel mijne toeftemming geef; de woorden, uit welke het beíiaat, kan ik
zarenvo.egen , doch mijn verfland kan de denkbeelden
niet verbinden, welke deeze woorden uitdrukken; het
kan het denkbeeld van een lichaam, op zekeren tijd te
Parijs aanweezig, niet zamenvoegen met het denkbeeld
van da.t zelfde lichaam , als, ten zelfden tijde aan;weeLig te,
Rome. Beweerende dat dit lichaam te Rome is , ontkent
men dat het te Parijs is; beweerende dat het te Parijs
is, ontkent men dat het te Rome is. deezg twee denk
men waant zamen te voegen , vernietigen-beldn,i
elkander.
(Het fot hierna.)
-

IETS OVER DE SENEBLADEREN.
ROUILLURE.

Door den Heer

„ Mijne Heeren, Schrijvers dery derlandfche
Letteroefeningen !
„ffchoon de Senebladeren vele Eeuwen zijn be.
kend geweest , heeft men van de echte foorten
nimmer een zoo voldoend berigt gegeven 1, op de
plaats zelde opgemaakt als ik het genoegen hqb
,,UEds. hiernevens ter praatfinge te zenden , ontie'enJ
„ uit de Annales de Chémie, No. z67. p. i6r.

0

Groningen.

B.. TIEBpEL."

Deze , federt vele Eeuwen , in de Geneeskunde zeer
vo.ortreffelijke bladeren , zijn niet met de - vereischte
naauwkeurigheid befChreven , als zij wel verdienden.
Zij waren federt lang bekend onder den naam van Folia
orientalia , Senebloderen uit de Levant, van Se de , van
1Wekka , van Faiths, van Saide, van , Alexandrien, van
Spanje, van Italian, zonder van' de waarde van deze
foorten melding te maken. Velen bevatteden ze alle on
derden naam van Casfia Senna, LINN.
Ge.
G
,
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Gelegenheid hebbende om hieromtrent nader onderzoek
te kunnen doen op de plaatfen waar zij gróeijen , onder,
fcheid ik alleen twee íborten.
Ferjie foort. Senebladeren met fpitfe en fmalle bladeren, de Casfia lanceolata van FORS KAL (Flora Egyptiaca
et 4rabica). - Dit is een kleine heester van ruim twee
voeten hoog, en fomtijds tot drie voeten ; de 11am is
kort, hard en houtachtig; de takken kort en dun; de
puntige en fmalle bladeren zitten het Bene om het andere
(alternatim) ; donker groen ; zeer aangenaam van reuk;'
zacht bitter en een weinig icherp van fmaak; de bloemen zijn citroengeel , zonder reuk; de vrucht is eene
foort van breede platte peul, bekend onder den naam
van Folliculi , bleek groen , bevattende vier of vijf kleine
piatachtige zaden. — De bladeren, op zich zelve
of in een aftrekfel gebruikt , purgeren zacht ; zonder
,oenige pijn te verwekkén;- de bloemen in de Folliculi bei
zitten eene zwakke laxerende kracht.
Deze eerlte foort begint eenige- mijlen boven Sienne,
en wel overvloedig in de vallei Bicharie, eenige dagreizeus
van deze láal1e Stad van Egypte ; en om die reden nocenen de Arabieren deze foort Senna L'icharic. Men vindt
ze ok in den omtrek van den eerhen waterval; ook uit
Aby sfinien , Ethiopien en Nubie, en voornamelijk in liet
Rijk van Sesznar. Men draagt weinig zorg voor de aan
zij groeit ook in ^t wild boven de woestijn-kweing
van Sennar. De Arabieren verzekerden mij , dat de
inzameling overvloedigst was , . en de .eenjárige fcheuten fraaijer1 wanneer de ítormen, waardoor de beken
der valleijen overstroomden., menigvuldiger waren.
De tweefile foort, met ronde bladeren , is de Gashl Senna ,
LINN. ; een kleine Heester, twee en, een halve voet hoog;
een zeer''karte knobbelig ç -ftam'; de takken minder houta ch t ig e buigzaam , donker geel an kleur; de bladeren
breeder - dan die- van de eertte foort; van boven rond;
bleek groei]; zoetachtig van` fmaak; en zonder reuk ; de
'Bioenten zihéider geel, en de zaadhuisjes (Follicirli)
final en gekromd=, , donker groen van kleur, in het midden voorzien met eerie kleine rij fcherpe verhevenheden :
deze {ooit groeit in Opper- Egypte; waar men fominige
plantaadjen vindt, gelijkende naar die, welke in. 't wild
roeien ; men vindt ze in den omtrek van Sues , in Syriers ,
n in vele ftiekert van drabien: zij zijn minder purger,ond clan- de eerfie foort.
fln^
;
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Under de in handel zijnde Senebladeren, welke een
xnengfel is van de twee befchreveile foorten, vindt men
nog een derde blad, eenigermate met de vorige overeen.
komende , doch niet tot het gedacht der Senebladeren
behoorende; het is eene foort van dpwynum. De Heer
DESLILLE en ik noemen het Cynanchum Arguel; de Arabieren geven het den naam van Argue!; men zou het kunnen noemen Cynanchum oleafolium , omdat de bladeren
eenigzins met die der Olea overeenkomen. —Dit is eene
jarige,plant, ter hoogte vak[ anderhalve voet; de takken
zijn regt , witachtig ; de bladeren,, door een zeer kort
heeltje aan de takken gehecht, zijn fpits en fmal, bleek
groen, flroef op 't gevoel, feherp, bitter en walgelijk
van finaak; — de bloemen, in een fcherm (umbella)
groeijende, zijn wit, klein, en de vrucht is eene foort
van kleine rondachtige houtachtige noot , vol kleine
zaden. Men vindt deze plant boven Sierne, in de val
I}icharie , op vochtige plaatfen, De bladeren, pur--lei
geren zeer íterk, en veroorzaken kolijkpijnen; — de
bewoonders van die ftreken en de Arabieren van Opper - Egypte gebruiken deze bladeren zonder bijdoen
van Senebladeren.

De verzameling der Senehladeren gefchiedt gewoonlijk
als de zaadhuisjes beginnen rijp te worden, veelal in 't
midden van September. De 4kb^zdes-, een volkrijke Arabifche Stam, wonen .op de grenzen van Opper - Egyp.
te, en onder hun woont, bij de haven, de voornaam
pachter der Senebladeren; men brengt daarheen de-fle
bladeren der Arguel en de ronde Senebladeren. Men betaalt hun gewoonlijk voor de lading van een Kameel van
vijf of zes quintalen, te weten van de eerfte foort, of
Senna gabali , of Berg,fenebladeren , zes of zeven rea.
len (de reaal tegen drie Francs) ; voor de tweede foort„
Senna baladi, op de velden gro.eijende, vijf realen; en
voorde drguel vier realen.
Men heeft nog eene tweede Stapelplaats te Esné, eene
kleine Stad in Opper-Egypte, voor de Senebladeren,
welke uit 4bysfinien. Nubie en van Sennar gebragt wor-,
den door Karavanen; dit is dezelfde foort met die, wel
vallei van Bicharie geoeit ; doch de bladeren-keind
zijn kleinder en donker groen , de zaadhuisjes korter
en finaller. Men verzendt ze gewoonlijk gezuiverd van
Deeltjes, en zij zijn niet gemengd met ronde Senebladeren, noch met de Argue?; oni deze reden verkiest men
G5
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ze boven andere foorten, en betaalt gewoonlijk voor
bet qu ntani drie machaboubts (elk van vier Francs) ;
men noemt ze Senna Sennaf, Senebladeren van Sennar.
Zou dit niet die foort zijn, welke het eerst in de Geneestunde is gebruikt ? — De Latijnfche naam Senna
fchijnt dus oorfproakelijk af te ftammen van Sennar. Men
brengt alle Senebladgren met ronde bladeren van Esné,
en gebruikt ze in Opper - Egypte.
Zoo ras de inzameling is geëindigd, fcheept men alles. in op. den: Nijl ia de magXzijnen van Sienne en Esné,
om ze, van daar na de algemeene Verzamelplaats te Bouinc te verzenden , en aldaar komen jaarlijks van Sienne
zeven of acht duizend quintalen (van ice pond) van
de eerie foort, vijf of zes honderd quihtalen, van de
tweede foort, en twee duizend of twee duizend en vier
bnnderd quintalen Argue?; en van de Stad Esné twee
duizend quintalen Senebladeren van Sennar , en bijna
acht honderd quintalen Senebladeren van de landen, of
Senna van de tweede Poert; zij komen, onder anderen,
over Sues; en met de , Karavanen van den berg Sinai"
twaalf of vijftien honderd quintalen ronde Senebladeren , uitmakende in 't geheel vijftien of zestien duizend
quintalen ,,welke men jaarlijks naar Boulac, niet verre van
Cairo, zendt, waar zij ter verdere bewerking enverzen.
ding naar Venetian en de IM$jeheStaten verblijven ; — men
zuivert ze van vreemde ligchamen en (telen, legt een
gedeelte der zaadhuisjes afzonderlijk, om ze naderhand
in den handel te verzender; men. mengt, zachtjes wrijvende , de drie ,foorten van bladeren onder malkanderen , en voornamelijk die met ronde bladeren en de Arguel , om ze afzonderlijk niet gemakkelijk te kunnen
onderkennen; dit doet men in deze evenredigheid : vijfhonderd deelgin fpitfe bladeren ; driehonderd met ronde
bladeren ; tweehonderd Argue!, en maakt dus ééne
foort van Senebladeren , welke naar verfehillende havens
van Europa verzonden worden. ,. Dit is alles, wat
men van de Stapelplaats Baulac verzendt; bijaldien 'er
Lenige balen van Smyrna , Tripoli en Aleppo verzonden
worden , dan zijn het ronde Senebladeren uit Syrien ,
Mekka, en verdere aangrenzende landen van Arabien.
De Drogisten van Marfeille koopera deze laat[te foort
voor een zeer middelmatigen prijs , en mengen ze onder
Egyptifche Senebladeren, waardoor derzelver hoedanigheid verminderd wordt; men maakt hetzelfde gebruik
van

OVER DE $ENEB.APEREN>

99

vat, de weinige Senebladeren, welke uit .Spanjein en )taf
Dien komen. — De Egyptenaars en i.nwoonders vang
Syrien, en bijna *die van de geheele Levant, gebruiken
geene dan ronde Senebladeren, en men vindt daar bij da
Drogisten geene andere foort} — .zij fchatten ze hoogei
dan die met fpitfe bladeren, misfchien omdat ze ui;
ook beterkoop zijn.
Nlekkc komeq,

en

De Schrijver heeft de opkoopers te Cairo zoeken over
te halen om niet dan de twee eerfee foorteq zonder Ir•
guel naar Europa te verzenden, maar zij vonden hunne
rekening daar niet bij. -- Verders meldt hij nog ieta.
van het gebruik, doch zal daarover breeder handelen iii
een Werk over Egypte.

HT LEVEN VAN SIR WALTER RALEIGH.

(Vervolg en flat van bl. 68.)
en zoo werkzame en begaafde geest maakte ondertul»
fchen van deze treurige eenzaamheid een voor het
algemeen allerntrttigst gebruik. Het was , namelijk, in
dezen tijd, dat RALEIGH zijn oníierfelijk Werk, de Gefchiedenis der Wereld, fehreef,
„ Dit Werk," zegt een der zake kundig Beoordeelaar
(FELTON) „ korr wel mienland durven ondernemen, dan
een man van eéne even zoo zeldzame en veelvuldige
„ bekwaamheid,, als grootera moed. De omvang is ver
wonderlijk, en de fbji, voor den toenmaligen tijd,-t,
,, meesterlijk verheven, mannelijk en klaar, en als ware
, dezelve door den Genius van Rome en 1t1renen ingegeven. Hadde $ir WALTER de Engelfche Gefchiedenis van
a , zijnen tijd, of de Annalen van ELIZABETH gefchre, ven , hij Zou eengin LiviUS en THUCYDIDES geëven„ aard hebben."
Zelfs HUMS erkent , dat de Wereldhistorie van RALEIGH tot een meesterftuk van den ouden klasfifchen fijt
behoort. Hoe jammer is liet niet, dat van deze voortreffelijke Gefchiedenis der Wereld Hechts het eerlire Deel
is afgewerkt! — want de zekerfte berigten wederfpreken liet voorgeven , dat Sir WALTER het tweede Deel
valeind, maar het verbrand zoude hebben, omdat de
boek.
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boekverkooper zich over den flechten aftrek van het eerfie'Deel zeer fterk tegen hem beklaagde.
Evenwel was dit groote Werk niet het eenige in zijne
gevangenie. RALEIGH beoefende hier met dubbele vlijt
cie Scheikunde ; hij fchreef over de Regeringskunst ;
over de Zeevaartkunde, en vervaardigde eene Eefchrijving van Guiana.
De laattje uitgave van de Gefchiedenis der Wereld is
in twee banden in folio ten jare 1736 uitgekomen. Zijne
overige Werken, lie over de Staatkunde, Wijsbegeerte, Dichtkunst en Zeevaartkunde handelen , bedragen.
in de uitgave van 1748 twee Deelen in 8yo.
Alle deze menigvuldige bewijzen van RALEIGH'S bij
begaafdheden waren echter. niet in finat hein-zonder
zijne vrijheid te verfchaf en, en nu veranderde de haat
des volks in eene luide klagte , ja zelfs in verbittering
tegen JAKOB DEN T.
Men wierp den Koning, zeker niet zonder grond ,
voor, dat het onvergefelijk ware, het Vaderland eenen
man te ontrooven, die, wegens zijnen alles omvatten den geest, wegens zijde groote'krijgs- en zeevaartkundige begaafdheden, niet alleen onder de grootfte mannen
van Engeland, maar zelfs onder die van geheel Europa
behoorde ; die daarenboven zich an Engeland grootes
lijks verdienftelijk gemaakt had, en wiens misdaad vol-.
Vrekt. niet onwederfprekelijk had kunnen bewezen worden.
Zelfs de oudfte Zoon des Konings, de Prins van Wallis HENDRIK , zeide openlijk: ,, Waarlijk geen andere Koning, dan mijn Vaer, zou zulk eenen Vogel
zoo lang in eene kooi Opgefloten gehouden hebben !"
Deze Vorst toonde reeds in zijne vroege jeugd bijzondere
gefchiktheid en toegenegenheid tot alle ondernemingen,
waardoor de roem van Engeland moest verhoogd worden. Mogelijk was hij een te groot vriend van den
wapenhandel ; doch hij fchatte daarbij alle talen hoog ,
en wijdde zich , bij de zuiverfte zeden, geheel en al
aan die kundigheden en oefeningen , welke hem tot eene
groote loopbaan konden, voorbereiden. Hij verachtte
maar al te openbaar het beuzelachtig karakter van zijnen
Vader, en beminde daarbij Sir WALTER des te hooger,
naar mate zijn Vader hem vernederde.
Door zulk eerie gewigtige voorfpraak (want de Koning
deed eene onbegrensde liefde voor zijnen Zoon blijken)
hal
,
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waarfchijnlijk zijne vrijheid weder gekregen; doch tot zijn ongeluk, en tot dat van het geheele
Volk, t}ierf HENDRIE reeds in zijn- achttiende jaar, en
hiermede ook de hoop van RALEIGII. In deze allertreur
rigtte omt{andigheid; bij het verlies van zijn vermogen;
bij de vermeerdering zijner familie (want gedurende zijne gevangenis werd hem een Zoon geboren) -; bij ,het
innerlijk gevoel, van hoe veel nut hij nog voor.het.Algemeen en zijn Vaderland zijn konde, - was het zeker
Sir WALTER te vergeven, dat hij de zonderlingtte middelen tot zijne bevrijding aanwendde. Hij verkoos dat -,,
waardoor gewoonlijk zoo wel de groote als do geringere
geblinddoekt wordt; het goud.
had RALEIGH

'Reeds voorheen had RALEI GH van den overdrevenen
rijkdom van het binnen ('ce van Guiana een overdreven begrip
gevormd, en dit aan zijne Natie zoeken mede te deelen.
Zijne eerste reize daarheen , waarvan wij boven reeds
gefproken hebben, had, hoe weinig bevredigend zij ook
uitgevallen was , bij hem echter het romaneske denkbeeld
van het daarzijn, van een El Dorado , of Gouden Stad,
niet verminderd. -. Hij verfpreiddedit thins op nieuw,
en vond des te- eerder;-.gehoor, naar mate zijn veeljarig
lijden, en de voortreffelijke fchriften, welke uit zijne
gevangenis in het licht waren gekomen , het publiek
voor hem hadden ingenomen. Zelfs de Koning, fchoon
hij ook RALEIGH'S_ EI Dorado niet voor .waarfchijnlijk
hield, meende echter nu eene , gele genheid gevonden te
hebben, om , door een.'tijdelijk ontf ag van den .grootea
man , de algemeene toegenegenheid. weder te winnen.
Hij gaf daarom zijne toettemm ng.tot de uitvoering van
het plan, hetwelk RALEIGH,-tot••- ontdekking der rij ke
Goudmijnen had , opgelteld , en (telde hem zelfs tot Opperbevelhebber aan. Ondertusfchen fprak hij hem niet
vrij van zijne fchuld; veel meer werd uitdrukkelijk bij
deze onderneming als eene voorwaarde vastgefteld , dat
zijn volgend gedrag over zijn lot beflisfen zou.
RALEIGH beweerde , dat Guiana in vroegere tijden
door Engeland ontdekt was, en dat dus, naar het bijzonder Regt van den genen , die het eerst d• ontdekking
gedaan had, zij ,00k alleen het regt hadden om zich daar
als wettige 1-leeren te befchouwen. Hiertegen konden
de Spanjaarden_ met grond aanvoeren, dat zij, bij de eerite reis van RAZ.ZiGu,. reeds yolkplanti»gen oft Guiina
-

;
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Engeland leefde in dien tijd met Spanje in vrede, en
f KoB bE í wilde op geene wijze, om een goed dat nog
ontdekt moest worden ,, en wellis wezenlijke waarde
daarenboven zoo onwaarfehijnlijlc was , het wezenlijk
geluk der beide landen, den vrede, opofferen. ,Hij gaf
dus Sir WALTER als een ernftig voorfchrift , alleen op
de ontdekking van die vermeende Goudmijnen uit te
gaan, en op Beene wijze de aldaar gelegene V-olkplaritingen der Spanjaarden te ontrusten.
Naauwelijks, echter, kondigde RriLEIGH zijn herrenfchitnm}g ontwerp aan , of een groot aantal Gelukzoeers ílrnomde naar he toe. Twaalf aanzienlijke achepen werden uitgerust; en de geheele onderneming zag
er zoo oorlogzuchtig uit, dat de Spaanfche Gezant
GONDOMAlt daarover bij den Koning bezwaren inbragt;
tevens ook den Hove van Madrid een waarfehuwend
berigt omtrent deszelfs bezittingen in Guiana mede.

deelde.
In dien tijd had men algemeen, door de menigvuldigé
Vrijbuiters en Kapers, her wonderlijk en onbillijk denk=
beeld opgevat, dat , - hoewel twee Zeemogendheden ir
Europa den Vrede gefloten hadden, deze Vrede echter
in Indién van geen kracht was.
Deze verkeerde Qratidíbelhing volgde ,helaas! AALEIGR
Gok.:-Hij zeilde iit August is 1017 af, en rigtte zijne
koers terilond naar deiF iïiond van den Oronokó, in Guiana;
de Spanjaarden hadden, een weinig hooger,, dé
kleine 1tad St. Thomas aangelegd; en beärbeidden daar
Gene, niet zeer veel opleverende, Mijn.
RALEIGH bleef met zijne Vloot in den mond van den
Oro^ioko; doch zond zijnen ouditen Zoon meteen CorpTroepen , onder aanvoering van een`tt zeer - ervaren' eft
hein getrouwen Officier REYMis , naar St. Thomas. De
Spanjaarden hadden reeds eenen aanval voorzien , en
vuurden op de Engelfchen hij hunne land^ng;. doch de
jonge RALEIGH rukte evenwel nog verder voort, en riep:
3 , hier is de ware Goudmijn ! dwazen Hechts zullen eene
,, andere zoeken!" Doch hij boetté weldra voor zijne
vermetelheid; een kogel -ftrekte hem ter aorde4' KEYMjs
floeg ,otrdertusféhen dé Spanjaarden op de vl"iugt; nam
ISt. 'Thomas in, plunderde en verbrandde de nad ; doch
vond den buit volítrékt niets beteekenend.
Verdrietig over da. mislukte hoop, en voor eene zwad•
te-verantwoording bevreesd, benam Krumis ziehzelven
het
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het leven. De overige gelukzoekers zagen nu.tmaar al
te duidelijk, dat RALEIGH zijn El Dorado flechts uit
om door deze onderneming het uiterlte-gevondha,
te wagen, ten einde zijne vrijheid weder te bekomen.
Zij meenden, en niet zonder grond , misleid te zijn,
en' gevoelden de verantwoordelijkheid over het aanvallen der Spanjaarden midden in vredestijd. Hoe zeer
nu Sir WALTER hen aanmoedigde om de Vrijbuiterij tegen de Spanjaarden voort te zetten , befloten zij echter., tot hunne eigene zekerheid, terftónd weder naar
Engeland te zeilen , en daar hunnen aanvoerder, over
af het voorgevallene, ter verantwoording te roepen.
RALEIGH wendde alle middelen aan om dit te keeren,
ja hij zocht zelfs naar frankrijk te ontvlugten; doei
alles vergeefs., 'Hij werd in handen des Geregts overgeleverd , en , benevens zijne medegenooten , op het
ftrengfie verhoord. Schoon 'nt RALEIGH het oppt^ri vel over zijne onderneming van den Koning ontvangen
had, werd hij echter 'hierom nog niet vrij verklaard.
Hij was zelfs verantwoor^leiijk voor . eiken aanval tegen de Spanjàarden 'geworden, en de 'K'oni'ng maakte bij
zijne proviiiion;eere 'vrijlating uit de gevangenis tot een
beding , dat zijn volgend gedrag eenig en alleen over
zijt lot befisfen zoude.
Dit nu waren redenen genoeg .om Sir WALTER te.'flra'f"
%n. De gegronde klagten , welke de Spaan fche Géza tt
over dè plundering Van St. Tkomar inbragt, 'bepaalden
den buitendien reeds tegen hem, vertoornden Monarch.,
hem geene genade te fc:henken. Hij onderteekende Chet
doodvonnis.
Zoo lang RALEIGR . nog middelen hoopte te vinden
om zijne vrijheid te bekomen , fcheen 'hij daartoe alles
op het kunftig.íle aan te wenden. Thans, echter, daar
het hefloten was, vertoonde hij den gevestigden moed
van een groot man.
Daags na zijne veroordeel ng befteeg hij het fchavot,
(op den ig October í6z8) trad naar den Beul, en zeide, terwijl hij' zijne hand op de bijl leides „ -het is
„ een fcherp middel ; 'maar het zekerfte tegen alle
„ kwaad." Hierop (prak hij met eerie buitengewone
'welfprekendheid en met .de grootfte gerustheid tot het
volk ; hij zocht de odrzaken zijner voormalige onvolksgezindheid geheeVen al op zijne vijanden te fehui.
;
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ven: 1-lij leide toen zijn hoofd op het blok, en ont
ving den doodelijken flag.
Het ligchaam werd in de St. .Margaretha Kerk ter
aarde befteld ; doch het hoofd werd in RALEIGH'S familie nog vele jaren bewaard. „ Geené daad des Konings," zegt HtiME i „werd niet grooter en algeineener
ongenoegen opgenomen , dan het doodvonnis Over Sir
WALTER RALEIGH. Een vonnis te doen uitvoeren ,
hetwelk op zichzelve zoo hard, en `te gelijk zoo lang
uitgefteld", ja zelfs ítilzwijgend , door het aan hem
laatst toevertrouwd bevel, geheel en al opgeheven was,
dit fcheen even zoo wreed als onregtvaardig. Aan den
anderen kant werd dit ongenoegen des volks nog vee meerderd door .de overweging , dat Jnxon isn I den
man , die als Veldheer en Admiraal zoo vele talenten
en dapperheid ten toon gefpreid , . zich ' als Denker en
Redenaar op het voordeeligile had doen kennen, én die
daarom voor de Natie van het groottte aanbelang zijn
moest, aan `de volllrekte vijanden van Engeland, den
Spanjaarden, opofferde."
De Aardrijkskunde won door Sir WALTEL, ZOO ill
het Noorden als in het Zuiden: Het groote' Landíchap
Virginia, dat zich toenmaals nog verder dans tegenwoordig uitílrakté , werd - door hem en zijnen halven
Broeder ontdekt: De onderneming op Guiana ,•:hoe
ongelukkig dezelve ook uitviel,, maakte ons met deze
rijke landen en met den grooten Oronoko nader bekend;
en de kennis der kusten van de belde helfteít ' der
Nieuwe Wereld heeft door deze ondernemltrg zeer veel
gewonnen.
Doch voor Engeland zelf waren RALEIGH'S verdienílen nog aanmerkelijker. Waar het Vaderland verdedigd moest worden, daar offerde RALEIGH zijn per.
foon en vermogen voor hetzelve op. Zijne groote ta
lenten en zijn verheven moed zegevierden over den dood.
vijand van Engeland in Ierland, over de 1rrnada bij
Corunna, Cadlx "'en Fayal. Engelands Koophandel' óntving, toen "R4LEIGH den Tabak invoerde en al eineener maakte, een hooger vlugt. En' zelfs toen zijn ader"lánd hem zoo zwaar liet lijden,, bevorderde hij nog uit
zijne gevangenis deszelfs roem , dooi zijne ontlerfelijl e
Werken. RALEIGH bezat, bij de zeldz'aamiie en niepigvuldigfte talenten , eene onverzadelijke zucht naar
keil
-
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kennis en aanhoudende werkzaamheid, eene hooge mild
held en ffrekking om alles te bevorderen , waardoor
zijn Vaderland , ja geheel Europa s in het goedde,: eci
fchoone winnen konde. Zijne ontwerpen waren veel ome
vattend, hadden innerlijke waarde; zijn moed , om' dezelven door te zetten, was betland tegen elke .bepro^.
ving: doèh deze bekwaamheden, gingen 'niet eenen bíá.
zonderen geest van, het romaneske , van liet overdre.
verte; gepaard: Trotschheid, en onbegrensde eerzucht
deden hem terliond bijna elk middel voor goed houden, waardoor hij hopen kon zijne plannen te bevorde.
ren , of de hein tegenwerkende hindbrnisfen uit den weg
te ruimen:
Wanneer de Monarch i of de genen, die de regering
van een Land in handen hebben; zelf niet in Raat zijn,
groote Mannen te waarderen, zoo kan de Maatfchappij
echter van hun vorderen, dat zij op datgene, wat die
mannen werkelijk deden, zelf opmerkzaam zijn, of áii
deren daarover ondervragen. onder JAKOB DEN I
was het echter met den ítaat van zaken veel fle^hter
gefield: Het was geen gebrek aan inzigt, welk hemt
hinderde den grooten man behoorlijk te waarderen
beuzelachtigheid van karakter beroofde RALEicx van
de plaats, op welke hij zijn Vaderland van nut moest
zijn en eer kon aandoen: Hadde•TAKoa DE I hem evert
als zijne groote Voorgangeres, zich ten nutte gemaakt;
Radde hij hem ondernemingen van aanbelang ,, tot vole
making van Engeland, op erne of andere wijze, 1e
zij in vrede,, het zij in oorlog, toevertrouwd i -" hi}
zou zijne eerzucht voedfel gegeven hebben; de. uit
zijne inisnoegdheid ontfprotene driften zouden bij deti
grooten man verftikt geworden zijn; Enge,iand zonde
de aanmerkelijke rol; die ELIZABETH' haar toegedeeld
had, voortgefpeeld , en zoo wel in Europa als in dd
beide Indi n gewonnen hebben,
:
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BE WIJN-OOGST

BTJZONDERREDEN WEGENS DEN WIJN - O©GST IN
FRANKRIJK.

(Ontleend uit Letters from France, written its the 2"ears
1903 and 1804. By JAMES FORSE S, A R. S.)

I

n Frankrijk neemt de Wijn-oogst doorgaans eenen aanvang met het Nieuwe Jaar, of den eersten dag van de
Maand Vèndemiaire, 't welk invalt bij den Herfst -Evennagt:, naa de aanvullingsdagen, die, ten deezen jaare,
zes uitmaakten. Het Twaalfde Jaar der Fran/the Republiek begon dus op den vier-en- twintigtien dag van September 1803, en met deezen dag nam de Wijn -oogst
een' aanvang in Tra-aine, Bene landitreek , allerwegen
met Wijngaarden bezet.
De wijduitgeftrekte vlakten , de zagt opgaande heuvels, de kronkelende valeijen, vrugtbaar gemaakt door
de Loire, de Cher en de Indre i fchoon zij hier en daar
graan - en weid-landen opleveren, brengen alle Wijn voort
van onderfeheide hoedanigheid , prijs en fniaak. In de
daad het geheele voorkomen van deeze door de natuur
h oogstbegunftigde landitreeke is een volmaakte tuin, of
Inver eerie aaneenfcha-keling van dorpen, bodrenwooningen en hutten, gelegen in het middenpunt van een kle+ i
lidfchap. Hetzelve is, naar den aart des gronds, verd'eeM in koornvelden , wijngaarden , tuinen en boomgaaaiden; diórh de Wijnftok is overal het, voornaainfte.
Hier ligt geen grond ledig of onbebouwd; mijl'ea ageereen wandelt men van Wijngaard tot Wijngaar4, bij de
rijkfte terg tootifpreiding van Natuurs uitgeleezenfce ga.
ven. Het ftaat den doortrekker vrij ; zo veel hem belaagt, van dief aaklijke vrugt te eeeen. Dé Wijngaar=
deniers houden het zelfs voor een goed voortoeken, wanlieer een Vreemdeling de Wijnbergen bewandelt en zicli
met de rijpe vrugt verfrischt. Maar ontbreeken de druiven , dan ziet men allerwegen appelen, peeren , perziken of amandelen; deeze, met nooten en andere herfst vrugten, vervangen de kerfen en abrikoozen. In Indic
heb ik, op het daartoe gefchikte jaargetijde, een' overvloed van Mangos gezien, en weet dat ze 'er in Guzerat
voor Bene Roupy honderd -en- veertig ponden kopten. In
ït#a,
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alr°e ipreïden de weelderige Wijaguarden derzelver pure
perverwige Druiventrosfen ; in 'rijke festonnen van
boom tot boons -hangende, ten toon, op eene feh•ilderagtiger wijze dan de luage Wijnstokken in Tóuraie; doch
ik moet bekennen, dat ik nimmer ztilk eeri' overvloed
en verfeheidenheid aanfchouwde, als aan de oevers van
de Loire, waar de Overvloed in den Herfs(.zijnen hoorn
uithort, en een Feest fchenkt aan al wat leeft. -- Dit
is de waare fchilderij van geen Land, thans ten hoogben
top van vreugde en blijdfchap opgetteég en door den
Wijn - oogst; een tijdperk van vermaak, door geheel het
Zuiden van Europa; doch ter grootfte hoogte opgevoerd
in .&ankrijk, van wegen de inatuurlijke geneigdheid des
inwoonderen tot muzijk , daufen en feestvierende vrolijkheid:
De Wijngaarden in Frankrijk zijn zo veelvuldig en zo
uitgeftrekt, dat ze jaarlijks 'omtrent 13,667,500 lllui=
den (*) Wijns opleveren, van oriderfeheide hoedanigheid
aen verfchillënden prijs. De -voor Tafelwijn meest geagte
zijn de Champagne, Bourgondie en Bourdeauxfche Wijnen.
Provence en de zuidelijker landfehappen fchenken ons
Musraat, Hermitage, Frontignat, Luttel, en andere fijné
Wijnen. Van den fegtiten Wijn in alle Oorden maakt
innen Brandewijt en Azijn.
Len
ige weinige Wijngarden omtfteeks Tours geeven
otntijds vijfentwintig Oxhoofden; ieder van zestig
Gallonnun, van elk Acre; maar de gemiddelde opbrengst
is van tien tot twaalf. De vorst heeft, in de twee laat
den Wijnítok zot-eerbenadeeld„ dat, iif-Ievorjan,
deezen -Herfst, een Acre zeldzaam meer opleverde data
drie of vier O rhoofden:
De valeijen én laag liggende lansden brengen den groot=
lien overvloed +ati'Druiven voort; maar dé.Wijn is van
tene mindere deugdzaamheid : terwijl de Wijnftokken,
op fteenagiigee heuvels gepkint., fchoon eenti mindere
hoeveelheid Wijns opleverende, dezelve van beter geur
en fmaak is:, De beste Wijngaarden te Youvrray worden
op honderd'Pondeli St. het Acre gefchat; die in laagere
ftreeken liggen, ;op veertig , vijftig of zestig Ponden St::
doch 'er zijti Wijngaarden dtnitreeks HHokrdtuu*,-' die men
op vijfhonderd ponden St. het Pire "fehat, •áu wegedi
-

-
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de uitfteekenheid van den Wijn, die dar valt, en deli
beogen prijs, welken men 'er voor maakt.
Terftond naa de inzameling worden de witte druiven geperst, en het vogt wordt in vaten gedaan om uit
te gisten. De blaauwe druiven , van welken de roode
Wijn komt, bewaart men doorgaans eene week of tien
dagen in wijde tobbens, om te gisten, eer liet vogt
'er uitgeperst wordt: dit vogt is op zichzelve wit; maar
door een geruimen tijd met de blaauwe fchellen in een'
that van gisting te blijven, krijgt het Bene roode kleur:
is dezelve te flaauw van kleur, dan doet men 'er liet fap
bij van de Wijntint - druif, die de kleur verhoogt. Eenige fchraale witte Wijnen worden in roode hervormd, door
het bijdoen van het fap der Wijntint - druiven, welke
foort van Wijnfokken , bij kleine afdeelingen, in de
meeste Wijngaarden groeijen ; derzelver donkerder blad
en aan het zwart grenzende druiventrosfen maaken bij
de andere Wijnfokken eene behaagelijkeverfcheidenheid.
--- Naa dat de witte Wijn uit de druiven geperst is,
geeft men het overfchot aan den Wijngaardenier , die
'er eene zekere hoevè'tlheid waters bijdoet, dit eenigen
tijd laat slaan , en 'er dan Wijn van maakt ten gebruike voor zijn gezin.
De jaarlijkiche vonrtbrengst van Wijn en Brandewij.v
in Frankrijk is verbaazend. De beste Olie komt uit'Languedoc de finaaklijkfte Honig valt in Narbonne en,
daar Touraine zo rijk 'voorzien is van heerlijke vrugten ,
is 'er geene fchaarschheid aan dezelve in eenig gedeelte
van Frankrijk, overeenkomftig met de verandering van
grond en lugtsgeiteltenisfe in een Land van zo groot
Bene uitgeftrektheid. — De zuidlijkfte gedeelten vair
Frankrijk .zijn aan FRAN901S FRANCAT de Zijdeteeït
verfchuldigd : ten jaare 1564 plantte hij de eeríie Moer
voeden zijner Zijdewormen , die-beziomnth
naderhand , in die fireeken , op eene ongelooflijke wijze,
vermenigvuldigd zijn.
Het weêr was te aangenaam , en de landitreek leverde te
veel verfcheidenheids op, dan dat wij in huis bleeven. Bovenal werden wij bekoord door het allerverrukkelijkst gezigt van de hoogten der heuvelen,d;gt bij de
rivier, welke hier en elders aan den oever uitgehold zijn
tot bergplaatzen van Wijn : hutten , en zelfs heerenhuizen, met de daarbij benoodigde gebouwen, zijn in de
xotzeg uitgehouwen, en leveren eene zonderlinge vertoo;

;
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tooning op. — Ik maakte eenige teekeningen van dee.
zen fchilderagtigen oord , en bijzonder van een landhuis , drie verdiepingen hoog: elk deezer behelst een
reeks van vier of vijf ruime kamers , met bijvertrekken ,
ichoorfteen(lukken , en andere fieraaden , allen uit rots
gehouwen; de voorgevel is met deur en glasvenflers;
de trap na elke, verdieping_ beftaat in uitgehouwe rots,
buitenwaards lóopende na een terras,. De trappen en
de voorgevel van deeze zonderlinge wooning waren
aartig ,begroeid met Wijnbaarden , boven de venitérs
heen geleid ; hier hingen de druiven aan festonnen
en leverden, door derzelver verfcheidenheid, eerie ver
plaatzen om Wijn te-rukendvtoigp.D
bergen , de kelders beneden in het huis zijn zeer uit
oppervlakte , rondsom heenen -gefhrkt.Do,zi
is bezet met Wijngaarden , Appel- en Peerenboomen, Perziken, Amandelen, Nooten en Moerbezien:
deeze maaken, als 't ware, het dak uit van dit romaneske landhuis en dc daar om heen gebouwde hutten.
Elders was een groot gedeelte van•eene hooge rots
otilangs van eene daar nevens liggende fchuinte afgefpleeten , en kwam rechtftandig' te haan op het horizontaal
gedeelte van eene daar bij liggende hoogte, die bellaagen
werd door de Wijngaarden van twee Boeren; dit rotsftuk bedekte een gedeelte van elks eigendom , en het viel
niet gemaklijk te beflisfen , aan wien van beiden die
rotsbrok toebehoorde; dan de beide eerlijke landlieden,
in (lede van leswegen' een gefchil aan te vangen en de
egtsgeleerden daarover te lasten pleiten, betlooten wijslijk van . dit Eiuk een einde te. maakera , door elk de rots
op zijnen eigen grond ter helft te doen uithoolen, en het
geheel te hervormen in twee zeer gefchikte landwgoningen,met voegzaame vertrekkenen kelders, om'erliunnen
kleinen voorraad van, Wijn in te bergen. Beiden woonen zij 'er thans in met hunne Gezinnen.
De Omwenteling heeft , gelijk elk gereedlijk begrijpt,
tene groote verandering in den Landeigendom te vege
gebragt. De wijdtiitgettrekte landgoederen van den Adel
en de Grooten , die niet in handen gevallen zijn van Ge
Bankiers, zijn verdeeld in kleine afgezonderde-neralsof
plekken , een vierde gedeelte van een Acre of iets meer
beflaande. Menig een nederige Landman , in deeze rotscellen woonende, ziet neder op zijnen, aan den voet
dir bergen gelegen, kleinen landeigendom, behelzende
H3
Wijn;
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Wijngis rd, Boomgaard, Tuin en Koofn1and, in deg
omvang van een half Acre. Eene aaneenfchakeling van
deeze kleine eigendommen, eenige mijlen agter elkander,
op de oevers van de Loire , levert care zonderlinge

landfchapsfchilderij op.

JONGSTE HERIG'rEN WTGPNS DE SP'AANSCHE VOLKP.T ANTING CARACCAS, IN ZUID -AMERICA.
p,
„

e poogingen der Eragelfchen, om de Spanjaarden
in derzelver Zuid-Arncricaanfche Dolkplantingen te
verilooren, en die te onder te brengen, doen de aan
wenden ; en wel bijzonder na die ,-„dagterws
welke onder eten naam van Caracc's bekend is: vrij
,, nieuwe narigten wegens dezelve trof en wij in"'t Efi„ gelsch aan, en deelgin ze den Leezeren van ons Men„ gelwerk mede."
De Voikplanting Caraccas is verdeeld in de Landfchappen Venezuela , Maracaibo, ilarinas,, Guiana, Curnana ,
en behoort daartoe het Eiland Margarita.
De bergen van Caraccas. zijn dingt bezet met Houtgewas, en leveren goed Tiinrnerhout , ten fcheepsbonw als
anderzin ,. op. Zij bevatten in derze ver:fchoot eenige
Goud - mijnen, doch die, fe.hoon ten eenigen tijde bearbeid, niet meer bearbeid -worden, van wegen de geringlbeid der opbrengst. Dan 'er is een Koper-mij,u in het
Landfahap enezueda-, waait men 's jaarlijks eenig uit..
tteekend; Koper haalt. De Planters- bedlieven 'er zich van
in: hunne Zeiker- werken, om de goedkoopheid 'er de
voorkeuze aan geevencie boven ijzer,. — . De Paarlvisfcherij op.het Eiland Ma g4rita,welke,in vroegeren tij-.
de, de Spanjaarden voornaamlijk na deeze kust lokte,
heeft voorlang opgehouden ; men wil, dat'er geen paarlen
meer gevonden worden.. —. Baad-zout wordt op veele plaatzen, langs de kust an Venezuela, ip groote hoeveelheid, en uitmuntend in foórt, gevonden. — Nabij
4áya vindt men Rots- of Klip zout. Met veel voordeels zou dit bewerkt kunnen worden , indien de Ko.
Binglijke monopolie het bearbeiden niet verhinderde. De
Land,
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Landbouw is in dit gewest verre van zich in een bloeienden ftaat te bevinden.
Zints den opíland der Zwarten op St. Darni gc„ is de
invoer van Slaaven in Caraccas verboden. Godsdienikige bezwaardheden verhinderden de Spanjaarden om den
Slaavenhandel te drijven; maar, door middel van zedtkundige uitpluizinge.l en verzonnen uitvlugten, wisten
zij hun geweeten,gerust te Hellen wegens dewettigheid om
zich Slaaven aan te fchafren , mits andere Volken dezelve
aanvoerden. Zints het jaar 1791 tot bet jaar 1804 werd
'er geen één Negerhaaf in Caraccas ingevoerd; doch in
'tiaar 18o4 kreegen t4vee Kooplieden verlof om elk 1500
Negers derwaards te brengen.
Geen tak, van bouw wordt in Caraccas meer behartigd
dan die van Cacau. Het kweekera van Indigo werd 'er
eerst ten jaare 1774 ingevoerd, en is '.er vervolgens wel
Katoen begon eerst in 't jaar 1782 aldaar-geflad.
een tak van handel te worden, en is deeze tegeinwoordig vrij uitgebreid. — Ko^sj werd nog laater, te veeeten in 't jaar 1784, als koopwaar in Caraccas aangemerkt. — Geduurende den laatften Oorlog zijn .veele
Cacao- en Indigó - Plantadien in Ko j-Plantadien veranderd. Maar alles wat Caraccas, tot uitvoer, in dit artes
kel voortbrengt, gaat een millioen ponden niet te boven.
Men rekent, dat*de Koffij-plantadien van Caraccas twee
ponden cp elken vierkanten voet uitleveren. Al de Zuiker, die in deeze Voikpianting geteeld wordt, dient ten
eigen gehruike; geen volk is zo zeerop zoetigheden gefield
als de Spanjaards. Men rekent, dat in het Landfchap
Venezuela alleen 40,000 cwt Cacau en eene nog veel grooter hoeveelheid van Zuiker gebruikt wordt.
Tabak,
tit de Koninglijke monopolie behoorende , wordt in
Caraecas geteeld , even als in alle andere gedeelten van
Spaanscl dinerica. -- Bij leeze takken van handel (laan
bovenal te melden het onnoemliik aantal van Osfen, Schaapen, Paarderi en Muilezels , in de vlakten en valeijen
van Caraccas. Men fchat het getal der Osten op niet
minder dan i,2oo,000, dat der Paarden op i8o,000, en
dat der Muilezelen op go,000.
Caraccas, de zetel des Landbefluur en de hoofditad der
Volk plantinge, telt meer dan 4o,0co Inwoonders ,en geniet, op Bene hoogte liggende , eene gemaatigde lugtfireek, en is gezond. Geduurende het Regen -faifoen
loopt FAHRENHEIT' S Thermometer van 76 0 tot sa°, in
H4
het
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het Drooge.faifoen van 85? tot 699. Guayta, de Zee.
haven van Caraccas, ligt vijf mijlen van die Stad af, en
iz bijlange zo gezond niet: de volkrijkheid van Guayyta
rekent men op ó000 zielen.
Het gewest Cunsana is bij uit(leekenheid vrugtbaar^
Cumana en Barcelona, de voornaamfle Zeehavens, zijn
ongezond ;dan dit onheil , waarfchijnlijk grootendeels toe
te fchrijven aan verkeerde inrigtingen , is wel verbeterbaar. Cumana wordt op 21,oco Inwoonders• begroot,
en Bárcelona op 14,000 zielen gefield .
De uitvoer van Caraccas, in twee tijd`sbe[tekken van
drie jaaren , wordt in dcezer voege opgegeeven
Uitvoer van 1797 tot i8co.

Uitvoer van 1793 tot 1795.
Cacao

367,8i9 cwt, . . .

Indigo 2 ,955,9 5 3
Katoen I,49 8 ,332•

Koff ij X,3?5,5 8 4

• • •
•

239,162

793,210
25834,254

• . . . 1 ,53 6 ,9 6 7

Het zich hier opdoende verfchil toont, dat de uitvoer
i it de Volkplanting , door den Oorlog met En eland
Cont
in Benige opzigten zeer verminderd is, of dat de rabande uitvoer in het laatste tijdvak zeer is toegenomen.
Ten jaare 1796 berekende men den géheelen invoer van
Spanje op Caraccas op 3,118,811 Dollars, en de tollen
op den invoer bedroegen 28,052 Dollars. 'De uitvoer
na het Moederland komt, volgens de Tolboeken, op
niet meer dan 2,098,316 Dollars, en de uitgaande Regten op i38,c,5a-Dollars. = Veele Schepen waren toen,
ingevolge van het gerugt des Oorlogs met Engeland,
zonder laadingen weggevaaren.
áBr is aan deeze kust çen fterke Sluikhandel gedree
van dien tijd af dat d Volkplantingaan de Vreemde -ven,
voor de aangevoerde goederen , eigene voort -linge,
kon verruilen. Vóór den jaare 1791 hadden de-brengzls
Franfthen op St. Domingo het grootfle aandeel in deezen
handel, Tegenwoordig is dezelve verdeeld_tusfchen 7amaica , Curacao en Trinidad. Vóór het uitbreeken des
Oiorlogs tusfclien Engeland en Spanje, in den jaare 17-96,
beliep die_handel 's jaarliji;s -tot 75o,000 l qll rS,
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WAARNEEMINGEN, GEDAAN I OCTOBER I^o6, OB DE INSTORTING y4t DEN RUFFI-BERG , IN HET KANTON
SCHWEITZ. Door THEOD. DE SAUSSURE.

oor de werking van her water, de lucht en de vorst,
hebben alle bergen Bene firekking ter ontbindinge, tot
zakking, of om in de diepte der zeeën terug te keeren, uit
welke zij waarfchijnlijk zijn voortgekomen, en alwaar zij
aiisCchien van nieuws geformeerd worden.
Deze ontbinding wordt meestal bewerkt langs zoo lang
wegen , dat zij onze waarneemingen ontgaat; doch op-ame
andere tijden kondigt zij zich aan door onverwagte inttortingen, die een geheel land onderst boven keeren, deszelfs opgezetenen verdelgen, en niets, behalven het beeld der ver.
woestinge en des bajerts , agterlaaten. Van dien aart is de
Instorti ng, welke, op den 2 September deezes jaars (1806)
in. het Kanton Schweitz is voorgevallen.
Reeds verfcheiden belchrijvingen zijn 'er van dat droevig
voorval voorhanden; doch zommigen zijn onvolledig, anderen onnaauwkeurig, en geene van allen bevat bepaalde narigten omtrent de oorzaaken, door welke zij ontdaan is. Deeze waarneemingen zouden haare nuttigheid kunnen hebben,
indien zij de bergbewooners gerustfielden,welke bij valfche
verfchijnzels voor dergelijke omkeeringen beducht wierden,
en indien zij de zodanigen verwijderden, die aan een weezenlijk
gevaar blijven blootgefteld bij eene onvoorzigtige zorgeJoosheid.
De in zekeren zin van zalf ontftaande inilortingen, die in
verfcheiden gewesten zijn voorgevallen, wijzen aan, dat de
bergen , die een aanfl;aandcn val fchijnen. aan te kondigen ,
door de al te fterke helling hunner beddingen, en door gebrek
aan zamenhegting in hunne deden, geene inftortingen doen
ont(laan, bekwaam om de belendende landitreek op eenmaal
ze verwoesten, indien deeze beddingen geene verandering ondergaan in haaren fiaat van zamenkleevinge ei, in naare
zamentielling. Zij veroorzaaken, ongetwijfeld, liet nederval-len van fieenen; doch dit vallen is in t algemeen agrereen.
volgende en bijkans regelmaatig i dag aan dag neemt men de
uitwerkzels waar, welke dit vallen doet onttiaan,..en men kan
bij voorraad tegen derzelver gevolgen zich beveiligen. Van
hier, dat de dagelijkfche intortingen, welke op Mont Blanc
en de naastgelegene naalden voorvallen, geene geduchte om
voor de bewooners van dit gewest. -keringvoza
Maar indien de zamen(lelling des bergs verandere, indien
eeiae of meer harde en hellende beddingen eene of meer zagte
H 5
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beddingen vervangen, en die den aanleg hebben om door wa.
ter ontbonden te worden, blijft :ie harde bedding onaangeraakt , terwijl dei daar beneden liggende vernietigd wordt. In
gevolge' deezer vernietiginge ont(taat 'er binnen in den berg
eerie Ledige rillinte ; of wel gevuld met Bene zagte en niet
zamenhangende zelffIandigheid. - De bovenfte bedding, nog
in haar geheel, thans geen fteunpunt hebbende, wijkt nit,
en zakt tevc s_pp.nlle punten,de plaats der gefloopte bedding
nneemeitde, ei, zij rolt na den voet des bergs , met eene
fnelheid, evenredig a m. den graad der hellinge , en aan de
1►eweeging, onder het daadeljk nederzakken bekomen.. Zodanig is ten nàastenbij de boofdfomme der oorzaaken, vel.
ke de irrftorting der fiablerets hebben doen onc(iaan , als
mede die van den berg C!eède , bij Yervoz, en eindelijk van
den Ruffz-berg,: 3vaarvan ik thans fpreek.
Deeze berg, ook wel..Ros/Ges;g genaamd, bedast uit ver.
feheiden buurten en katndboeven, .ieder van welke een berg
genoemd wordt; loch:deeze vert eelingen zijn willekeurig;
zij hEbïren ge+eueR'grond ineenige natuurlijke doorfnijding of
verdeeiing; van hier dat de nannien Gnippe, Spitzbuhl, Ste{nèrbea,g, Ras/erg, met. welke in zekere betrekkingen de ingef;orte berg bene7ud woedt, niet anders zijn dan zoo veele enderfehe Bene W.eilandei vau denkuf-burg,. welke de uitwijking
is doorgetrokken. Vaak 't overige verkies ik deeze laatfie
benaming boven A; vals Restberg , omdat daardoor ver
zou kennep ,t>ntftaan met den Rotzberg, een gelieel-waring
;andere berg, in de niheid van Stantz.
Volgens den Heer:zpjat. is de Ru/fa-berg achthonderd en zes
wites (*) boven de ,opKrvlakte der zee verheven, en vijf.
honderd zei-en-tachtig toi/es boven het nieir Zug, ofhet diepfis
der valeie van firth, in welke de berg gedeeltelijk is neder
-geítor.
Deeze valei, rijk In weilanden, heeft eene fchilderagtige
ligging; zij floot tegen twee meiren , dat van Zug in het
tpoQfdwest, en van LiWertz in het zuidoost. Zij wordt ge
i berg ten noorden, en-forniedtw
bergen, den Ruff
den berg Rigi ten zuiden. Haare lengte is anderhalve mijl;
de breedte een vierendeel naijls aan haar westelijkst uiteinde
-

aan de zijde van Irth , een dorp aan den oever van het

rneir Zug gelegen, en" eene halve mijl aan het tegenovergelegen uiteinde, aan de zijde van het meir Lowertz.
De Rui-berg is zamengefield uit beddingen poudingue en uit
beddingen bikfleen (gris) , welke tot in het diepfte der
valele van Arth nederdaalen, evenwijdig met de helling des

bergs, onder reuen hoek van 25 graaden.

De
(*) Eene toj(e heeft zes voeten, of eene halve Rollandfche roede.

WEGENS DE INSTORTING VI:N MN RUFFI-BERG.

lig

De gelijkheid, welke 'er plaats heeft tusfchen de beflandde elen en de gefteldheid van den Rigi en Ruffi berg, heeft de
1 leeren EZEL en ECITER doen vermoeden , dat deeze twee
bergen voormaals vereenigd waren, beiden zijn zamengelleld
uit door water afgeronde fleenen, en uit een gedeeltelijk
door Izalkaartig, gedeeltelijk kleiagtig cement zamenhangend
zand, 't welk zeer dikmaals rood an kleur is. Dit cement,
't welk vrij hard is, wordt door lengte van tijd, door de
werking der lacht en van het Water, ontbonden , en de opper
vlakte der fors neemt, door deeze verdelging, de• gedaante
aan van een afgekabbelden vloer. De keilteenen , uit welke
dezelve beulaat , zijn ,_voor het meerendeel , koolaarti ge kalksleenen, van Bene grijze geelágtige kleur: onder het breeken zijti
zij ruw en vast, even; als de kalkfteenen van den tweeden
rang. Vertleeningen heb ik 'er evenwel niet gevonden. Nog
vindt men 'er petrofilex van den tweeden rang, quartz•, roode
jaspis , roodagtige bikfleenen (grès) , en eindelijk granietfteenen 1
doch de laatstgenoemde zijn 'er zeldzaam, altijd rood van
kleur, en zouden ligt met porfieríreenen, kunnen verward
worden. Opmerkelijk is het, dat alle deeze keilleenen geenerlei
overeenkomst hebben met de fteenfoorten der naastgetegene beg.
gen, welke kalkaartig en blaau.w zijn. Opmerkelijk is het
daarenboven, dat zij nooit meer inhouds dan van zeven of
acht duimen in' allerlei rigtingen bevatten.
De omwenteling, welke, ter deezer plaaxze, die ontzag.
lijke hoeveelheid afgerolde en waarfghijnlijk van verre gekor.
mens keikeenen op elkander heeft. geftapeld, is gevolgd van
eerre andere laatere omwenteling, welke op deeze poudingues
en in het diepfle der valei groote blokken graniet, gevoerd
heeft, gelijkfoortig met die op de Pisra en de Salève
gevonden, worden. Dergelijken heb ik gezien op de Rigi,
en zelfs tot op de hoogte van bijkans tweehonderd toif s
boven het meir van Lucerne , wanneer men aan den kant
van Weggis omhoog klimt. Ook heb ik ze op den,Ruf-.erg
gezien, en tot op de hoogje van. bijkans tachtig toifes, tusfchen bet dorp St. Anne en het gehngt Buachen , bij het
weir vair Lowertz.. Dermanse zijn zij hier op elkander ge.
tiapeld , dat zij alle andere botten van fleenen uitfluiten,
en dat men zich, niet anders zou kunnen verbeelden, of men
bevondt zich op eenen bodem, geheel nit gran- et bellaande,
indien men door de algemeene befchouwing van het gewest
van dit gevoelen niet wierdt afgebragt. Deeze blokken liggen
altijd op zich zelve. Hunne aanweezigheid, zich alleen tot
de laagere deelen des bergs bepaalende, hunne graauwe of wie.
te kleur, hunne groote oiutrek, wijzen aan, dat zij van het
ramenftelzet tier poudingue geen gedeelte uitmaaken , en het
nooit gedaan hebben,.
De instorting van den Ruf aberg viel voor 's, naamid4sgs ten
vijf
-
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vijf uure. Zij was, gelijk elders reeds is aangemerkt voor;

bereid door den regen , die geduurende den geheelen Zomer
rijkelijk was gevallen in dit gewest, en vooral geduurende
de vierentwintig uuren vóbr den a September. Nogtans hieldt
voor den middag de regen op , en in het oogenblik des
Tamps regende het niet.
De inflorting is niet ontftaan door den val van den top des bergs
Qp de benedenite deelen. Dezelve wierdt veroorzaakt door
eene geheele laag van beddingen , die van den-voet tot aan den
top van den Ruji-berg, in eerie diepte zomtijds van honderd
voeten, eerre breedte van bijkans duizend voeten , en eene
lengte van omtrent eene mijl , zich van de benedenfee beddingen heeft afgefcheiden, en evenwijdig met derzelver vlakken
is afgegleeden tot in het diepfile der valei , met eene onbe.
grijpelijke fnelheid , in -vergelijking van zulk eerie geringe

helling.

De boer, die mij in mijne wandeling op deezen berg tot
gids diende, was ooggetuige van het fchouwfpel. I-Iij woonde aan den weg der nederflortinge , te Ober.Rorhen , een
gehugt , in de helling van den Ruffi-berg gelegen ; hij was
met houthakken bezig bij zijne wooning, en vijf of zes fchre•
tien van de plaats , langs welke de uitzakking trok. Eens llaps hoort hij een geluid als dat van eenen donderlag, en voelt
tevens onder zijne voeten eerie foort van fchudding. Oogën+
blikkelijk verlaat hij de plaats; doch naauwelijks heeft hij,
vier- of vijf fchreden gedaan , of hij wordt door eenets
luchtflroom op den grond geworpen. Hij ílaat terilond op ... .
De nederllorting was gebeurd: de boom, welken hij hakte,
het huis, welk hij bewoonde, alles was verdweenen, en hij
ziet, zoo ais hij zich uitdrukte, Bene nieuwe fchepping. Eerre
onmeetelijke wolk van flof, die 'er oogenblikkelijk op volgde, bedekte het geheele land als met een floers.
Eenige verhaalen melden, dat deeze verwoesting gepaard
ging met vuurvlammen en een z*avelagtigen flank. Doch de
geloofwaardigfle getuigen , welke ik 'er over ondervraagd
heb., hadden niets van dat alles vernomen. , Men zegt dat
'er koolenbranders bezig waren met het maaken van houtskool op, den weg der afflortinge, en het is mogelijk dat de
verfpreiding van hunne gloeiende ovens de gedaante van
brand vertoond heeft.
De meeste bewooners van het gewest \rerzekeren, dat de
inflorting geene drie minuten, en misfchien nog veel korter,
heeft geduurd, en dat zij op het bovenfile én het benedenfile
gedeelte des bergs zich gelijktijdig heeft doen gevoelen.
Hoewel déeze val kortftondig en onverwagt was, wierdt
dezelve verfcheiden uuren van eenige voorteekens voorafge.
gaan; het vermelden van dezelve is van belang, omdat zij
in 't vervolg de bewooners kunnen doen befhijten, zich van
het
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bet gevaar te Verwijderen, en omdat zij een gevolg der oorzaak zijn, die de fnelheid der inftortinge heeft bepaald.
Een bewooner van Spitzbuhl , eene landhoeve , nagevoeg op twee derde deelen van de hoogte des bergs gelegen,
hoorde, 's naamiddags ten twee uur, in de rotzen Bene foort
van gekraak, 't welk hij aan bovennatuurlijke oorzaaken toefchreef; ftraks klimt hij af na Arth, om eenen Geestelijke
te beweegen het te doen ophouden (*).
Genoegzaam gelijktijdig, doch te. Under- Rothen, een ge.
hugt aan den voet des bergs gelegen, zag MARTIN WEBER,
terwijl hij zijne fpade in den grond flak om 'er. boomwortels ui4 te haalen , den grond met eene ligte uitbarfting oprijzen, en voelde eene foort van fuizing tegen zijn hobfd.
Terfiond haakte hij zijn werk, en verhaalde aan zijne buurera
een verfchijr_zel, waarop zij geene acht íloegen.
De herders, welke nog den grond, tusfehen de genoemde
plaatzen gelegen, bewoonen , hebben mij verhaald, dat, vara
's morgens af en geduurende den geheelen dag, de berg ge.
druis hadt gemaakt, tot op het oogenblik dat de nederflorting wierdt gewrogt met de fnelheid van den blixem , en
eene zoo hevige fchudding, dat te St. Inne en 4rth, twin•
tig minuten van de verwoeste plaatzen gelegen, alle de huisgeraaden der wooningen fierk bewogen wierden. Niets, intus.
fchen, heeft men gevoeld of gehoord te Schweitz, ffegts ander•
halve mijl van het tooneel gelegen. Het gedruis, welk de
verdelging voorafging, ontflondt uit het breeken der bed.
dinge, welke is ingefort; niet eerder begon zij fpoedig te
zakken en af te glijden , dan nadat alle de deelen waren
vaneengefcheiden.
Ik heb den top van den Ruffi-berg beklommen, aan den
oostkant, het dorp St. Anne doortrekkende; zagt is overal de
helling en zou te paard kunnen bereeden worden ; niets anders
ontmoet men op deezen weg dan wijuftokken, weilanden, bos.
fchen van dennenboomen ; nergens befpeurt men, geduurende
deeze opklitnming, de rots, welke tot grondtag der teel.
aarde dient; alleenlijk ziet men hier en daar groote klom`
pen poudingue uitileeken; doch deeze klompen zijn zints lang
vaneengefcheiden. Inzonderheid ontmoet men ze in eene
foort van kleine wijde en niet zeer diepe valeien, van welke
de berg bier en daar doorfueeden is van den top tot aan het
voethuk. Zij fchijnen aan te duiden , dat de Ruf,rr-berg, in
onderfcheidene tijdvakken en op verfchillende punten zijner
oppervlakte , inftortingetl heeft ondergaan, gelijkfloortig loet
de tegenwoordige.
D#
(*) Zie Der $erfall bey Goldau , vos j. n. nMagqaa.
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De top(*) des bergs is niet uitgeweeken; hij vertoont "eefh
rechte horifontaale lijn , ter vereeniginge dienende vary
twee niet zeer veel hellende vlakken, met gras bedekt: het
eend -firekt zich uit na een tusfchenbeiden gelegen punt tug.
behen het meir van Zug en her mein Egéri ; het ander tegen
liggende vlak daalt af na het meirvan Lowertz: 't is op-evr
deeze laatfke oppervlakte, en ongeveer Bene teife-beneden den top,
dat de nederllorting zigtbaar begint te worden. De weg, wel`
ken hij genomen heeft, was, voor het ongeval, een weinig
uitgehold als een goot of in de gedaante van een ondiep dal
omtrent het benedenfile van den *berg; maar hij was niet hol
an den bovenkant, en men zag langs deezen geheelen weg,
op eenen grond van weilanden en bosfchen, blokken porgy
dingue , hier en daar verfpreid en in de teelaarde half bedolven.
De oostelijke zelfkant van den val, of een zijner zijranden, aan den kant van Schweiz gelegen , toont duidelijk',
á lat, langs den geheelen weg der inllortinge, de bovenfle beddingen op de benedenfle rechtftandig zijn "nede;gezakt in den
vorm eener 'ledige ruimte, tusfchen dezelve ont[laan , in eene
rigting , evenwijdig aan derzelver oppervlakten en aan tle
helling des bergs.
Deeze'zelf kant vertoont Bene uitbrokkeling pfrechtflandigen
muur, die voor de uitbarfting niet zigtbaar was: de hoogte
van deezen muur, boven de bovenfle oppervlakte der inflor•
tiage, wijst bij den top van den Ruffi-berg de diepte (Ierverzakkinge aan (t) : deeze uitbrokkeling is ongeveer veertien voe.
ten hoog, omtrent den top des-bergs; doch tij neemt onge.
voelig toe; en veel langer, of tee halven hoogte van den
laatstgemelden, fcheen zij mij op het oog wel meer dan "bonHerd voeten te haaien. Zij verdwijnt vervolgens allengskens
,onder de puinen der nedert1ortinge: De rots , uit welk:
deeze muur beftaat , is een kalkaartige en klelagtige bik.
Yl^een (grès) , in beddingen geplaatst, waarvan alleen de doorfuijding zigtbaar -is; zij verwandelen in mergel , en ver
klei , 'door de werking van het water; de deelen -volgensi s
-voor dit vogt meest genaakbaar , zijn klei; die genen, tot
welke het niet kan doordringen, zijn bikíleen (grès); ten
minf'en in 't algemeen : want deeze onderfcheidene beddin-

gen
(*) Voorheen lag op den •top een Fort, 't welk tot een voorpost

diende in de aloude Oorlogen, welke de Zwiozera tegen de Ooteramt
rijkers voerden. Hoewel ik voorshands hiervan onderrigt was, heb
ik hier ter plaatze geenertei fpoor van metzelwerk, of van eenig gé.
bouw, kunnen vinden. Nogtans hadc men mij verzekerd, dat 'er eetrage overblijfzels voorhanden waren.
(t) Deeze aanwijzing 'ken niet .naauwkeurig zijn, dan _tea aeflfien
van den grond, bij den top des bergs gelegen, omdat op deeze plaats

alleen verzakking zonder uitwijking na het diepíte der valeie heef#
plaats gehad.
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fchijnen niet allen voor eene even gensskkelijke eatbinding berekend te zijn. Derzelver oppervlak, boven aan
den berg, daalt tot in de diepte der valei netier.,evenwijdig
met de helling van den Rufíi-berg, onder eenen hoek van 25
graaden. Kleinder is deeze boek omtrent het midden en bene.
den aan den berg: want deszelfs helling, tusfchen zijnen voet
en top , heeft de gedaante van eenen boog, wiens pees moet
ondersteld worden in de lucht te zijn. Deeze muur, en alle
de afdeelingen , uit welke hij is. zamengefleld, zijn overdwars
doorfneeden in de rigting der uitwijkinge , door breede
bijkans rechtltandige fpleeten.
Deeze beddingen van bikfleen (grès) en klei flooten tegen
elkander; nogtans heb ik , onmiddelijk beneden den top , tusithen twee van dezelven, eene bedding vergruisde, en in de
klei ingekorffie, koolaarde gezien. Deeze bedding was geen
duim dik.
Het bovenfile gedeelte der uitbrokkelinge is bedekt, nu eens
met teelaarde, dan met groote klompen poudingue, die zich
met den biktleen niet vernietigen, en van eene onderfchei.
dene natuur zijn. 't Is gedeeltelijk de drukking dier klom.
pen op de beddingen van zagt geworden bikileen (grés),
welke derzelver zakking, en eindelijk het nedervallen op den
grond der valeie , Beeft doen ontftaan. Men begrijpt dat de
benedentte beddingen hebben kunnen gedoopt worden vroeger
dan de bovenlie, door het indringen van het water in de (plee•
ten, waarvan ik boven gefproken heb'. Dit water, naa der.
Zelver bénedenïle uiteinde bereikt te hebben, is doorgedrosr.
gen tusfchen de vlakken der beddingen , tegen dit uiteinde
4iootende., is evenwijdig met .derzelver vlak na den voet des
bergs voortgeloopen , en heeft dezelve langs haare gel vele
lengte ontbonden.
De vertikaale doorfnijding deezer uitbrokkelinge, evenwijdig
met Naare lengte , dunkt vrij grootendeels te moeten toegefchreeven worden aan eene ader kalkaartige fpath., die ais ega
vernis de oppervlakte des muurs bedekt„ door de verzakking
zigtbaar geworden. De ader , aldus verfcbeiden beddingen
bikfleen (grèès) rechtftandig d•oorfnijdende , heeft tuslehea
derzelver deden eene voortloo.pende ontbinding doen ontslaan,
die tot gene geregelde breeking en volgens één plan aanleiding heeft gegeeven.
De westelijke rand der inliortinge eindigt ongevoelig, en
vertoont niet, even als de oostelijke rand, Benen reehtitandigen muur of eene fnelle afhelling.
gCU
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EEN STAL IN DAUFINL.
(Naar het Hoogduitsch van den Heere FrUEfRICHSEN.)
vlakten van Lomhardije verlaatende, zeide ik met een'
D ezucht
tot mijzelvei1: „ Iri welk gelukkig land zoude het

„ dan mogelijk zijn, een jong meisje te vinden, 't welk de
wijsheid eener deugdzaame vrouwe met de fpreekendé onfchuld der kindsheid zamenpaarde?" -- ik vónd died
(chat in het Daufneefche.
De reiziger, vermoeid van het beklauteren van een ruwen
berg , daalt gewoonlijk tiet vreugde neder in (le lachende en
voor lang verlangde valei, die zich eindelijk aan zijn oog ver
toont. Ik gevoelde die aangenaame gewaarwording, en eene
hoort van begeerte om dezelve te uiten, toen ik Mont-Centvre
verliet, om 'snij na BrianFon te begeeven. Met genoegen aan-'
fchouwde ik een armen foldaat, die aan mijne zijde liep; hij
fcheen uit een dorp te komen, aan de n voet der Alpen geleten, bijkans eene mijl van den weg. _Hij hadt fchóenen aan,
maar geene kouter.; én evenwel, door de fneeuw loopende,
die om zijne uiaákte beenen (peelde, zong hij in de vrolijkheid
zijns harten een gedeelte van een liedtje. De mededeelende
gemoedsgetleldheid , welke mij in dat oogenblik bezielde
fpoorde mij aan om ziet hem aan de praat te komen. „ Gij
„ zijt zeer vrolijk, kameraad," zeide ik tot hein; „ indien
ik blootvoets in de tegenwoordige kodde liep, zoude ik
„ geen lust tot vingen hebben." — „ Ik zing ook niet,
was het antwoord,, dan. met oogmerk om warm te worden."
Dit deedt mij aalt verfcheidene van onze Dichters denken.
Gij zijt misfchien een Dichter? "zeide ik tot den krijgsmand
„ Neen, ik ben een Charnpenois." Hij bewees het mij door
eene uitvoerige befehrijving van zijn land, en door 4e niet
minder uitvoerige gefchiedenis van zijn leeven. Vervolgens
ging hij van' de voornaainfle tijdperken der gefchiedenisfe vart
zijn leeven tot de voorvallen van den voorgaanden dag over;
meer belaugs ítelde ik in 'deeze. „ Gister - avond," zoo
fprak hij , „ konden mijne fchoetieri zonder zoolen mijne
„ door de fneeuw bevrozene voeten niet meer befchutten; ik
„ kon naauwelijks meer voort, toen ik , bijkans • dood vats
„ vermoeidheid en koude, bij een boer kwam, die, naar dé
„ gewoonte in deeze valeien , mèt zijn gezin In een
de. Zijn vrouw zeide mij, dat hij welhaast van den berg
„ zou thuiskomen , alwaar hij den geheelen dag bezig wat
„ geweest met het vervoeren over den berg van de pakkaadje
„ van het regiment ; waaronder ik behoor. Ik diep, toen
„ mijn waard thuiskwam ; hij zag den ellendigen toehand
,,
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mijner fehoenen ; hij kreeg mededogen met mijn lijden; en,
„ in weerwil zijner zwaare vermoeidheid, hieldt hij zich den
„ gantfchen nacht bezig met het vermaaken van mijn fchoei„ zei: want gij zult gelieven te veeeten , mijnheer, dat de
meesten deezer bergbewooneren de fchoen- en kleermaakers
„ van hun gezin zijn.
„ Toen ik, 's anderendaags ontwaakende, de vriendelijkheid
van mijn' hospes bemerkte , beefde ik, dat 'er geen beding was gemaakt omtrent het loon , welk ik hein niet zou
„ kunnen betaalen ; hierom gaf ik hem te kennen, dat ik
„ geen duit in de waereld had. Lieve vriend , was zijn
„ antwoord, ik zelf bezit ook niet meer geld dan de dertig
„ fluivers, die ik gister op den berg verdiend heb; maar daar
is niets aan gelegen: indien gij den tijd hebt, zullen wij
,, evenwel te zamen een fles, gaan drinken ; want gij hebt
„ een' zwaaren marstb te doen." --- „ En hoe heet dat
dorp ?" vraagde ik aan den foldaat, hem in de rede vallen.
de. „ Les Noyers." — „ En uw hospes?" — „ CLAUDE
„-THIERCY." — „ Goede reis, kameraad!" -- „Wel nu!
„ waarheen gaat gij dan ?" — „ Na Noyers." — „ Dat is
„ aartig; hij gaat 'er waarlijk na toe. Vaarwel„ mijnheer!"
— „ Vaarwel t"
„ Waar woont CLAUDE THIERCY?" vraagde ik aan een hup.
fchen grijsaart. — „ Daar beneden," was het antwoord, na
eene fraaije flaldeur wijzende, rood geverfd, en met drie groo.
te witte kruizen verfierd. Indien ik met de zeden deezer gewesten bekend geweest ware, zoude het getal dier kruizen
mij het getal der perfoonen hebben aangeweezeu, uit welke
THIERCY'S gezin bellondt.
Ik klopte uit alle mijne magt, en evenwel deed ik vrtigtelooze moeite; twee ezels van den eigenaar van den flat wa.
ren in een zoo luid gefprek, dat ik met Beene mogelijkheid
mij kon doen hooren. Eindelijk zweegen zij flil; ik klopte
op nieuw, en de deuk' wierdt mij door een jong meisje van
vijftien jaaren opengedaan , zoo fchoon als de Liefde of haar&
Zusters. Met de eene hand haar fpinrokken bevallig neder.
leggende, en met de andere de deur after zich weder half toes
71aalende, even alsof zij vermoedde dat ik alleenlijk na den
weg wilde vraagen , vroeg zij diet veel bevailigheids:
„ Wat is 'er van uw' dienst, mijnheer ?" — „ Ik wensch.
„ te wel een oogenblik te rusten: wilt gij het mij vergun,, nen?" - „ Zeer gaarne; treed binnen." Thans mij voor.
'uitloopende, en mij. een klein bankje, of liever fchabel, zeer
gedieniuig aanbiedende , welk zij midden in den flat neder
tte: ;, Gaa daar zitten," zeide zij leevendig. Vervolgens-ze
zich tot CLAUDE wendende : „ Vader! zie daar een heer, die
,,verlangt wat te rusten." — „ Gaa zitten ," herhaalde CLAUDE,
suet veel goedheads en hartelijkheids op mij de oogera flaanMENG. 1807• NO. 3,
de,
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de, doch zonder uit te fcheiden met werken. Hij was ernfig
bezig met het herftellen van eene A1pifche draagberrie, die
's daags te vooren gebroken was.
ik ging zitten, en, rondom mij ziende, verbeeldde ik mij,
tQACHS ark in 't klein te zien.
Aan de regterhand, bij het inkomen, flonden twee koeijen,
met zwaare ketens aan eene kribbe gebonden, doende, bij
de geringVe beweeging , den flat van een vreezelijk geraas
weergalmén. Van tijd tot. tijd zagen zij het gezelfchap aan,
zagt lQelgnde, en den hals met eene zoo vreedzaame houding
uitftrekkende, dat ik verzekerd ben ,dat zij haare vrijheid niet
zouden misbruikt hebben , indien men haar dezelve gegeeven
halt. Verder zag ik de ezels, die in 't oogenbiik mijner aan.
komfle het woord hadden; een niet zeer hoog fchot fcheidde
hen van eene fchoone zwarte zeug, die een klein wit varken
zoogde. Dit verwonderde mij, en daar ik een curious traveller 4 ) ben, volgens de rangfchikking der Reizigers door
YORIIC (t), verlangde ik aangaande deeze bijzonderheid nader
onderrigt, en vraagde aan mijne herbergers: „ Brengen in
„ uwe oorden de zwarte varkens ...."
Eensklaps wierd ik hier gelkoord door een geweldigen flag,
welken ik'tusfchen de fchouders ontving. Verbaasd, wilde ik
fchielijlt opflaan ; doch dit wierdt mij belet; mijne boenen ,
door mijne bekrompene zitting op de fchabel flaapende, wei.
geiden mij ten dienst te (han; ik viel naast mijnen zetel ne•
der., en nu kon ik zien ,van waar de flag was gekomen; eens
jonge geit , vijandin van de pligten der herbergzaamheid,
bgog het hoofd tegen mij, als 't ware om mij uit te daggen, en (cheen af te wagten of ik zou tragten, op te fiaan,
met oogmerk om andermaal op mij aan te vallen. Maar
vermits de tegenwoordigheid van geest mij zelden begeeft in
dreigende gevangen , bleef ik voorzigtig op dep grond liggen, tot flat JEANNETTE (200 heette het meisje) mij ter bul'.
pe kwam. Zij viel op mijnen vijand aan, bekeef hem ernftig,
Ínaakte een knoop in haar voorfchoot , hief het niet een®
dreigende houding tegen de geit omhoog, en gaf haar •daar
een' klap, die egter zoo weinig beduidde, dat ik het-aued
meer voor eene halve liefkoozing hield, als" het loon voor
heare grap, dan voor eepe regtvaardige firaffe•van opzettelijke boosheid. Evenwel .floot zij haar agter in den flal aaa
een keten, om. haar welleevendheid te leeren l
De moeder vraagde mij, of ik jnij bezeerd had, en de va
maakte zoo veele ve'rontfchuldigingen , en betuigde zoo-der
veel leedweezens, alsof hij zelve het feit hadt bedreeven. Ge
ons gefprek kampte de jonge wederfpannige met-lurend
(

(*) Nieuwsgierig Reiziger.
`'t) 3tERYE, $%ntimevfeele Ralu.
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1tAr rtzTTt<, die veel werks hadt om haar te bindel, en mis•
!'chien niets liever hadt dan zich met haare gevangene Iatig• te
snoeten bezig houden, ten einde het lachen te verbergen,
welk zij niet kon bedwingen. Ik kon niet nalaaten, haar ge
te honden, hoewel ik in 't eerst eene kleine bewee--2elfchap
ging van toornigheid gevoelde. Nu kwam JEANNLTTL terug i,
'Uit tiaar best fpringende en lachende. Haar vader verzelde haat
in weerwil van zichzelven ; de moeder, die, zelve lachende,
liaare dochter over deeze ontijdige vrolijkheid tragtte te be.
kijven, konde eindelijk geen weerhand bieden, en begon ne.
Yens ons te lachen.
Ili heb bij deeze gelegenheid opgemerkt, dat men nooit ]poe=
tliger zich aan elkander verbindt, dan wanneer men gezainentlijk
vrolijk geweest is. Van dit oogenblik af gerekend , :vierel
ik met zoo veel vertrouwelijkheids behandeld, alsof ik tot
liet gezin behoord hadde. Dit deeds mij vergeeten om te
-vraagen, of in dit dorp de zwarte zeugen witte jongen ter
weereld bragten; en nog tot den huldigen dag toe weet ik het
niet. 't Was alleen ten dienite van een' mijner vrienden,
die mij met vraagen over de Natuurlijke Historie overlaadt,
dat ik de vraag had geopperd, die door de geit op Gene zoo
^onbefchaafde wijze wierdt afgebroken. Ziende, dat mij boven
't hoofd ming, om, even als PLINIUS, een martelaar van mij.
rie, of liever van mijn vriends nieuwsgierigheid te worden,
Siam ik het vast befluit, in 't toekomende mij voor alle wee.
tenfchappelijke vraagen te, wagten.
Van nieuws heerschten nu de rust en de vrede onder ons.
3EANNETTE nam nu wederom haare fchabel , die thans een halven
voet nader aan de mijne itondt; nu konde ik haar beter zien; lneL
verrukking bewonderde ik in de bijzonderheden haare natuurlijke bevalligheden. De moeder, op eenigen affland van ons,
Zittende , verlas falade; zij Ploeg haate dochter gade , en
2èide: „ Schik wat op, kleine! gij hindert mijnheer." JPeN+
VETTE gaf geen acht op dien raad. Misfehien gevoelde zij,
zonder naauwkeurig te weeten waarom , dat , al hadde zij veel
nader aan mij gezeten , zij mij niet zoude gehinderd heb.
ben; misfchien vondt zij ook den afftand van eenige voeten,
die ons van elkander' fcheidde, groot genoeg, en dat het mi,
zeer aangenaam zou geweest zijn, dien op te korten ; misfehien ,
eindelijk, wilde de moeder zelve, door dit nutteloos vertoog,
alleenlijk derr vreemdeling doen zien, dat zij het zich ver•
ilondt, haare dochter behoorlijk op te voeden. Dit mag roert
gelooven, omdat zij geen woord (prak, hoewel JEANNETTS
geen voet was opgefchikt.
Intusfchen hadt de goede moeder haare taak afgedaan;
tlraks vatte zij, met de regeerhand, den fchotel,waarin de dart
eetlust wekkende falade flondt, even alsof zij zoo daadelijlt
zoude opstaan, en leide haare ilinkerhand op Naare knieën,
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even alsof zij van nieuws op haare .fchabel ging zitten ; eene
dubbelzinnige houding, in welke haar ongetwijfeld de ver.
wagting van een antwoord bragt op de verfchillende vraagen,
die zij voorneemens was mij te doen.
„ Woont gij verre van hier, mijnheer ?" ____ „ Driehop.
„ derd negenënzeventig en Bene halve mijl."
Wist ik dit zoo naauwkeurig? Inderdaad niet! maar ik zogt
mij belangrijk te maaken in het oog mijner herbergers; -€n
uit verre landen te zijn , is geen gering middel om dat oogmerk
te bereiken. Mijne landgenooten hebben gelegenheid gehad.,
zich desaangaande te vergewisten op de plaatzen, door welke de Franfche legers zijn getrokken. De eenvoudige land.
lieden , die misfchien nooit aanleiding hadden , in den eenpaarigen loop buns leevens, tot honderd toe te tellen, ítaau
verbaasd over een grooter getal, in evenredigheid der woorden, die gebruikt worden om het uit te drukken. Indien ilt
eenvoudig had gezegd „duizend mijlen," zou JEANNETTEiiiet
half zoo veel zich verwonderd hebben , als, over het nadrukkelijk getal van driehonderd negenënzeventig en eene
halve mijl! Van hier dat zij , in de handen klappende, uitriep: „ Ach, mijn vader , hoe veel verder is dat wel dan
Grenoble!" Ik koude niet antwoorden: de goede moeder
hadt nog niet alles gezegd:
„ Leeft uwe moeder spog? is zij bejaard? zij moet wel
,. ongerust over u zijn! Hebt gij broeders en zusters? Wat
doen de Ci-dev ants t'uwent? Hebt gij eene Republiek?
,; Leest men alle dagen de mis , of wel ...?" - „ Wij
„ leezen de mis niet: — .,, Hemelfiche ,Goedheid! gij zijt
evenwel Katholijken?" — „ Neen, ik ben Protestantsch,
„ of een Ketter, zoo als gij wilt , gelijk alle mijne landslie„ den."
(In de hoedanigheid van nieuwsgierig reiziger wilde ik door
dit barsch antwoord den invloed der waarheid op mijne her
bergers beproeven.),
„ Een Ketter?" antwoordde de moeder verfchrikt, Zij
ílondt ijlings op, hieldt zich alsof zij iets zogt, ongetwijfeld om den treurigen indruk te verbergen , welken mijne
bekentenis hadt verwekt, en ik zag duidelijk, dat, indien zij
den fchotel niet in de hand halt gehad, zij , zonder 'er aan
te denken, het teeken des kruizes zoude gemaakt hebben.
— „ Een Ketter?" riep JEANNETTE Vervaard. Ongevoelig
was zij, geduurende de vraagen der goede moeder, nader bij
eiij gekomen ; maar zij fprong op van haare fchabe!, en zette
zich op een grooten afitand tegenover mij neder. De verba asdheid, het afgrijzen, het medelijden Breeden tegen elkander, en teekendeu zich beurtelings op haare mooie tronie.
Zij befchouwde mij met eene ongeruste en zonderlinge houding, welke ik in 't eerst niet begreep; eindelijk meende ik
te
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te zien, dat zij de bokke., griffioenpooten, of alle andere
teekens van verdoemenisfe zogt te ontdekken, aan welke een
Ketter met zekerheid moet onderkend worden. Niets van dat
alles gezien hebbende , fcheen baar fchrik te bedaaren; het
leevendigst mededogen hadt dien vervangen , en ik las dui.
delijk in haare zwarte oogen: „ 't Is jammer , inderdaad,
„ dat deeze arme jongeling een eigendom des Duivels is !"
Mijne door JEANNLTTE geheel verzwolgene aandagt belette
mij op te merken, dat de vader, insgelijks met zijn werk
zijnde uitgefcheiden , in het oogenblik van het betoverend
antwoord, gemeenzaam naast mij was gaan zitten.
„ De Protestanten zijn evenwel eerlijke lieden," zeide hij
tot mij : ,, Zij betaalen mij tot een duit toe, wanneer ik hun.
„ ne pakkaadje overbreng," voegde hij 'er nevens, zich tot
zijne vrouw wendende ; doch deeze fcheen niet zeer getroffen te zijn van onze regtvaardigheid in handel en wandel; ik
be(loot'er uit, dat zij niet baatzuchtig was. Intusfchen hadt
JEANNETTE moeds genoeg gehad om naderbij te fchikken ,
ziende dat haar vader gerust naast den Ketter zat, en haar
fpinnewiel geraakte wederom in beweeging.
„ De Protestanten worden gedoopt, niet waar ?" vraagde
mij CLAUDE. — „ ja waarlijk! en , wat meer is, wij ontvan„ gen de Communie." Thans wendde zich de moeder tot
ons. JEANNETTE leunde op haaren vader, em waarfchijnlijk
omtrent het lot mijner ziele'eenigzins gerust géfteld, vraagde
zij met eene nog befchrootnde liemme: „ Mijnheer is dan
„ gedoopt ?" — Ja, mijn kind! ja, fchoone JEANNETTE!"
antwoordden even, gretig de goede CLAUDE en de vreemdeling. — „ Gij gaat ter biegt, waarfchijnlijk?" vervolgde.
zij. — De vreeze van andermaal haar lieve lachen van eene
houding van ongerustheid te zullen zien overfchaduwd worden, deedt mij met meer omzigtigheids antwoorden ; ik zeide
tot haar: „ Wij biegten inderdaad, maar wij doen hét niet
„ volkomen op de zelfde wijze als gij. Wij belijden onze
„ misdaaden niet aan eenen Leeraar; wij vergenoegen ons
met openlijk te belijden', dat wij tegen Gods geboden
hebben gezondigd , of ..." — „ ó Hemel ! doet gij
dan zoo veele zonden ?" vraagtje de kleine guit. Vervolgens, zonder mijn antwoord af te wagten s voegde zij 'er
lachende nevens: „ Men moet bekennen, dat gij de biegt
„ wel zeer gemakkelijk maakt!" — „ Hoe zoo?" hernam ik met verbaasdheid: „ zou de biegt reeds bezwaarlijk
„ zijn voor JEANNETTE? " — „ Och Heer ja! wel
„ bezwaarlijk : mijnheer de Priester is zoo flreng! hij wil
„ altijd hebben, dat men 'zich overal van befchuldigt; en
ik heb een zoo liegt geheugen , dat ik mij nooit iets kan
„ herinneren."
Dat
13
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Dat de hpmelfche onfchuld u dit liegt geheugen lang bate
behouden ! zeide ik vuurig in mijzelven.
Ongevoelig was de moeder zoo wel van haaren fchrik bekomen, dat zij in onzen kring plaats hadt genomen; haare
nieuwsgierigheid overwon het overfchot haarer befchroomd•
held om met een' Ketter in gefprek te treeden. Thans volgde
'er tusfchen ons eene voor mij vrij zonderlinge znmenfpraak ;
ik was de geloofsleerling, en mijne goede huiswaardin katechizeerde mij zoo goed als zij konde. Zij fcheen vrij wel
voldaan over mijne antwoorden, en , tot mijn groot genoegen, was haar befluit: „ dat wij njet zoo geheel verfoeielijk
„ waren als mijnheer de Priester zeide."
(Het /lot hierna.)

DE GRIJSAARD AAN DEN TIJD.

(*)

Waar blijft gij, vlugge Tijd! veel fneller dan de wind,
Door zwaren damp gevormd, door perfing voortgedreven?
Hoe fnel vliegt ieder uur van dit kortilondig leven !
'k Draag nu een' grijze kruin, 'k was Onlangs nog een kind.
<f ! Slechts een' blik terug: daar-lagcht mijn' blijde jeugd,
Toen de aarde een Eden was, en 't kleinst genot mij ftreelde;
Toen ik op moeders fchoot, of vaders knieën fpeelde;
Toen 't leven zorgloos was, vol ongehoorde vreugd.
'k Herinner mij den dag, toen ik, nog jongeling,
Zoo menig luchtkasteel mij voor de toekomst bouwde;
Hoe vast mijn jeugdig hart verbeeldings droom betrouwde,
Aan geen' beguich'ling dacht, aan geen' vernietiging.
'k Her-

(*) „ Een long Dichter," zoo fpreekt de Zender van zichtelven,
,, wilde op dezé wijze beproeven , of hij zijne uren van uitfpanning
„ aan de Dichtkunst met vrucht zoude kunnen wijden ; waartoe hers
„ de plaatfing van bijgaande Stukjes aanmoedigen zal." —+ Deze aanduiding achteden wij niet geheel overbodig voor het kunstkeurig deel
onzer Lezeren: terwijl wij, het Stukje uit dit oogpunt befchouwende,
roet genoegen hetzelve in ons Mengelwerk Bene plaats hebben in.
$erduud,
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'k Herdenk nog ail' de vreugd en ail' de bitt're finart ,
Het zoet en zuur gemengd, mijn deel in rijper dagen;
'k Gevoel nog elk genot en fcherpe geefelfiagen:
't Beeld van verlopen tijd licht helder in mijn hart.
En nu — het uur verliep, de jaren fnelden hen;
'k Genoot een oogenbiik -- en alles is vervlogen! (ooggin;
'k Zoek ouders, vriend en maag; dan vrucht'loos haren de
'k Zoek 't geen mij 't dierbaarst war: dan ach ! — ik ben alleen.
Die ouders zijn niet meêr ! Hoe bitter was het uur,
Toen de onverzoenb're dood mij van die dierb'ren fcheidde
En hun in de eeuwigheid het loon der deugd bereidde !
Ja, fehoon de grijsheid full, nog eischt ge een' traan , natuur 1
Hoe menig vast gebouw, dat eens, in volle pracht,
De lust dar oogen was in 't prilfte van mijn' dagen,
Ligt, door uw' hand vergruisd, in 't voetzand neergeflagen;
Werd, eens uit ítof gevormd, tot ftof te rug gebragtl
Gij, Tijd! die niets ontziet, vermolmt of klooft den feeen;
Verteert , door roest en vuur, de hardflen der metalen;
Droogt ganfche meren uit,, door 't vuur der zonnefiralen ;
En vreet zelfs door he hart van een' graniet-berg hen.
'k,Zag menig' trotfche zuil, door•vorti;en opgerigt,
Vóór nog de dtving'land viel, tot puin en asch geflagen;
'k Zag troonen omgekeerd en grooten lompendragen;
Zoo menig volk verneérd, zoQ menig rijk ge!}icht.
'k Zag ondeugd aangebeén en fiille deugd veracht;
Voor't eerlijk, braaf gemoed zoo vaak een' noodfform grimmen a
Maar ook het edel hart ge(laég in waarde klimmen,
En fchitt'ren als een' ílar, in 't hole van den nacht.
'k Zag ware grootheid foms ter prooije aan bang verdriet;
Verftoten, die zijn hoop alleen op Jezus bouwde:
Alnar dat God dien veríliet, die vast op Hem vertrouwde,
Dit zag mijn veelziend oog in tachtig jaren niet,
'k

zag,
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'Ir Zag, hoe de losCe jeugd, aan ijdelheén gehecht,
De vlugge vaart verbaast der ondermaanfche dingen,
Zoo menig dierbaar uur verfpilt ir_ beuzelingen,
Daar zij voor rijper tijd een' krans van doornen vlecht.
Ik leerde, dierb're Tijd! nooit in uw' vaart beperkt,

pat elk verloren uur een deel is van ons leven,
£en' onwaardeerb're fchat, dien niets ons weêr kan gevet>
En dat één oogenblik ons heil of ramp bewerkt.
Bens— Tijd! rolrust'loos voort ,daar fchooner dag mij beidt
Dan wordt de zaligheid bij uren niet gerekend;
De during van 't genot door u niet afgeteekend:
Want eens verliest ge ti-zelf in 't rijk der eeuwigheid.
V. L. Jr.

DE MINISTER BIJ INSCHRIJVING AAN DE G..LG.

\ Tantseer in Frankrijk, op 't einde der Regering van LODE.
►
WIJK DEN XV, MEAupEON en AIQuILLQry aan t hoofd van
't Miniflerie varen, en door hunne vloekwaardige directie den
haat,der Natie op zich geladen hadden, vroeg de Koning, die
alle publieke Kasfen geplunderd vond, eens aan den Hertog
VAN BIROB, wat toch wel het beste middel ware om zulk een
defictr te herftellen ? BJRON bood hierop den Koning aan, hem,
zoo hij zijnen raad volgde, zonder kosten , op één enkelen
dag, onder het gejuich van een verheugd en vale alle kanten
t'zaamgevloeid Volk, °drie Millioenen te bezorgen. Deze voor.
flag deed het hart van den om geld zoo zeer verlegenen Koning van vreugde opfpringen ; hij bad den Hertog, here
op ftaanden voet zulk een wenfchelijk geheim te willen
openbaren. „ Laat, Sire!" antwoordde nIRON, „in een uitge„ ftrekt veld een hooge Galg oprigten, den Minister NMEAU
PEON daaraan ophangen, en ieder aanfehouwer een halve
„ Louis d'©r betalen; ik zonde 'een hecht rekenaar moeten
„ zijn, als deze Speculatie, om den Minister bij Infcbrijving
„ te doen ophangen , niet meer dan drie Millioenen opbragt."
— Tot fehande voor zijne Regering, en tot fchade voor
zijn Rijk, maakte LODEWIJK DE XV zwarigheid, om deze
Infchrijving te openen
No. H. Mengelw. bi. 49 reg. s staat totgetd, lees losgeld.

MENGELWERK,
TOT FRAAIJE LETTEREN, KONSTEN EN WEETEN-

SCHAPPEN, BETREKKELIJK.

BEDENKINGEN OVER DE VERBORGENHEDEN IN
DEN GODSDIENST.

(Versolg en flut van bl. p )
ebeginzels , door ons aangevoerd, geeven ons aan.
leiding tot de volgende aanmerkingen, aangaande
de houding , welke wij ten aanzien der Verborgenheden
moeten aanneemen.
i. Uit hetgeen wij gezegd hebben, blijkt, op hoedanige wijze wij de leerhukken moeten ontvangen,. die onder
het denkbeeld van Verborgenheden ons worden voorgefield. Indien ons klaare denkbeelden gegeeven wor.
den van 't geen men Ons wil doen gelooven , en men
ons klaarblijkelijk doe opmerken,. dat deeze denkbeelden
in het Woord van God zijn begreepen, moeten trij riet
aarzelen om ze aan te neemen, genomen zelfs dat het
dingen zijn, welke onze Rede uit zichzelve niet zoude
kunnen` ontdekken. De Schriftuur zegt, bij voorbeeld,
dat de dooden ten eénigen dage zullen opfftaan; ligtelijk
kunnen wij denkbeelden hegten aan 't geen de Schriftuur
dienaangaande zegt ; wij moeten het gerooven, hoewel
onze Rede door haarzelve ons niet tot deeze waarheid
leide. Maar indien ons als Verborgenheden onbegrijpen
lijke of tegenllrijdige leerftukken worden voorgedraagen,
moeten wij door den naam, daaraan gegeeven, ons niet
Iaaten verrasfen; wij moeten ze onbefchroomd verwen=
,pen : 't is onmogelijk dezelve inderdaad aan te neemen.
Alleenlijk moet aandagtig onderzogt worden, of het
voorgeftelde leerstuk waarlijk onbegrijpelijk zij;• tinvoor=
zigtig wordt zomtijds die naam gegeeven aan leerflukken, welke daartoe niet behooren Men zegt, bij voorbeeld ,dat het leerftuk der Menschwordinge van cuttlsTus onbegrijpelijk is; doch men bedriegt zich, indient
anderzins dit leert{ uk worde opgevat, als hierop neder.
komende, dat de Godheid met den inensch JEzus euRls^
-Tus zich zeer naauw heeft vereenigd zoodat alle de
MENG. I807. NO. 4. K fghóo
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fchoone lesfee, welke JEZUS CHRISTUS aan de menfchen
gegeeven, alle de verbaazende en wonderdaadige werken,
welke hij onder hunne oogen heeft verrigt, kunnen aangamerkt worden als de redenen en werken van God zelven,
die in hein was , die door hem fprak, die door hens
werkte, die zich door hem kenbaar maakte; in dat alles
is niets onbegrijpelijks. Waar is het, dat wij niet begrijpen , hoedanig eigenlijk de wijze ware , op welke
God in hem werkte, welke bepaaldelijk de natuur dier
vereeniginge der Godheid met de Menschheid zij; doch
daar wij niet verpligt zijn , daarvan onderscheidene
denkbeelden te vormen, zijn wij niet verpligt , iets meer
daarvan te gelooven, dan 't geen wij 'er duidelijk van
begrijpen.
2. Uit hetgeen wij gezegd hebben, blijkt, dat de ge.
maatigde Godgeleerden t'onregt worden befchuldigd ,
vijanden van Verborgenheden te zijn ; uit hetgeen wij
overeenkomftig hunne denkbeelden, hebben voorgedraagen , is het blijkbaar, dat zij de Verborgenheden niet
verwerpen , die weezenlijk tot den Godsdienst behoor en. Zoo wel als anderen erkennen zij, dat 'er in de
natuur van God veele dingen zijn, die onze zwakke bevatting te boven gaan; eerbiedig neemen zij aan, alwat
de Openbaaring voegt bij 't geen de Rede ons ontdekt
maar zij onderwerpen zich niet blindelings aan de uitfpraaken van menfchen , die wel voor Verborgenhedlen
leerstukken zouden willen doen gehouden worden, die
geenen anderen `grond dan in hunne verbeelding hebben;
't zijn deeze gewaande Verborgenheden, aan welke zij deft
oorlog verklaaren, en niet aan die de Godsdienst bevat.
Doordrongen van eerbied voor de waarheden , welke het
Euangelie hun leert, kunnen zij niet gedongen , dat der .
zelver zuiverheid gekrenkt' worde , door het daar nevens
voegen van ongerijmde leerftukken, krielende van zwaàrigheden en tegenftrijdigheden; met veel meer regt zou den de ftrenge Godgeleerden kunnen befchuldigd worden , vijanden van Verborgenheden te weezen. Groot
onregt gefchiedt 'er aan de weezenlijke Verborgenheden ,
door met dezelve, gelijk zij niet dan te dikmaals doen,
zamen `te paaren afgetrokkene leerftukken, met zwaarigheden en tegenftrijdigheden belast, die den Godsdienst
verachtelijk manken , aan de weezenlijke Verborgenheden doen twijfelen, en, den Godsdienst onder eene otrgunítige gedaante. vertoonende , den eerbied, aan denzel.
,
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Zelven Verfchuldigd j verzwakken , en omtrent diens
waarheden twijfelingen doen ontftaan. Verder blijkt
bet ; uit de foutheid, met welke deeze Godgeleerdeit
uitfpraak doen over allerlei onderwerpen dat zij Veel
minder Verborgenheden erkennen, dan dezulken wien zij
Verwijten, vijanden te zijn van Verbcrgenhedem Vraagt
gij i bij voorbeeld', op hoedanige wijze God de iaenfchen tot de zaligheid voorbefchikt hebbe , een genmaa»
tigd Godgeleerde zal u zeggen , dat hij 'er niets meer of
anders van weet, dan dat God heeft betlooten , de zttlken te zullen zalig manken, die in CFIRISTUS zullen . geboven , en de zulken te verdoemen, die weigeren zul
aan te neemen. Hij zal bekennen i er niets-len5hm
meer van te weeten ; dat dit fluk voor hem eene klerber=
genheid is; maar de flrenge Godgeleerde zal zich met dat
weinige niet vergenoegen; hij zal u ontwikkelen 't geen.
deeze Ferborgenheid meest verholens bevat hij zal tt zega
gen, welk liet eerfte befluit zij, 't geen God daaroriitrent
heeft genomen y welk het twee-de, en zoo vervolgens.,
Men zoude zeggen, dat hij in den Raad van God hadt
gezeten a zoo weinig belemmeringe baart hem dit onder
werp zoo flout is hij in het doen van uitfpraak om•
trent hetgeen anderen meest bezwaart, Vraagt men „
welk het lot der Heidenen zijn zal, die het geluk niet
hebben gehad , JEZUS CIU USTUS te kennen, of welk het
lot der zulken zijn zal , die in deeze of gene dwaaling
zijn vervallen en gemaatigd Godgeleerde zal _ ant:
woorden, dat hij hen overlaat aan het oordeel van God,
den eenigen Wetgeever, die behouden kan en*erderven;
hij zal antwoorden, dat hij geen lichts genoeg bezit ottt
tiitfpràak te doen omtrent het .lot dier dwaalenden dat
het, voor hem eene Verborgetzheid is. Maar een fireng
Godgeleerde i verre van deeze Verbórgenheid aan te ncee
men, zal al aanftonds het vonnis vellen, welk zij ten
jongflen dage zullen snoeten ondergaan, en hen zonder
mededogen veroordeelen. De gemaatigde Godgeleerde
fchort aldus zijn oordeel Op omtrent een groot aantal
van dingen, en erkent dat zij voor hem Bene Yerborrenbeid zijn; terwijl de firenge Godgeleérde i . door zijnd
onbezonnenheid om over alles uitfpraak te doen,, ver.
feheiden Verborgenheden vernietigt, welke de zwakheid
van zijn licht hem moest doen erkennen,
Eene derde aanmerking , die zich hier aanbiedt, is,^

dat hoe pieer verborgen een leerhuk zij, wet duistdrns"d
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omzet en moeijelijk te begrijpen , van hoe kleiner belang
het is voor de zaligheid. En inderdaad, een leerhuk
heeft geen gewigt in den Godsdienst, dan naar gelange
van den invloed, welken het kiln hebben op onze heilig
maar een leerstuk, van duisternis omgeeveii,-making;
kan niet dan zeer weinig invloeds op ons hart hebben :
vermits het ons flegts weinige denkbeelden voortelt , en
die denkbeelden niet zeer onderícheiden zijn , kan het
flegts een geringen invloed op ons hebben. Zelfs mag
men hier beweeren, dat, indien 'er onder de leerftukken
van den Godsdienst onbegrijpelijke Verborgenheden waren,
die Verborgenheden van geen belang zijn zouden; dat zij,
aan ons verpand geen onderfcheiden denkbeeld vooriteliende, op hetzelve niet zouden kunnen werken, tot deszelfs heiligmaaking en geluk niet zouden kunnen bij
-dragen.
Eene vierde aanmerking is, dat wij zeer omzigtig zijn
motten in onze oordeelvellingen omtrent de Verborgenheden van den Godsdienst; niets mag men Taande hou
dan —'t geen de Rede en de Schriftuur ons op eene-den,
klasre en onderfcheidene wijze legren. Hier zijner ver
teugel te willen vieren , omtrent alles te-belding
willen beflisfen, is zoo veel, als zich in een klaarblijkelijk gevaar te Rellen van zich te bedriegen; men bewandelt alsdan een pikdonker veld , zonder licht ter
leidsvrouwe.
Een verder gevolg, welk wij uit de gelegde gronden
mogen afleiden , is , dat wi' veel infchikkelijkheids
moeten oeffenen omtrent de zullen, die, ten aanzien der
Verborgenheden, in Benige dwaaling vervallen. Aan onvoorzigtigheid en onbezonnenheid maaken zij zich inderdaad fchurdig; zij doen kwalijk, dat zij het waagen,
over deeze onderwerpen te beílisfen, zonder lichts ge
voeg te bezitten , om 'er bepaaldelijk over te kunnen
oordeelen. Doch, met dat alles, de zaaken, omtrent
welke zij dwaalen , zijn zeer moeijelijk ; 't valt niet
gemakkelijk, zich daarvan naauwkeurige en juiste denkbeelden te vormen. De moeijelijkheid des onderwerps
gebiedt , dat ten hunnen aanziene veel toegeesendheids
worde in acht genomen. Indien het om duidelijke en
klaarblijkelijke onderwerpen te doen ware , aangaande
welke ligtelijk partij kan gekozen worden , zoude 'er
Benige reden zijn om hen van kwaad gebruik te befchul,digen, welk zij van hupte kundigheden maaken. Reden
tot
,
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tot verfchooning is 'er niet, wanneer men dwaalt omtrent Rukken , die eenvoudig zijn en onder het bereik
onzer bevattinge vallen. Maar hoe moeijelijker een onderwerp zij, hoe het ligter valt in zijn oordeel daarover zich te vergrijpen, en hoe men ook meer infchikkelijkheids moet bewonen aan de zulken , die het ongeluk hebben, van de waarheid af te wijken, omtrent onderwerpen , zoo zeer onderhevig om verkeerd te worden opgevat.
Als eene laatfle aanmerking , dit onderwerp betreWende, zullen wij 'er nog nevens voegen, dat het niet de
duistere en afgetrokkene leerftukken van den Godsdienst
zijn, die onze aandagt en beoefening allermeest tot zich
moeten trekken ; die leertukken zijn niet zeer nuttig en
van minder belang. Indien wij met de overdenking van
dezelve van den morgen tot den avond ons onledig hielden, kleine baate zouden wij 'er bij vinden, ter verlichtinge van ons, verstand en ter heiligmaakinge van ons hart;
niet veel geleerder en wijzer zouden wij 'er door wor41en. 't Geen derhalven ons meest moet bezig houden,
is de overdenking van duidelijke en bevattelijke waarheden , welke de Godsdienst bevat; de beoeffening van
waarheden, die, door het licht, welk zij over ons ver
zijn om ons hart te heiligen;-ílandverfpi,gchkt
de beoefFening en de betragting van onze pligten : dat
alles moet inzonderheid onze aandagt tot zich trekken.
Ten dien aanzien moeten wij den fchoonen grondregel
volgen , welken wij aantreffen Deist. XXIX: s9. De
verborgene dingen zijn. voor den Heere onzen Cod, maar
de geopenbaarde voor ons en voor onze kinderen, qm te
doen alle. de woorden deezer Iet.
Maar de menfchen zijn tezeer op Verborgenheden gef'celd,
om de gemaatigdheid , welke wij hier van hun verlangen ,
zich ligtelijk te kunnen aanwennen; zij verlangen Verborgenheden, die hun verfland kunnen doen fehitteren. Om
hen dan van de zucht te geneezen , welke zij voor. afge.
trokkene leerftukken hebben , waarmede men gantsch
nutteloos zich vermoeit, moeten hun andere worden aan
de hand gegeeven , die meer onder hun bereik vallen , en
ten -ianzien van welke zij aan hun verfland nuttig werk
kunnen verfchaffen. Eene menigte van dien aart kan
hun worden voorgedraagen ; de Zedekunde , bij voorbeeld, bevat verfcheiden kiefche onderwerpen, omtrent
welke men geen genoegzaam licht bezit ; Verborgenheden
K3
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zijn deeze, welke het goed ware dat zij dieper in deit
grond bezigtigd wierden; nuttig ware het, moeite te
doen , om 'er duidelijke en naauwkeurige denkbeelden
van te vormen , ten einde niet verlegen te zijn met het
bef uit, welk men neemen moet , 'wanneer men zich in de
gevallen , daartoe betrekking hebbende , mogt bevinden,
Zeer veele diepten bevat het menfchelijk hart , welke
liet zeer heilzaam ware dat zij gepeild wierden. ,Irglis.
tig is het hart, zegt de Schriftuur; wie zal het kennen?
Weinige kennis hebben wij gemeenlijk aan onszelven ;
Zoo naauwkeurig doenlijk is , moeten wij onszelven trag*
ten te leeren kennen ; hoedanig de toeftand van ons hart
rij, moeten wij zoeken te ontdekken; welke de driften ,
die het gemeeplijk beroeren; welke de voorwerpen, die
op hetzelve den meesten indruk maaken, en die dezelve
helpen gaande worden. Het zelf bedrog , welk het omtrent zich zelf pleegt, moet men tragten te ontdekken,
en waardoor het zich dag aan dag in zijne kwaade heblijkheden verflerkt,, Verborgenheden der ongeeregtigheidG
zijn deeze, die onze opmerking verdienen.
De onderfcheidene lichaamen , uit welke dit Heelal
beftaat, bevatten ontelbaare blijken van de wijsheid des
Scheppers, die, van wegen de geringe acht, welke wij
'er op slaan , geenen indruk op ons naaken. Verborgenheden der Natuure zijn deeze, wel waardig om naauwkeurig onderzogt te worden. Wij moereen, derhalveii,'er
vermaak in (tellen, om in alles , wat ons omringt, de
inerkteekens der wijsheid te betchouwen, die zij den optnerkzaame verflanden aanbieden , ten einde daardoor
opgevoerd te worden tot de aandoeningen van verwpnde4
Tinge , clie wij aan de volmaaktheden des Hoogflen
%Veezens zijn verfchuldigd.
In de bedeeling , welke God ten aanzien van zijne
Kerk heeft in acht genomen, in de gunden, welke Hij
over de menfchen heeft uitgeflort door middel van IEZus
CHRISTUS, ontmoet men Verborgenheden van wijsheid,
liefde, goedheid, heiligheid en magt, welke wij nooit
genoeg kunnen bewonderen. De H. PETRUS leert
ons (*) , dat de Engelen verlangen tot op den bodeng
dier dingen door te dringen ; niet minder vuurig verlangen,de dan zij behooren wij te zijn , om ons naàuwkeurige denkbeelden te vormen van de wijsheid , goedlteid en raagt, welke God in tiet grootti werk onzer za,
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*) I PETR. 1: I2.
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ligheid heeft ten toon gefpreid. Nooit kunnen wtj 'er
te verhevene denkbeelden van bezitten, noch alle de gevoelens van verwonderinge en dankbaarheid ons eigen
maaken, evenredig aan 't geen God ten onzen behoeve
heeft gedaan. Hoedanig een denkbeeld wij ons ook mogen eigen gemaakt hebben van de liefde, welke God aan
ons heeft betoond door JEZUS CHRISTUS , veel zal 'er
altijd overblijven, 't geen ons ontglipt is, en 't welk
eene tweede overdenking ons zal kunnen doen opmerken. Verborgenheden .zullen 'er , derhalven , altijd in
de liefde van God overblijven , die ons verfland kunneit
bezig houden. Dikmaals moeten wij dit belangrijk onderwerp overdenken, om te tragten, met alle de -Heiligen te begrijpen, welke de breedte, en lengtie, en diepte,
en hoogte zij der liefde van CHRISTUS, die de kennis te
boven gaat (*). Dit zijn Verborgenheden, onzer aandagt
overwdardig, meer verdienende om ons onledig te houden, dan die afgetrokkene en overnatuurkundige Verborgenheden, die het verfland der Godgeleerden zoo
nutteloos vermoeien, en onder hen zoó dikmaals ver
twisten en verdeeldheden voortbrengen.
-biterng,
(*) Efez. III: i8, 19.
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(Uit het Fransch van den Heere NECEER.)
Aan de Uitgeevers der 4lgsmeene Vaderlanclfche
Letteroefeningen.
MIJNE MEEREN

Manufcritsde M. NEC xER, publidspar fa Fille, zullen,
7ssmisfchien
, nooit in onze taal overgebragt worden.

Zij zijn 'er , naar mijne gedachten, ook niet toe ge.
fchikt. Zeer veel is 'er in, dat*bijzonder op Frankrijk
past , maar minder op ons Vaderland. Ondertusfchen
zoude het zeer te verwonderen zijn , indien men 'er niet
verfcheidene befchouwingen in ontmoette, welke verdienen ook buiten Frankrijk gelezen te worden. Van dien
aart is mij voorgekomen het Stukjen, dat ik U hiernevens
toezende. Oordeelt Gij 'er over zo als ik , en keurt
Gij
K4
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Gij het cener plaatze in uw Mengelwerk waardig, dan
gal ik U in het vervolg nog iets uit het zelfde Werk, maar
van Benen minder ernstigen aart, toezenden. Ik ben, enz,
i I. , , ., . , • 9 Maart 1807. E. B. L.
-

De Eerdienst der Roomsch- Katholieken beftaat uit veelePlechtigheden van grooten toefiel; de begaafdheid van
den Redenaar is, derhalven , daar niet alles, gelijk in de
Hervormde Kerke. Dit is een voordeel, in eenen tijd, waar
predikdienst niet meer wordt waargenomen door-jtnde
inenfchen van de allerbeíchaafdl}e opvoedinge. Te Geneve ziet men de namen der doorluchtig[le Celachten
van het Gemeenebest op de lijst der Leergaren, welken
den Preekdoel met den grootften luister hebben beklom
gewoonte heeft opgehouden met de vermin,--^ne.Di
dering van het aanzien der Kerkelijken ; een aanzien ,
2ietwelk niet door rijkdom otlderfchraagd werd. Een
,grooter kwaad is, dat de ítand van Kerkelijken van dag
tot dag meer verworpen wordt; en évenwel had de Godsdienst nieuwe verdedigers en fterkere fteunfels nooit meer
noodig dan nu. Omtrent het midden der laatstverlopen
eeuwe had men te Geneve, in de gehoorzaalen der Godgeleerdheid , het ééne jaar door het andere gerekend ,
nog ten naasten hij dertig Leerlingen. Tegenwoordig
zijn 'er naauwelijks acht of tien, en een eenige, zo its
geloove, is van het oude Geneve.
In mijne Gefehriften hebbe ik van den Godsdienst en
deszelfs aasbelang zo dikwijls gefproken, dat ttten geene
siieuwe bedenkingen over dit groote onderwerp van mij
zal verwachten , maar ik wil het eens befchouwen in
Bene bijzondere betrekking,
Het zal langen tijd bezwaarlijk vallen, Indien het al
ooit gelukke, mannen van eene kracht en aanzien, ge4verlredigd aan de majesteit hunner verrichtingen, weder
over te Naalen tot de loopbaan van het Leeraarampt.
1 ?aar wanneer eene taak te uitgebreid is voor mellfchen,
the geroepen zijn om ze te vervullen , .zoude het dan
niet nuttig fijn , dat men ze wat verkleinde? Ik geloove
^a; en wil deeze aanmerking toepasfen op de Proteftant;he i(erkleeraars, Men eischt van hun , met weinig
14itzonderinge, elke week eene nieuwe preek: dit is voor
k meesten hunner te veel. Welk opttel kan men ivaai^en
ir;
-
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n zo korten tijd? En in den zelfden tijd moet men het
van buiten leeren. Het is waar, dat men zich begint te
verfchoonen van deezen laatften plicht; maar dit is een
kwaad te meer. Men heeft dan geene b^weeging In het
opzeggen, en men verliest een groot middel om indruk
te maaken op de Gemeente. Men behoudt niets meer
dan eene flingerende beweeging van het hoofd, van boven na beneden , even gelijk een chineesch afgodsbeeld
zeer regelmaatig gefchiedt,om Gene zinfnede te-tjen,di
leezen, welke men met eene luide Item uitfpreekt, en
om eene andere te zoeken, welke men eveneens zal uit
Prediker weet geen oogenblik te vinden-fprekn.D
om zijn gezicht tot den hemel op -te heffen , of om zijne
toehoorders aan te zien: want zijn gezicht moet geen
oogenblik wijken van het handfchrift, dat geopend op
zijnen lesfenaar ligt, en daar zo incognito geplaatst is als
eenigzins mogelijk was.
Indien nog de Redenaar van deeze gelegenheid gebruik
maakte, om eenige preeken , welker achting gevestigd is,
voor te leezen ! ... Maar neen , aan zijn eigen opftel
geeft hij altijd de voorkeus.
Ondertusfchen is men 'er weinig beter aan , wanneer een Leeraar boven zijne krachten werkt, en elke
week eene nieuwe preek van buiten leert. Zijn moeielijke arbeid , welken hij niet kan verbergen , wordt las
voor de aanwezenden : men ziet duidelijk de (panning-tig
ddr koorden, welke iedere zinfnede van den grond van
zijn geheugen optrekken. Hij heeft geene vastheid in
den toon zijner uitfpraak, omdat hij al tastende het vervolg zijner woorden zoekt; en daar hij geen zeker voor
heeft van hetgeen hij in het volgende oogenblik-uitzch
moet zeggen, kan hij geheel geene leiding of verfcheidenheid in de toonen zijner Item brengen. Ook wordt
zijn opzeggen niet merkbaar leevendiger , dan in liet
oogenblik, waarin de zinfnede, over welke hij bekom
eensklaps in het geheugen komt. Dit-merdwas,h
is voor hem een tijd des juichens, welken hij viert met
eene verhaaste uitfpraak en op eenen hoogeren toon.
Over het geheel moet men zich erbarmen over de mees.
te deezer redenvoeringen, zo ten opzichte van het opftel, als van het opzeggen; en ik Nebbe, in mijne hoedanigheid , als Heer van eerie heerlijkheid (*), wel geto(*) Seigneur de cljteau.
,
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Tegenheid gehad om 'er over te kunnen oordeelen. Men
moet de eentoonige kalmte zien, waarmede dit alles toegaat , en de algemeene neiging tot f aspen , welke 'er uit
volgt. Wat zal men doen, indien de Redenaar zich
nooit meester maakt van uwe aandacht , indien nooit
eenige gedachte den geest verheft, nooit eenige aandoen
voortelling dien vertedert ? indien nooit .een traan-lijke
op de wang des fpreekers valt , maar hij , in zijne befchrijvingen, bij het heffiche vuur langs zeilt niet Bene
gerustftellende bedaardheid, met een voorkomen van opgeruimdheid, waarover men verbaasd ífaat?
Ziedaar ongelegenheden, waarvan men de proef krijgt
in de meeste kerken ten platten lande ; en gelijk men
noodzaaklijk zich moet vergenoegen met de menfchen,
welken men heeft, zo ziehier wat ik wilde voorftellen.
liet zoude eerre fchikking zijn, welke den Predikanten
meer tijds zoude hiaten om hunne preeken op te flellen
en van buiten te leeren , en de Gemeente verlosfen van
Bene eentoonigheid , welke haar verveelt en afkeerig
;naakt van de openbaare godsdienstoefeninge.
Men zoude Beene preek hebben dan op don eersten
Zondag van elke maand en op de hooge Feestdagen.
Op andere Zondagen moest de dienst op de volgende wijze worden ingericht:
Eerst een gebed; en de Leeraars zouden verplicht zijn,
drie of vier onderfcheiden gebeden te hebben, om nu en
.dan eenige verfcheidenheid te maaken; daar zij nu, in
de Dorpen en kleine Steden, behendig het zelfde gebed
herhaalen.
Men zoude vervolgens een Hoofdfluk leezen uit het
Oude en uit het Nieuwe Verbond , en onmiddellijk
daarna Bene Verklaaring, met groote zorgvuldigheid bearbeid door eene Commisfie, welke zonder tijdverzuim
zich met dat werk moest bezig houden.
Daarop zoude men drie met oplettendheid gekozen
verzen uit de Psalmen zingen; en de Leeraar, wanneer
hij deeze der Vergaderinge aankondigde , zoude zich
niet, zo als gemeenlijk gefchiedt, bepaalen om 'er slechts
één van te leezen , met bijvoeginge , en zo vervolgens:
bij zonde het niet fchielijk doen en onder het gedruis
der Vergaderinge; maar hij moest ze deftig, godsdienftig en met gevoel lee zen, en de Vergadering zoude in
een oogenblik in ífilte zijn. Jongelingen en jonge Doch ters moesten het eerste vers eerst zingen, en vervolgens
de
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d,C geheele Vergadering. Even zo moest men handelen
racet het tweede en het derde vers; zodat de jonge lie.
den en de Vergadering elkander telkens afwisfelden , en
wanneer de geheele Vergadering haar vers zong, moest
zij oprijzen, en zich overeinde houden. In fchijn zijn
dit geringe veranderingen , maar gefchikt om een gem
voel van eerbied leevendig te houden.
Eindelijk moest de godsdienstoefening befloten worden
met een kort gebed , met woorden van liefde en broeder
-fchap,enmtzgwsch.
Met deeze geheele godsdienstoefening, de gebeden,
het leezen, en zingen,, zoude een half uur, weinig meer
of minder, voorbijgaan, en dit zoude genoeg zijn. Men
verlaat onze kerken; zij loopen gevaar van ledig te worden ; men moet 'er ons weder na toe trekken, en de
menfchen aanlokken door niets te vergen dat de aandacht
vermoeit , en door eenige.verfcheidenheid te brengen in
eenen eerdienst , wiens ftroeve eentoonigheid veelmeer
getuigt van den ijver onzer voorouderen dan van het
doordringende vooruitzicht onzer Hervormers.
De zaak uit dit oogpunt befchouwende, is men dankbaarheid verfchuldigd aan hun, welken trachten het gezang in de kerken te verbeteren , het fchielijker en met
meer melodie te doen voortgaan, en zich bedienen van
de treffende llem van kinderen, om ons Bene gódsdienftige aandoening in te boezetnen.
Men zal vergeeffche moeite aanwenden , indien men
alles wil doen , alles verwerven door de bekwaamheid
der Predikanten. De menfchen, welken men zich denk.
beeldig voorfielt , de menfchen, welken men wilde vin
aarde niet in genoegzaamen getale, en-den,bl:aop
veel ;Hinder nog binnen den naauwen kring, waarin men
genoodzaakt is ze te zoeken en te neemen. Men moet
dus zich bedienen van de menfchen, welben men heeft,
en intusfchen hun te hulp komen , hunne taak ver
-ligten.
De Leeraars hebben amptsverrichtingen waar te neeuien, welke vreemd zijn van het werk der predikinge,
en wel verrichtingen van groot wanbelang. Zij zullen
daaraan meer tijds kunnen befteeden , indien men van
hun niet meer vordert dan ééne preek ter maand. En
gelijk zij dan hun opttel met meerdere zorge zullen kunnen bearbeiden en vaster in hun geheugen prenten, zullen zij niet toelaaten , dat hunne achting verráiudere;
het
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het onvermijdelijke uitwerkfel van redenvoeringen, wel
alle weeken wederkomen, en niemand in de kerk lok--ke
ken. Het gemeen, ondertusfchen, hetgeen dit verwaarloozen van het kerkgaan ziet , en alle oorzaaken daar
niet naar waarde weet te fchatten, fielt ze dikwijls-van
geheel op rekening van eene algemeene verkoeling jegens
den Godsdienst; en terwijl de een den anderen navolgt,
lieétrit het kwaad dagelijks toe.
Dus, fchoon ik aan mijn denkbeeld, in- alle bijzonderheden, niet gehecht, en zeer geneigd ben om te gelooven, dat men wel iets 'beters kan uitvinden , fta ik niet
In twijfFel omtrent de noodzaaklijkheid van eenige verandering te bewerken in eenen toeftand van zaalven., waarVan de gevolgen zo naauw verbonden zijn niet de maat
orde.
-fchapelijk

BERIGT, AANGAANDE DE GENEZING EENER ZWARE
BORSTVERSLIJ1VING , DOOR BRAAKMIDDELEN BEWERKT. Door A. F. LÖFFLER , Do&or in de

Genees- en Heelkunde, en Rusfsch- Keizerlijke
Hofraad.

E

ene voorname Dame , de Generalinne VON ROHOSINE, van eene zeer vette ligchaamsgefleldheid, verlangde mijnen bijhand, in eene zware flepende ziekte,
welke reeds gedurende eenigen tijd, door anderzins zeer
bekwame Geneesheeren, zonder gevolg, was behandeld.
Sedert eenige jaren leed zij fterk aan opgehoopte llijmen
op de borst. Alles , wat de opwerping daarvan ver
haar verligting aan; doch alles, wat-merd,bagt
dezelve belemmerde, deed ook de toevallen verergeren:
zijnde zulks, in dit geval, eene zoo bevestigde onder
dat het hij haar tot een algemeenen regel ge--vindg,
worden was, daarop inzonderheid te lettef.
Toen ik bij deze Dame wierd geroepen`, hadden ba re gewone Geneesheeren het geval doodelijk verklaard.
Ik vond haar bleek en 'er 'zeer ellendig uitziende, met
hol liggende , ang(tig flerende oogex.. Haar ontfleld
Bezigt fmachtte naar verligting. Hare tong was bezet met'
een geel flijm. De ademhaling was zwaar en rogchelende,
met zoodanig eene beklemming op de borst , dat zij alleen Bene zittende houding kon verdragen; dewiji zij,
bij
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bij het liggen op den rug, of op de zijde , eene benaauwdheid in de borst gevoelde , die aan verstikking grensde.
Handen en voeten waren waterzuchtig Opgezwollen;
blijvende de kuilen, die daarin, door drukken, verwekt
wierden , gedurende eert geruimen tijd, (taan, . eer zij
wederom oprezen. Alle affcheidingen en ontlastingen waren in wanorde, te weten geringer en Hechter, dan deá
gezondheid vordert. Zweet befpeurde men zelden en
maar weinig, gewoonlijk alleen wanneer de angften zeer
hevig waren of bedaarden. De polslag was rasch en
onregelmatig, fomwijlen naauwelijks voelbaar.
De gewc e Geneesheeren der Lijderesfe hielden hars.
-kwaal, uit de aangewezene kenteekenen , voor eenti'
.$orstwaterzucht. Ik daarentegen befchouwde dezelve
als eene verflapping der Longenvezelen, met eene ophooping van (lijm; zoodat eene ziekelijke affcheidingskracht
der Longenkliertjes allengskens eene ophooping en Rolling van (lijm deed ontltaan , welke dus eene werktuigelijke oorzaak wierd van de belemmering der adbmhaling.
Mijns oordeels was de aanwíjzing i in dit geval, een
Braakmiddel te geven, om daardoor het drukkend lijm
weg te nemen , en vervolgens eene vrijere beweging-pak
in de Longenvatep te bevorderen. Ik (telde daarop zulks
voor ; doch de aanwezende Geneesheeren verzetteden
zich daar tegen; in de onderfteliing eener ware Borstwaterzucht. Vooral vreesden zij, dat, zoo 'het water in een
zak begoten mogt zijn, dezelve zou kunnen breken en
het, water zich ergens uitstorten, zonder dat men hetzèlve zou kunnen ontlasten ;- waardoor het zou kunnen rotten, enz. Tegen deze en dergelijke redenen had
ik niets in te brengen, dan dat toch mogelijk, door,dit
middel , de Lijderesfe zou kunnen behouden worden,
die anderzins toch zou moeten fterven.
De Lijderesfe en de naaste Bloedverwanten lieton zich
overreden , hoewel met angst en vreeze. Voor mij was
de onderneming ook zeer gevaarlijk ; dewijl , zoo de
Zieke eens onder de. werking van liet Braakmiddel was
komen te flerven, men mij ligt als de oorzaak van haren
dood zou hebben kunnen be{chouwen. Ik gaf haar hierom
den Braakwijnfteen in gedeelde giften, tot dat 'er werking
•kwam, die ras verfcheen , en die, met iedere braking,
verligting gaf, 't geen zoo wel der Lijderesfe als mijzet
ven ruimer deed ademhalen.
-
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Zeven kéereil braakte de Lijderesfe in deze eerl}e proe#
vei en zulks was voor het tegenwoordige genoeg. On.
dertusfchen bedroeg de vuiligheid, van welke zij than*
ontlast wierd, een gewigt van vier ponden, dèn gebruik.
ten drank daar af gerekend. Voorts was die ítof e zeer
taai en llijmerig. Ook bevonden zich daaronder zulke aanmerkelijke flijmproppen, dat dezelve waarlijk wel
Bene afteekening waardig waren geweest , en mij here
innerden aan dg afbeelding van een Slijmgewas, door
WIcHi AN, in zijn belangrijk. Werk, medegedeeld:
Thans kon een ieder, nit verloop van zes uren, gei
makkelijk zien, dat de Lijderes , als door een toover=
middel, gered , en buiten alle gevaar was gelteld.. Ver.
volgens wierd de genezing voltrokken, door zachte veer
.fterkende, middelen terwijl het Braakmiddel, bij tusfchenpoozing, nog drie malen Wierd herhaald, en ins.
gelijks een betere leefregel, dan voorheen had plaats gehad, wierd voorgefchreven. Hierdoor wierd de Lijderesfe tot eene volkomene herdelling gebragt, welke zij
nu reeds tien jaren lang heeft genoten. Alleen gebruikt
zij , van tijd tot tijd, een Braakmiddel , uit voorzorg;
dewijl hare Longen aene groote geneigdheid tot flijmverzamelingen hebben overgehouden, en dus de kwaal,
zoo . men daarvoor niet behoorlijk zorgde, gemakkelijk
zou kunnen wederkeeren.
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Indien zonderlingheid van Lotgevallen, indien Clerk.
,,
te van geest, vindingrijkheid, en moed, iemand
„ geregtigen om gedagt en vermeld te worden, zal men
,, dien eisch niet ontzeggen aan Mr. GEORGE THOMAS..
„ WILLIAM FRANCKLJN , Capitein van 't Voetvolk, Lid
„ van de Afiati/cke Societeit, heeft, uit de oorfpronglijke
;, papieren deezes zeldzaamen Mans , een Leevensverhaal
, van hem opgefield , waarvan wij vertrouwen dat een
„ kort uittrekzel , ' t geen ons deezen Gelukzoeker doet
kennen , onzen Leezeren niet onaangenaam zal zijn.
,a ,..Dit Werk -is te Calcutta ten jasre X803 gedrukt."
Vol.
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Volgens de beste befcheiden, welke wij hebben kun.
ven bekomen, blijkt het, dat Mr. GEOjpGE THOMAS met
een Britsch Oorlogfchip , ten jaare 1781 - s , in Indze
kwam. Zijn (land aan fchipsboord was gering; hij bekleedde ten hoogsten den post van Kwartiermeester
anderen verzekeren, dat hij niet meer dan gemeen Matroos geweest hebbe.
Korten tijd naa zijne aankomst in de ommeitreekeft
van D'7adras hadt de werkzaamheid van zijnen geest de
overhand op de geringheid van zijnen leevensltand. Hij
besloot het fcheepsleeven vaarwel te zeggen , en iets te
-beftaan, 't welk meer ltrookte met zijnen volvuurigen
geest.
Hij tradt eerst in dienst onder de Polygars in het Zuiden, waar hij zich eenige weinige jaaren ophieldt. De
reis van daar over land aanneemende, doortrok hij moedig het middenfte gedeelte van het Schiereiland , en kwam
omtrent het jaar 1787 te Delhi. — Aldaar tradt hij in
dienst van de in het Oosten zo wel bekende Vrouwe,
de Begum SUMROO. Korters tijd naa zijne komst te
Delhi, bevorderde die Vorllin, gebruik maakende van
haar keurig oordeel over de haar voorkomende characters , hem tot een Bevelhebberfchap in haar Leger.
Zints dien tijd mag men zeggen, .dat zijn loop als
Krijgsman in het Noordwesten van m die eenen aan
-vang
nam.
In verfcheidene opeenvolgende krijgsbedrijven tegen dè
Seikes, en andere van de Begums vijanden, zette Mr.
THOMAS, door zijnen moed en fandvastigheid, het gezag dier Voritinne niet weinig luisters bij. Door dit
voorfpoedig firijden verkreeg hij eenen zeer grooten invloed bij zijne Meestresfe, en was., geduurende eenets'
geruzimen tijd , haar voornaamfce raadsman. — Dan,
ongelukkig voor beide de partijen, ondervondt Mr. THOMAS , naa een verblijf van zeven of acht jaaren bij die
Vorftinne , de kwelling van haar gunftig gevoelen wegens hem te derven. Een gelukkiger Mededinger verkreeg den invloed', welken hij duslang hadt mogen bezitten.
Dit gedrag van de Begum SUMROO verwekte hoogloo•
pende gefchillen tusfchen twee mededingende Veidheeten, en deedt Mr. THOMAS befluiten om zijn geluk in
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eenen anderen dienst te beproeven. Hij verliet de Vorst
inne , die hij zo lang gediend hadt , en begaf zich,
omttreeks den jaare 1792, na den Grenspost derBritfche
Armée-te Ilnçpff2ire. . Hij onthieldt zich aldaar eenige
maanden, wagtende op gelegenheid om in dienst te
treeden bij eene der Nationaale Mogenheden. In zijne
verwagtmg vondt hij zich niet te leurgefteld. Met deft
aanvange des jaars 1793 zich te 4nopfhire bevindende,
ontving hij brieven van APPAKANDAROW., een IllahrattaOpperhoofd , zijnen dienst verzoekende, met toezegging van eene ruime bezolding. Hij tradt bij deezen
in dienst, en bleef zulks bij VAVON ROW, diens Op.
volger.
Dan nu begon Mr. THOMAS eene andere rol te fpee•.
ten. Zich, omtrent het midden des jaars _1798, te Yyjur
bevindende, vormde hij 't eerst het vreemde en stoute
plan, om een onafhangelijk Vorftendom voor zichzelvele
op te rigten. Het Landfchap Hurrianah hadt, door de
woelingen der onrustige tijden, in veele.:jaaren geen Opperhoofd erkend, maar was beurtlings een prooi geweest
van eiken op den anderen volgenden Invaller; dit dagt
Mr. THOMAS het best gefchikt tot volvoering van zijn
plan.
Het Diflriét Hurrianah, negentig mijlen ten westen van
.Delhi gelegen, was het Land door hem ter beheerfchinge
uitgekoozen. Hei ftrekt zich 80 Coss (*) ten Noorden
<n ten. Zuiden uit , en ook zo veele Coss ten Oosten
en ten Westen; en vindt men 'er in het geheel 8o0
Dorpen.
In dit Land , even als in de meeste gedeelten van
Hurrianah, is het water fchaars, bovenal in het heete
jaargetijde: Om dit gebrek aan water te voorkomen,
Lebben de Inwoonders putten van eene verbaazende diep*
te, van i2o tot 150 voeten. Behalven deeze heeft elk
DiLtrid twee of drie met (teen gemetzelde waterbaken:
deeze verfchaffeb overvloed van water, tot den tijd der
heete en alles verfchroeiende winden.
De rivier Caugur is van uitneemenden dienst voor de
Inwoonders. Dezelve vloeit geduurende den Regentijd
over, ter oorzaake van de bijkomende waterftroomen,
van
,

(*) Coss is de be,nasming van ondeefcheldene masten in
verfchillende gewesten, en komt ten naasten bij op riim eens
'be mijl.
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a fl het gebergte afvloeiende; Deeze wegzakkende';=
}gaten zij, even als het water van den Nijl, een rijke
en vette ilibbe naa, welk e een overvloedigen oogst vaart
graan geeft. Andere gedeelten van Mr. THOMAS bezit=
tingen bragten rijst en veelerlei foorten van moeskruiden
voort , ook graan ; doch dit laatl}e hangt af van data
regen, die valt naa de maand Oc*.ober , , tot December:
In deeze landitreejc groeit het gras ongemeen fterk en
verfehaft miefchien meer voorraads van voeder, dan neen
in eenig gedeelte van flfia aantreft. Het gras in Hurrianah bezit ook de uitneémende hoedanigheid van ved
en gezond voedzel te verfchaffen. Het vee is 'er , uit
dien hoofde; beter dan elders. De lugtsgc teltcnis is,
over 't algemeen, gezond; doch wanneer het zandig en
woest land, ten westen gelegen , heet wordt, flrookt
de lugtsgefteldheid niet best niet den aart der Etiroà
peaaanen:.
De Inboorelingen van Hurrianah, een reeks van eeu
wen in eengin beltendigen krijg geleefd hebbende, bezit
ten veel perfoonlijken moed; zij zijn zeer afgerygt in dei!
wapenhandel , bovenal in het zwaaijcn van de fpeet en
het gebruik van de fabel; dan, fchoon dapper, zijn zijt
wreed "; verraadlijk en wraakzugtig , en, wanneer zij,
onderling verfchil krijgen, fchroomen zij niet, hunnein_
vijand 4,.om de geringde beuzeling, te dooden.
Mr. THOMAS hadt tot zijne Iloofdflad de Stad Haraf
uitgekoozen. Dezelve ligt omtrent 9 mijlen ten Westgit
an Delhi , en ten naastenbij , in het middelpunt der
nieuwlings verkreegene heerfchappije. Die Stad ; op
Bene hoogte gelegen , is wonder wel ten verblijve van
den. Vorst gefchikt.
Geen water is 'er te krijgen , dan op den afftatid vast
zeven Coss; doch de krijgsbezetting binnen de Stad heeft
ruimen voorraad van die noodwendigheid; daar binnen
de írerkte verfcheide wellen zijn. Deeze omftandigltGid
rnaaltt`eenen aanval moeilijk, buiten den.regentijdf '-^Hier," Tegt Mr. THOMAS, (met die kragt en klem,,
welke hij betoonde door zijn geheel zonderling leeven
heenen) „ hier vestigde ik mijne Hoofditad; herbouwd
de wallen die, zints langen tijd, in verval waren; here
{lelde de vestingwerken. Dewijl dezelve jaarera lang verte
laaten geweest was , vond ik het moeilijk; Inwodnders
te krijgen; dan allengskens ; door eetre zagte behande;
ling , koos ik tusfchen de .vijf en ze$duizend perfoollet
tilt ^
Ze
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uit, aan welken ik alle voeglïjlge voorregten vergunde,
— Ik rigtte eene Munt op, en muntte mijne eigene Rou+
pijen, die ik in mijn leger en land in omloop bragt. De+
w ij l ik , zints den aanvang mijner ingeflaaggn leevens+
loopbaanti te cfyjur , beflooten had een onaf hanglijken
$taat op te rigte
n, nacc ik werklieden en kunftenaars van
allerlei flag in mijnen dienst; en, thans oordeelende dat
niets dan kragt van wapenen mij korf doen (taande blij..
ven in mijnen Rand, vermeerderde ik het getal mijner
krijgslieden, goot mijn eigen kanon, vervaardigde mijne
eigene wapenen en kruid; in 't kort, ik maakte'de beste
te toerustingen om een verdeedigenden en aanvallendenz
krijg te voeren, tot dat ik in 't einde eene fioofditad etr
Land had, grenzende aan de Seik = landen. Ik wensehte
mij in fcaat te Itellen, om , bij eene gunttig voorkomende
gelegenheid , Purr/aub te vermeesteren , haakende na da
eere om den Britfchen Randaard te Planten op de oevers
van de Athock."
Om zijne plans te volvoeren en zijn krijgsvolt:; te onderhouden , fchikte Mr. THOMAS een gedeelte van. de my
komt{ en, herkomífig van de Landen, hem door de.. ah4
ratten afgeftaan. Met veel b eleids en oordeels , de gaa»
ven van groote zielen , poogde hij de genegenheid zijer knegten aan zich te verbinden, door jaargelden te
fchenken aan de weduwen , kinderen en naaste bloedverve
wanten der zodanigen, die in zijnen dienst fneuvelden.
Deeze jaargelden beliepen , ten eenigen tijde', 's jaars'
4o.000 Roeipijen , die geregeld betaald werden aan de
daartoe gefchikte voorwerpen. Deeze betaalingen deedt
hij geregeld alle zes maanden., aan de naaste bloedver..
wanten der gefrfeuvelden, 't zij Officier of Soldaat ; ells
kreeg de helft van de bezoldiug des overledenen. Die
uitgave, de kosten van kanon en kleinere wapenen to
vervaardigen , en het verkrijgen vap krijgsvoorraad, verteerde dat gedeelte van . Mr. THOMAS inkomften , welk
hij kreeg van de land(treeken, aan hem door de.Mnhrat^
ten afgeftaan.
Du PERRON Riet hem van zijnen Throon, en beroofde
hem van zijn Rijk. Niet lang naa zijne aankomst aart
de Britrehe grenzen in Inctie, zag Mr. THOMAS den Raat
zijner middelen na, en bevondt, dat hij niet meer overgehouden hadt dan eene foor , toereikende om in zijn
Geboorteland te leeven : met dezelve befloot hij het too-wel des openbaaren leevens te verlaaten, en'tizelve te
,
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,pervvisfelen voor 't genot van huislijke rust. Met dit
oogmerk toog hij na Calcutta; wanneer de dood hein belette verder te gaan dan de Krijgspost van Berhampor;
waar hij `den ften van Oogstmaand des laars i8oa overleedt. Hij werd op het Kerkhof dier plaats begraaven,
en 'er is, te zijner. gedagtenis, Qen gedenkteeken op.
gerigt:
Mr . GEORGE THOMAS was te Tipperary in Ierland,
geb'ooren, en hadt omtrent zes-en-veertig jaaren bereikt
Hij was kloek van perfoon, haaiende meer dan zes voeten; zijne kragt was evenredig aan zijne grootte; zijne
houding was f-tout; ook hadt hij, geduurende een lang
en met veele haghlijkheden gepaard krijgsleeven , eene
opgerigte houding van zijn hoofd gékreegen , 't welk
hem een [lijf voorkomen gaf; zijn uitzigt was daardoor
krijgshaftiger; en duidde eené onverfchrokkenheid vart
geest aan , die hem eigen was en bijbleef tot het laat
-fte
uur zijns leevens.
Mr . THOMAS bleek door de Natuur gevormd te zijn
om de itoutfte plans te volvoeren t fchoon door geenà
opvoeding befchaafd, bezat hij eene aangeboorene en heir
eigene kragt van geest, welke hem aandreef en in (laat
I}elde tot het onderneemen en volvoeren van grote be
drijven:
Zijne daadels wijzen uit, dat hij voortrefreli-jke-krijgsmm
bekwaamheden bezat ; zij fchitteren in een ]angdtubig
krijgsmansleeven vol wisfelvalligheden: en zal men finisfchien van zijne bekwaamheden een volkomener denk.
beeld vormen , als wij letten op den aart en de uiigebreidheid van een zijneg Plans,•'t welk hij openlag voor
den Heer FRANCKLIN , aan 4vien wij deeze Military
Memoirs verfchuldigd zijn , flaaride zijn verblijf te
,

-

^Benares.

Toen hij zijne verblijfplaats te • haufi gevestigd bath,
ontwierp hij eerst het plan, en zou hetzelve, indien ons
Voorziene onittatidigheden zich niet hadden opgedaan,
volvoerd. hebben, om zijne vermeesteringen tot deri mond
van den Indus uit te breiden. Dit zou hij gedaan heb
vloot booten, gebouwd van hout uit de-bendor
bosfchen nabij de Stad Fero/epoor, op den oever van dè
Sutluge- rivier; door die rivier meet zijn Leger af te zakken, en de landen, welke hij op zijnen. tocht ontmoette;
te onder te brengen. Eene foute onderneeming in de
idgad, en gevormd in den geest van een odder! ,Noise€ate
,
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Ten befluite van dit zijn ontwerp hadt hij voor, zijns
wapenen te wenden tegen Punjaub , ' t geen hij dagt, in
het tijdsbestek van twee jaaren , te onder te brengen;
dit, in aanmerking genomen zijnde den rijkdom , welken hij door dit bedrijf zou verkrijgen, en de middelen
welke hij daardoor in zijne magi kreeg, zou ongetwijfeld gestrekt hebben om zijn gezag op eenen vasten gronde
flag te vestigen.
's Mans kennis van den geest en het chara &er der onderfcheidene Stammen en Volken, . die het binnenibe ge
liet Schiereiland van Indie bewoonen , was-deltvan
veelvuldig, uitgeftrekt en naauwkeurig. Niemand heeft
misfchien ooit het character der Indiaanen beter gekend
en juister bepaald , dan hij.
Mr. THOMAS was zagtaartig van inborst; hij bezat
eene aangeboorene beleefdheid, en de kunst van beiiaagen in eerie grooter maate dan de meesten. Hij was
openhartig, edelmoedig en minzaam; en zijn gedrag ten
opzigte van de Familien der zodanigen, die hij te onder
geeft getuigenis van een menschlievend hart,-bragt,
en fpreekt zeer ten voordeele van zijn character_
Maar , niettegenítaande deeze goede, hoedanigheden,
vordert de onpartijdigheid , dat wij zijne gebreken niet
verzwijgen , en eenige fchaduwen brengen in zijne an-.
ders fchoone beeldtenis. Haastig was hij van aart ,
en onderhevig aan opftuivingen van wraak; dit maakte zijn voorkomen eenigzins weest ; doch zdlks `. ge beurde alleen , wanneer de gezelligheid hem tot onmaatigheid vervoerd en zijn redesvermogen beneveld hadt
van hier ook; dat lij, van eenen verkeerden handel uit
die oorzaak e overtuigd, zich zo gereed als iemand betoonde om zijnen misfiag te erkennen en alle mogelijke
vergoeding te doen.
Volkomene geregeldhei d van gedrag kan men niet wet
verwagten van eenen Man als Mr. THOMAS, daar eene
afzondering van het befchaafde leeven , en eerie lange
ontwenning van het betragten dier pligten, welke het
hoogfie genoegen, des miatfchaplijken leevens uitmaakezï,
eigenaartig aan de zeden van deezen Man iets moest
bijzetten van de zeden der onbefchaafde Volken, onder welke hij zo lang, en zo gemeenzaam verkeerde.
Over het geheel genomen mogen wij aanmerken, bij
een terugzigt op het leeven en de bedrijven deezes zonderlingen Mans, dat liet bezwaarlijk valt te bepaalen t
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waarover wij ons het meest moeten verwonderen ; over
de onverfchrokkenheid van geest, welke hem tot daadera
dreef, die , in de eindelijke uitkomst , hem uit den flaat
van een gering mensch tot den vorstlijken rang verhieVen ; dan over de wonderbaare en zcldzaame verknogtheid, aan zijn' Perfoon en belangen doorgaans betoond
door Indiaanfche Inboorelingen van verfcheidenerlei foort ,
die met hem Itreeden, met hem overwonnen , in een langen en hachlijken krijg,, en wier bijhand hem, voor
eenen tijd, verhief tot eene hoogte van aanzien en waar
zo zeldzaam het lot eens geteet en Burgers. -dighe,

VERGELIJKING VAN DL ALPEN EN DE PIJRENEEN.

(Volgens GuiBERT's Voyages.)

,,.D

e Alpen en de Pijreneen mogen met elkander ver.

.geleeken worden; dan de laatstgemelde zullen,
„ in dit geval, verre te kort fchieten bij de eerstgenoem„ de. Treffend en fchoon kwam ons de volgende Ver
Reizigers GUIBERT voor. Wij twijfelen-„gelijknds
„ niet of onze Leezers zullen het hierin met ons eens
„ zijn. Alleen willen wij hun vooraf herinneren, dat
„ die Heer inde Jaaren 1775, 1778 , 1784 en 1785 ge„ reisti hebbe, fchoon het Reisverhaal niet eer dan tets
doezen Jaare het licht zag."
-

De Blpen zijn zeker veel hooger ,veel majeltueufer, en
brengen veel meer het denkbeeld van grootheid met zich,
dan de Pijreneen. Mij in\ het Pij eneefche gebergte bevindende, fprak men met veel opties van den Berg, onder den naai» van Pic du Mpdi bekend. Gisteren ging
ik den voet van dit berggevaarte langs — maar, welk
een verbaazend onderfcheid •tusfchen hetzelve en de
Schreckhorn, fungfrahorn, Grindelwald en andere Zwitferfche gebergten, wier toppen en zijden met altoosduurende fneeuw overdekt zijn! Geen vlokje fneeuw is 'er
thans te zien op de Pic du Medi , en de Pijreneen hebben thans geen fneeuw altoos , dan in eenige rotsklooven, waar de zonneftraalen nimmer doordringen; terwijl
men
L3
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men de fiieeuww veelal op de Alpen ontmoet, en ontzet"lende ijsbeddingen, zo hoog als dc bergen zelve, met
baare groitditukken in de valeijen rusten, en de f erkte
der zomerhitte wederflaan, ztSnder te fmelten.
't is in de Alpen, dat wij de groote verfchijnzelen der
Natuure beíchouwen; naamlijk de ontzettende ijsvelden,
die de oorfprongen zijn der grootfle Rivieren in Europa,
en alle die fchoone kleurveranderingen , van licht en
fchaduw, welke zij veroorzaaken. — 't Is in de Alpen,
dat ons in 't oog vallen de zeldzaamuie zamenvoegingcn,^
de reusagtigfte gedaanten, de groote uitwerkingen vaal
het water in de uitgei rekte meiren , zo verfchillend in
derzelver omtrek-, en wier diepte zomtijds de hoogte der
omliggende bergen evenaart. — 't Is in de Alpen, dat
men de grootfte verícheidenheid van voortbrengzelen in
het Plantenrijk aantreft, en foorten van Dieren, welke
4a het Pijreneefche gebergte niet bèftaan , als de Chamois,
de Arend en verfcheide andere Roofvogels.
De Menfchen op de Alpen zijn doorgaande veel kloeker
van gehalte en veel íterker dan in de Pijreneen; de zeden
zijn °er meer oorfpronglijk, en de gewoonten meer bepaald overgefteld tegen die van de bewoonders des vlakken lands, In de geheele wereld vindt men geen ras van
Mannen en Vrouwen , dat vergeleeken kan worden toet
,le Inwoonders van. ,Jafely en andere valeijen. Ten voor
!Elpen mag ik hier bijvoegen de deugden en hoe--delr
danigheden, welke deeze Bergbewoonders ontleénen uit
de Regeeringsgefteltenisfe , onder welke zij Iecven ;
naamlijk meer gastvrijheid, meer apenhartigheid, neer
voorkomen van geluk, rust, onfchitld en gezondheid.
Ilit alles loopt hier zamen. Daarenboven verwekken de
t'ertievener denkbeelden, ontleend uit de herdenking der
gebeurtenisfen , of gebooren uit de omílandigheden der
ligging, of ingeboezemd door de gevoelens en denkbeelden van de ons daar on ringende Vrijheid, eene grooter
rnaate van geestdrift en eene gezetter geneigdheid tot den.
ken. -- Wij vereenigen met de epen de groote naamen
an CXs4R , UANNIBAL en Rome. Met betrekking to
hater tijden , roepen wij voor onzen geest op, min fc.hitterende denkbeelden, doch die een ftreelender genoegen
baaren ; den naam van WIL zAM TELL en de vlakten van
!!!prat. Wij zwerven met voldoening om in het land
van GÉs en vaal RALLER, en wij bezigtigen met eene
eergeyoelige yiieuwsgierigheid de toonellen , door het
,
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,enfeel van ROUSSEAU gefchilderd — de eenige toonee3
jen, welke zijn penfeel niet kon verfraaijen ! Met voldoe
komt ons voor den geest, dat sT. PREUXen JULIA,-nig
geene denkbeeldige weezens waren , en dat de liefdedrift, welke hun bezielde, daadlijk bettaan hebbe. Met
één woord, dat elk Schilder van Gefchiedenisílukken ,
of die met de pen grootfiche tooneelen wil maaien, ter
uitbreiding zijner denkbeelden , en vergrooting van zijti
vermogen ter uitdrukking, cie 4/pen bezoekel
In de Pijreneen tvorcit de ziel zeldzaam bewoogen door
fchielijk verwekte indrukken ; daar rijzen onze hairen
niet ten berge; daar klopt het hart niet van onthutst
wij worden nooit als boven onszelven verheven,-heid;
fchoon men 'er heerlijke gezigten , vrolijker en vrugtbaarder valeijen dan op de Alpen ontmoet; liet groen,
dit mag ik 'er bijvoegen; is van een leevendiger kleur,
het water is 'er helderder en doorfchijnender — niet ,
als op de Alpesa, ontflaande uit gefmolten fi eeuw, maar
barflende uit eene rots , nader verwant aan de onder
-bardfche
holen.
De Pijreneen bekleeden geen onderfcheidenden rang in
,de jaarboeken der wereld. De dood van ORLANDO en
diens dappere Ridders in de engten van Ronceveaux, wel
onder de Fabel -gefchiedenisfen moet ge--kemisfchn
rangfchikt worden , is de, eenige groote gebeurtenis ,
met het Pijreneefche gebergte in verband fiaande. Dit
gebergte Itrekte nimmer ten tooneele van groote Legers
of beroemde Overwinnaars, van ftrijden om Krijgsroem
geftreeden, of, wat beter klinkt, om Vrijheid te bekomen; nimmer is het, gelijk Zwitferland, bewoond geworden door groote Dichters of beroemde Wijsgeeren.
:1 let laatfte mag zich beroemen , de wieg en bakermat ge-weest te zijn van Kunfténaars , Schrijvers, en Dichters
-met gevoelvolle harten: want, waar wij den voet zetten,
betreeden wij een betoverenden grond , of zien een
herdersiaudTchap, of worden op het denkbeeld gebragt
van txitgeleezene voorbeelden ter aanlegging van heden
-dagfche
Lusthoven.
Eene reis na de Pijreneen moge genoegzaai ► weezer{
om aan eene Dame een denkbeeld te geeven van een berg.
agtig land; maar een Man, die na kennis dorst, die eigenaartig groote voorwerpen boven kleine fielt , en meer
fmaaks vindt in trotfche verfchriklijke voorwerpen dan
-in de zagte bekoorelijkheden eener Landfchapsfchilderij,
L4
die
-

,

-

Y 1 vER6rL^trJKING. VAN DE ALPEN EN DLL PIJRENEEN,

die ongemak en moeite gering acht, zou, Zonder zich
eenigzins te bedenken , de Natuur in de pioen gaali
.tien.
Ik zou geen voetflap willen verzetten; om nogmaal te
aanfchouwen, wat het Pijreneesch gebergte eenmaal aan
mijne pogen boodt; en ik geloof vastlijk, dat de gedeelten, door mij niet bezogt, gelijk zijn aan die ik ken : maar
niet verrukkend genoegen zou ik eéiie derde reis door de
Alpen doen, verzekerd dat ik nieuwe fchcronheden zou
zien en nieuwe gewaarwordingen ondervinden.

WAARNEEMINGEN, GEDAAN I OCTOBER I806, OP DE IN•
STORTING VAN DEN RUFFI-BERG , IN IIET PANTON
SCHWEITZ. Door THEOD. DE SAUSSURE.

(Vervolg en ,dot van bl. 119.)
zal ik van de ruimte fpreeken, tusfchen deeze raedea
TIkhans
begreepen, of van de inflortijig zelve.
heb gezegd , dat de to des bergs eene rechte horifon-

taale lijn is , ter vereeniginge dienende voor twee vlakken
groene aarde, in de gedaante van een dak hellende en op elkgnder leunende. Ongeveer eene toile beneden dien top, en
in eene horifontaale lengte van tweehonderdzestig fchreden,
begint de grond otlgevoelig, op eene helling van 25 g randen,
zich te verdeelen , in eene aarde van zagte en met groente bedekte
klei fpleeten te vertoonen, die den loop der inflortinge dikIn aal s overdwars mijden ; breeder zijn zij en nader aan elknfider , naar gelange zij van den -top des' bergs zich ver
-wijdern.
Flier en daar vindt men , zonder bepaalde orde , tusfchen
deeze fpleeten, in de plantaarde en de klei, op. zichzelve lig
brokken van flammen en takken van hooroen, in kool-gend
aarde veranderd. Deeze brokken hebben dikmaals gene cylindrifché gedaante, en draagen alleen aan hunne buitenfte opperviakte liet kenmerk van groeijinge , en van de houtvegels. ten van deeze brokken heb ik gezien , welke veertien
Mimen lang en negen dik was ; hun inhoud is doorgaans
veel minder. Zij zijn in 't geheel niet metaalagtig, even weinig
GIs het overige des bergs. Hunne aanweezigheid aldaar wàs
weeds vóór de infiorting bekend , - en fchijnt daartoe niets tee
bebben bijgedraagen. In groóte hoeyeelheid worden zij alleen
pp den top van den Rij -berg gevonden. Zoo als men mij geegd reeft, gniPIpe; inen egts zeer zelden genig.g kleine brok,

kers

DE INSTORTING VAN DEN RUFFI-BEP,G.

Is$t

ken op den weg, welken de nedertlort^ng heeft genomen; snaar
Ik heb ze nergens dan in de hoogte gezien.

De geheellheid der firooken grasgrond (gazon), bevat tusfehen de fpleetei?, waarvan ik gefproken heb, wijst aan, dat
nabij den top dCs bergs geene uitwijking heeft plaats gehad,
maar flegts eene verzakking , zich aankondigende door de
bdogte der afbrokkelingen van den bikfleen (grès), aan wièr
voet zij gevonden t 'orden. Derzelver getal neemt toe naar
maate men afdaalt , en welhaast worden zij tnenigvuldiger,
en neemen dermaate toe in uitgebreidheid , dat zij welhaast
niets anders vertoonen dan brokken kleiaarde, in allerlei rigtingen omverre gefineeten ; 't is hier, en ongeveer dertig tolfes
beneden den top, dat men een bosch van dennenboomen ont.
moet, 't pelk eensklaps van (landplaats is veranderd, nevens
de bedding aarde, in welke het fiondt. Zeer bedugt is men
voor den verderen val van dat bosch ; doch ,mijns bedunkens,
is 'er, immers voor het tegenwoordige, geen grond voor die
vreeze, omdat de verzakking haar beslag heeft. De fchudding, die 'er het gevolg van was, heeft aan den tegenwoordigen grond eene gezette vastheid gegeeven. Het bosch zelf
rust op een hellend vlak voor 't meest van 25 graaden; en
die helling is te gering, dan dat zij ingevolge dier fchuinte
alleen veel wogs kan afleggen. Eenige boomen zullen, mis
zich verwijderen , of ontworteld worden , doch zij-fchien,
zullen met alle de overige overblijfzels der nederfiortinge nier
tot aan den voet des bergs affullen, dan wanneer de bedding
van bikfleen en poudingue , welke dezelven tot _ grondllag
dient, zal vernield en door de werking van her wvater zal week
geworden zijn. Maar deeze ontbinding fchtjnt eene lange
`

reeks van jaaren te vorderen.

Volgens een aloud handfchrift van den jasre 1352 (*) zonde
'er een dorp gelegen hebben, Rothen genaamd, in het Bedeel•
te van den Ru,/Ji-berg, alwaar de jongste inftorting heeft plaats
gehad. De overlevering , door veele gedenkhukken beves-tigd, houdt in, dat dit dorp door eene dergelijke ramp als
de laatfte vernield is , en dat het allengskens en vooral zedert honderd jasren wierdt herbouwd op de puinhoopen van
het oude. In voorvallen, die zich zoo weinig laates berekenen, kan men van het voorleedene niet tot het toekomende he.
fluiten; maar indien men in dit geval eenige gistingen moet
wangen, zoude 'er, mijns bedunkens, om die weekmaak' g
te bewerken, teel meer tijds dan eene eeuw vereischt wordin.
Ik geloof dat het vallen der overblijfzelen der inftortinge
voor de tegenwoordige tijden veel minder te vreezen is, dan
dat van eenige gedeelten des bergs, die niet verplaatst zijn,
DE
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I?e geheele rechtflandige llrook bikf}een (gres), die den oos.
;elijken rand der nederltortinge uitmaakt, moet nedervallen;
men ziet 'er beginzeis van verdelginge, die vrij verre gevor.
derd zijn, en volmaakt, gelijk aan die , welke de jongfte in,
dotting hebben doen ontftaan.
Eene maand is 'er zints deeze verwoesting verloopen; veel
regen is 'er in dat tijdverloop gevallen; dagelijks weergalmt
de Ruffi-berg van de uibarftingen der rotzen, welke men door
middel van buskruid laat fpringen, om wegen te bannen, midden door de nederiforting, en in derzelver overblijfzels is geene
aanmerkelijke verplantzing voorgevallen; eenige fieenen, hier
en daar tusfchen blokken geweekte klei hangende, hebben een
vaster ttand verkreegen; doch zij hebben zeer weinig wegs afgelegd, en 'er is geene beweeging in het bosch geweest, 't
welk men denkt dat op het afzakken flaat.
De nederftorting der deelen, evenwijdig aan en langer dan
dit bosch,wordt fleenagtig of is zamengefleld uit groote blok.
}ten poudingue, doormengd, voornaamelijk aan de randen, met
zagte klei; aan haaren westelijken zelfkant eindigt zij in Bene
afbrokkeling van poudingue (*), beneden de hoofdgroeve gelegen. Aldus ontstaan 'er twee fleenflroomen,, die, naa evenwiidig, de een boven den anderen, na het Zuidoosten te zijn
weder; edaald, en de gehugten Spiszbuhl, Qber- Rothen en Usa.
tier- Rothen, in de fchuinte des bergs gelegen, verwoest te
hebben, zich aan deszelfs voet verenigen, de valei van fli-th,
bier eene halve mijl breed, doortrekken, en, zich aldaar ver
drie vierde gedeelten van harre lengte'in de-bredn,
uitgeftrektheid van eene mijl bedekken ; aan de eene zijde flapelen
zij zich op elkander aan den voet van den berg Rigi, tegenover
dezelve gelegen, en aan de andere zijde vallen zij in het mein
van Lowertz, welks westlijken oever zij hebben doen terug
welke zij aldaar hebben doen ont--wijken."Dvrlopg,
!laan, is onderfcheiden naar gelange der plaatzen, doch op
deszelfs oppervlakte fchijnt zij zich niet verder dan vijftig toi fes uit te breiden.
Op den Rufjf-berg, langs den geheelen westelijken rand des
vals , ziet men eenige verfpreide huizen , die als door een
wonderwerk der vernielinge zijn ontkomen. Op één na te
Spitzbuhi, zijn de huizen , zedert -de ramp, niet verlanten,
ondanks het bevel der Regeeringe; de bewooners leeven 'er
met het overfchot hunner kudden in de volkomenste gerustheld.

De
(*) Deeze afbrokkeling is ontfiaan door Bene groote rots van puma,

dingue, die op haare oorfpronkelijke plaats (laat. Haare beddingen

laaien af tot in het dieptje der valeie van ,4rtb, onder een hoek Van 25
graaden; tusfchen haare vlakken zijn zij vaneen gefclaeiden, en door
breede, rechtft:indl , veer digt bijeen «elegene fileeten verdeeld.
Alles fchijnt op het instorten te fiaan.
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De nederl'orting , de drie vierde gedeelten der valeie van

,rfrtI. bedekkende , ter lengte van eene mijl , en ter breedte

van eerre halve mijl, en di: uitgebreidheid van alle blijken van
groeijinge heroovende , heeft 'er haare puinhoopen niet
op eerre eenpaarige wijze 'verfpreid, De grootfle blokken
poudingue hebben , in de rigting van den loop der tiederflortinge , eenen heuvel geformeerd, die de valei over haare ge•
heele breedte verfpert. Deeze heuvel wordt vorkagtig van ge.
daante aan zijne buitenzijde na den kant van Rigi, en men
rekent dat zijn top tweehonderd voeten boven het aloude
waterpas der valeie uitfteekt. I)e rotzen , uit welke deeze
hoogte is zamengelleld, verminderen in getal en grootte, naar
gelange zij van de linie van aandrang verwijderen. De bene
deden der neder(lortinge, vooral aan den oostkant, be•-denft
liaan bijkans eéniglijk uit klei en mergel van onderfcheidene
kleuren, geel, graauw en zwart; de zwarte kleur is algemeen
in het op elkander gepakte gedeelte van het meir van Lowertz
en in de nabuurfehap, omdat de, ter deezer plaatze uit den
aart turfagtige; grond doorploegd en opgetild is door de rotsblokken, welke aldaar gezonken zijn.
De meeste beeken , die van den Rigi en den Rui- berg inde
valei van lfi th nedefdaalen, o^ptlastten zich, vóór de inflorting, in het meir pan Lowertz; doch zij zijn door ingeftorte
brokken in haaren loop gefiremd, en in de tusfchenruimten
verdweenen; zij zijn boven over de ingeftorte gronden terug.
gevloeid , en hebben aldaar ginds en elders vijvers doen
ontslaan. Men is bezig om aan dezelve opening om af te
loopen te geeven , vooral aan de zijde van het meir van Lawertz, 't welk, aan het oosteinde, zijne wateren in het meir
van Lucerne uitfort. Net meir van' Zug heeft 'er geene gezneenfchap mede ; he ontledigt zich aan de zijde van de ftad
Zug, in eerre ftrekkirg en helling , bijkans de tegengeflelde
van die van het meir van Lowertz.
In 't eerst was men bedugt, dat deeze verdweenen beeken haare wateren na den kant van Arth en Zug, of in eerre
tegengellelde rigting met haare aloude helling, zouden voort
gewesten overflroomen ;doch deeze vreeze-ítuive,ndz
is tot nog toe ongegrond bevonden. Het meir van Zr;g is
niet van waterpas veranderd. De Seuen, eene beek, welke
de wateren van het meir van Lowertz ontvangt, bevat meer
noch minder water dan vóór de inflorting, en de vijvers zijn
niet merkbaar gereezen, hoewel 'er veel regen is gevallen.
.4"h, aan het westelijk uiteinde der valeie gelegen, heeft
niets geleeden, en, naa dit dorp te zijn doorgegaan, kan
men, in de lengte en in de diepte der valeie, nog twintig
minuten voortgaan , eer men aan den verwoesten grond
komt.
-

Het eerde verwoeste dorp, tusfchen firth en Lowertz is
Gml-
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Goldau, vervolgens het gehugt Hueloch , daarnaa het dorp
, die geheel verzonken zijn , en ten lantlle, aan
.het oostelijk uiteinde der valei, het dorp Lowertz, 't welk
Bushagen

meer dan twee derde gedeelten zijner wooningen heeft ver.
lored.
Goldau is meer dan honderd voeten diep gezonken, beneden den heuvel, - welken de val heeft doen ontflnan; en
'er zijn geene fpooren voorhanden , dat ter deezer plaatze
ooit een dorp kan geweest zijn; de bewooners, door vervaarlijke rotzen verplet, zijn 'er in een oogenblik aan hun einde
gekomen. Maar Lowertz, 't welk niet geheel vernield is ,
en ílegts gedeeltelijk met wceke klei is bedekt geworden ,
aan de grenzen der inflortinge , vertoont een veel treuriger fchouwfpel. De plek gronds, welke dit dorp befloeg,
en zijne geheele nabuurfchap , vertoonen het beeld eener
beroerde zee, of van een ijsveld, overal gekloofd en gefpleeten. Doch deeze zee is van tijk , en men ziet ginds en
elders , in allerlei rigtingen, boven dezelve uitfieeken de bal:
ken der verbrijzelde huizen , de Hammen of de takken
van ontwortelde boo:nen ; men ademt 'er eene doodlucht;
men ziet 'er liet overfchot der bewooneren , zommigen in
eerre treurige , anderen in eerie verwilderde houding, bezig
nier het doorzoeken of bewaaren van dc overblijfzelen , wel
aan deeze foort van fchipbreiik mogten ontkomen zijn.-ke
Hier is het te dugten , dar veele inwooners den dood zullen
gevonden hebben , naa lang onder de puinhoopen geademd
te hebben; hier is het insgelijks, dat men , vier-en- twintig
uuren naa de inflorting , eene vrouw en een kind heeft op.
gegraaven , die thans volmaakt welvaarende zijn. Van flegts
vijf of zes perfoonen heb ik hooren fpreeken, die, naa door
de inflortíng te zijn overvallen geworden , derzelver ver.
nielinge zijn ontkoínen ; doch men telt 'er ongeveer tweehonderd, die, door hunne afweezigheid, of omdat zij wijd ex
zijd verfpreid waren, den dood zijn ontgaan. Ik heb deeze
laatfte bijzonderheid van den Heere ZAY , Thefaurier van
firth, die met den voorleedenen en tegenwoordigen slaat van
het gewest naauwkeunig bekend is.
Twee dagen heb ik op, deeze verwoeste plaatzen doorgebragt, en dezelve in allerlei rigtingen doortfokken. Ik was
voorbereid om de fmeekingen der ongelukkigen te hooren, die
inderdaad wel geregtigd waren om zich bij eenen vreemdeling
om eenige verligting vin hunne ellende te vervoegen. In
deeze verwagting ben ik bedrogen. Niemant hunner heeft
mij om eene aalmoes gevraagd , en alleen wanneer zij 'er
na gevraagd wierden., deeden zij een verhaal van hunne
rampen.
Bij de valei van 2rth heeft de inflorting haare verwoestingen niet bepaald; zich in het meir van Lawertx werpen-
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tie, heeft zij Bene ontzaglijke golf doen ontftaan, welke vijf
tig voeten hoog is gereezen, en den oever overfiroomd heeft;
van harre hoogte heeft zij fpooren op de boomen gelaaten, welke
de piramidanle rots van het eiland Schwanau (*) overfchaduwen. De heremitagie en het huis , welke men 'er ontmoet, zijn gehéel ,onder het water bedolven geweest , en
onbewoonbaar geworden. Nogtans heeft die golf het hoogIle gedeelte des èilands niet bereikt, ook niet den toren van
het oude kas[eel, van Schwanau , wiens metzelwerk even als
voorheen nog, aanweezig is, te midden der boomen, die het
omringen; de boomen van het klein, veel langer eiland, 't
welk naast het voorgaande ligt, zijn allen ontworteld of ourverre geworpen. Intusfc hen kunnen deeze twee bevallige
plekken gronds binnen weinig tijds haare voorgaande ge
bekomen.
-dante
De golf was in den beginne bij Lo;veriz met het timmerhout
der huizen
dat dorp belaaden; eerre mijl verder, aan het
ander uiteinde van het meir, heeft zij zich daarvan ontlast te-'
gen de huizen van Seven, alwaar zij ter hoogte van twaalf
voeten is gereezen. Twee van dezelve zijn ingefiort; alle
de overigen vertoonen de fpooren van haaren voortgang.
Geen vierendeel uurs heeft zij aldaar vertoefd. De inwooners , uitgezonderd, een kranken grijsaart, in zijn bed vergeeten, hebben den tijd gehad om te ontvlugten, door de wijk.
te veemen op hoogten of op de bovenfle verdiepingen hunner huizen.
Onze landgenoot DELOI,MME, vermaard door zijn Werk over'
de Con/litutie an Ëngelarid , is te Seven overleeden , zes
veeeken vóó~ dit ongeluk, in een der huizen, welke om'verre'
zijn geworpen.
Dit dorp is''de uiterfie eindpaal der verwoestingen, door
de in!lorting van den Rug-berg veroorzaakt. Een hoofdzaakelijk tafereel zal ik hier van dezelve ophangen; eene maand
naa de ramp is het mij medegedeeld door den Heer scliouLER , Landamman van Sc,ilyeiiz , fiegts bij manier van tij
naas.

van

(*) Deeze rots beftaat uit een harden kalkaartigen Reen, van bewerktuigde iichaamen niet voorzien, graauw van buiten en blaauw van
innen. Zij heeft eéne zoutagtige korrel ígrain), en fchijnt van zeer
Vroegé herkomst te zijn. Onder water heeft zij gemeenfchap met eeti
nabuurig voorgebergte, 't welk een gedeelte des bergs uitmaakt , nbast
den berg . igi Belegen. De weligheid van den grond laat niet toe, de
Wijze der zamenvoeginge deezer twee bergen te aapfchouwen,
Niet meer kennelijk is de vsreeniging van den i-berg met den
Schweitzerhacken , tie insgelijks kalkaartig is, en aan de overzijde
van het meir ligt; doch het komt mij waarfchijnlijk voor, dat de peeding yee'op den kalkaartigen fieen rust; 't zij uit hoofde der aloude formeering van den laatstgenoemden , of omdat men 'er geenerlei fpoor
van vindt, zoo min op de poicdingue van den Ruff -barg, als op did
van den Rig!.
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naasten bij; in 't vervolg zal, die opgave nog naanwkeurige#
kunnen worden , terwijl zij reeds naauwkeuriger is , dan did
voorheen gedaan zijn.
Omgekomene Menfcheri
,
Koeijen en Paarden . . .
-- Geiten
Geiten en Schaapen
. .
Geheel verwoeste Weilanden •
. . . . .
$efchadigde Weilanden
Geheel vernielde Huizen .
.
Befchadigde en onbewoonbaare Huizen
Geheel vernielde Schuuren of Stallen .
Befehadigde Schuuren of Stallen .
---►

.
.

484
170

103
87
. 6o
. 97
8
.

,

166
r9

De geheele fchadè wordt berekend op ten minf'e í,r73,47-0
Zwitzerfche guldens, zijnde iets minder dan anderhalve mil.
Iioen Hollandsch.
De nabuurige Kantons hebben hunne goedwilligheid bij
deeze gelegenheid betoond , door het aanbieden en levere i
van zoo veel manfchap , als de behoeften des lands zull
vorderen, om het water af te leiden, en midden door de nederftorting wegen te baanen. Tweehonderdvijftig arbei.
ders zijn 'er vlijtig aan het werk: Deeze bijhand is niet toe=
reikende; andere opoll'eringen zijn 'er noodig voor de onge.
lukkigen , die het algeheel verlies hunner gezinnen en goede.
zen overleefd hebben. Doch dit volk , zoo bekend, zod
zeer met roem bekend in alle tijden , door zijne nijverheid, door de zuiverheid zijner zeden en de verhevenheid
van zijn karakter, ontbreekt het aan aanbeveelingen niet, om
niet flegts in Zwitzerland, maar ook in de aangrenzende landen , den dringeuden onderftand te bekomen , welken het
noodig heeft.
-

,
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EEN STAL IN DAUFInEf
(Vervolg

en flut van bl. 126.)

wagtte ik dat de goede vrouw uitfcheidde
M etmetongeduld
babbelen , omdat Ik meende te kunnen raaden,

dat JEANNETTE'S fchoonen mond eene vraag zou ontrolten ; zij durfue haare moeder niet- in ' de rede vallen , dock
het verlangen om te fpreeken was uit Naare oogen te leezen.,
zoo als uit de mijne het verlangen om haar te hooren. Toen
zij, eindelijk, op Naare beurt mij Bene vraag konde doen;
„Mijnheer," zeide zij , „ de jonge meisjes in uw land
, trouwen ook*, niet waar ?" — ,,ja, voorzeker ;doch zone,i tijd#

Z
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,, tijiis tegen harren zin." — „ En waarom dat?" — „Om•
,, dat in mijn land, zoo dra de mannen getrouwd zijn, zij
„ de meesters van het huis worden; 't geen dirmaais hunne
vrouwen noodzaakt , in gefchillen over het huishouden
,, kamp te geeven. ,
3EANtrETTE zweeg. Misfchien hadt zij tot nog toe g4en
denkbeeld van de mogelijkheid om ten ecnigen dage met
eenen echtgenoot te kijven. De moeder zeide tot CLAUDE
met een vergenoegden en veelbeduidenden opflag van het
oog: „ Dat is wel zeer liegt van die mannen gedaan; wat
„ zegt gij 'er van, CLAUDE ?" De echtgenoot, in plaats van
te antwoorden , fchudde zijn hoofd. Ik weet niet, of het
de 11!tige vraag der vrouwe ware, welke dit dubbelzinnig
gebaar des mans voortbragc. JEANNETTE rees op, en de toebereidzels tot het middagmaal braken ons gefprek af: de
Vader dekte de tafel en fchikte de banken. De keuken hadt
gemeenfchap met den í1a1 door middel van eene kleine deur.;
de moeder ging van daar een houten nap haalen , vol kastave
jes, onder de asch gebraaden , en een ketel met kookende
melk. JEANNETTE haastte zich om in vier kleine foepebort
den fneden brood te mijden , doch zij zelve fneedc liet
wittebrood niet op; zij gaf het aan haaren vader over,, die i
naa 'er met zijn mes drie kruizen over gemaakt te hebben,i
°er een (tuk affneedt , en daarnaa alles aan zijne dochter te.
rug gaf.
Toen alles gereed was, gaf ik geld aan JEANNETTE, eft
verzogt haar, wijn te haalen; doch de vader wilde niet ge.
doogen dat ik die onkosten doen zou , thin naadat ik henk
verklaard had, dat ik zonder een weinig wijns een legt mid•
dagmaal deed. Wij kreegen niets anders dan melkfoepe ,
kastanjes en falade; maar men liet een zoo iFerk verlangen
blijken om mij wel te onthaalen...... Deeze maaltijd kwa im.
mij lekker voor.
Het fueeuwde groote vlokken; tederhartig beklaagde JEAty.
NETTL de reizigers, die zich in zulk liegt moeër op weg bevonden ; de vader en de moeder verzogten mij, 'er mij niet
aan bloot te flelien , en den nacht in hunne geringe woofling door te brengen. Ik liet mij daartoe ligtelijk overhaalen.
. 't Geen in deeze nederige fchuilplaats mij 't meest verwon•
derde , was de groote zindelijkheid, die aldaar heerschte. Oer
hal was overwelfd en de grond met hardtleen gevloerd, ea
JEANNETTE was onvermoeid bezig om te zorgen dat hij niet
befinet wierdt door het geringfte spoor der veelvuldige bezoeken van hoenders, geiten , enz. Aan het gewelf was een
haalt vastgemaakt , die een keten vasthieldt, waaraan eerre
lamp met drie pitten hing; JEANNETTE's kreb flondt aan de
linker zijde, diep in. den boek, tegenover de. geiten; dezelve
ge.

:

,

Ids

*EN STAL IN DAUFINI..

geleek veél naar een koffer. Het bed van hare goede oã
deren was nagenoeg van het zelfde fatfoen , en was aan d
zelfde zijde, aan den ingang. De faal, aldus in twee gelijke

deden verdeeld

, was

toereikende

to de

zedige behoeften

der weezens, zommigen met de rede, anderen niet het infiinke
begaafd, die denzelven bewoonden.
Mijne eerfle beweegreden tot het doen van dit onderzoek
Was mijn fterk verlangen om te veeeten, waar men mij zou
plaatzen; ik zag zelfs geen hoekje, 't welk voor mij gevoe.
gelijk was , uitgezonderd eene ruimte van eenige voeten ^
digt bij den koffer van de fchoone JEANNETTE . „Maar zoo
,, digt bij !" zeide ik in mijzelven. —• „ Wel nu, het
„ zij zoo! .Moet men niet in alle gevallen op een flaapeloo^
;, zen nacht bedagt zijn? — Dat wij ons onderwerpen."
Naa het middagmaal vertoonde mijn hospes mij , met
eene foort van trotsheid, een kleinen tuin, op eene rots gelegen, zoo zorgvuldig bewerkt als zodanig eene ligging
kon gedoogen , en die in alles liet werk was van den arbeid+
naamen CLAUDE : Deeze werkzaame man hadt de moeite
genomen , om alle de noodige aarde , tot het aan.leggén
van dien tuin , van eene mijl afflands van daar te haaien,
en op eene' kar herwaarts te brengen. Hij wees mij kool i
pompoenen, eene foort van boonen en eenige aardappelen;
dierbaare vrugten eenes aanhoudenden arbeids. Vooral fteldé
hij .hoogen prijs op drie groote nooteboomen en een twaalftal
fraaie kastanjeboomen , de luxe van zijnen eigendom, welke dien in zijne oogen verfraaiden, hem een weinig lommers
bezorgden , en eenen dubbelen oogst , ^ in deeze landen zeen
hoog gefehat. Het zijn bijkans de Benige voortbrengzels diens
ondank.baaren gronds. De agoten verfchaffen aan de opgeze.
tenen eene olie, welke veel gebruikt wordt over de falade eii
tot de plaatkoeken, van welke zij teer veel houden; de kas+
tanjes zijn hunne voornaamfle fpijze.
Mangel aan brandftoffe noodzaakt hen, den winter in hunne
ílallen door te brengen,, in.gezelfchap van de goedaartige diet'
ren, wier warmte hen alsdan tegen de guurheid van het koude
ffifoen beveilgt; alleen ter toébereidinge van Benige weinige.
geregten, die hun nanweezen fchraágeu , bedienen zij zich
van eenige wortels van doode boomen.
In de ketiken zag ik een enkelen tak van een nooteboom,
vijf of zes duimen over 't kruis dik, die alleen aan het eenti}
einde brandde, en op welken evenwel de bekwaame dorpeling
middel hadt gevonden a s drie ketels te kunnen plaatzen, welke
alle drie vrij wel kookten.
Ligt kan men zich verbeelden , dat men geeneheeren in deeze
gehugten vindt , alwaar de mensch zoo veel werks heeft om
van de natuur het volfirekt noodige te verkrijgen ; doch de na tuut
'eft ben eenige; iaate fehadeloos voor de, van dit bijkans wildei
,
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kevén onaffcheidbaare, beroovingen, door hun, nevens reine
zeden , die oorfpronkelijke opregtheid te laaten behouden,

liet gelukkig erfgoed der kindsheid of der onfchuld, die hen

gewoonlijk tot aan het graf bijblijft. — Het geld, welk zij

op Mont-Genèyre verdienen , met het overvoeren van de pak.

kaadje der reizigers , dient hun om 'er te Briancon koorn voor
te koopen; doch de zwaarigheid, om hout te bekomen, is
zoo groot, dat zij uaauwelijks drie of viermaal in 't jar ge
Een van hunne brooden weegt zo!utijds-kotefpijzn.
viiftig pond ; dit zwart en grof brood wordt Ipoedig zoo
hard als tweebak; liet wordt inzonderheid tot melktbepe ge.
bruikt. Het vee• wordt tiet pompoenen , aardappelen en z c.
melen gevoed; zoentijds mengt men 'er een weinig haver of
garst onder; doch dit zijn buitengewoone onkpsten , waartoe
men zeldzaam overgaat.
Bij onze terugkomst van de wandeling, hoorde ik een Doe.
deizak, wiens klaagende klanken een aloud liedtje beflooten
en misvormden, begignende ré dé warmotie , ' t welk, denk
ik, door een Sasooifèh' Dichter voor den Koning van Sardikie zal gemaakt zijn. De muzijk kwam uit den í1a1; ik kreeg
den inval, dat de Doedelzakfpeeler veelligt den minnaar van
JEANNETTE aan mijne oogen zou vertoonen ; en deeze gedagte
was voor mij onverdraagelijk. Meer dan éénen reiziger,
ongetwijfeld, zonde het bekoord hebben, de ongekun(elde
liefde gade te ulaan , de liefde van de onfchuldiglle der herderInnen voor eenei Berg- ddonis; maar ik weet riet, waarom
ik in 't geheel niet nieuwsgierig was, kennis te manken niet
pen zoo benijdenswaardigen flerveling! Eindelijk ging elms•
i)E's deur open, en mijne bekommerde oogen vestigden zich
op een' der bekoorlijkste Doedelzakfpeelers ... JEANNETTE,
ja JEANNETTE, zij zelve was het; haar ronde arm drukte zoo
ílerk de welluidende blaas (*), dat ik zelf wel gaarne die
gelukkige Doedelzak zoude hebben willen weezen.
Ik wil hier mijne leezers doen opmerken , dat it, dèezen
'vreedzaamen hoek der aarde de dieren waarfchijnlijk met een
muzikaal zintuig zijn begaafd: want door den geheelen flat
heerschee eerre diepe flute.
Van deeze aanmerking zal ik overgaan tot de vergelijkin.
gen , die ik gedwongen wierd te maaken tuSfChen JEANNETTE
en haar lomp fpeeltuig. Men verbeelde zich deeze fchoone
JEANNETTE, met den vollen blos eens vijftienjaarigen ouderdoms getooid , die nog verhoogd wierdt door de •poo.
gingen , die zij deedt, om eerre foort van nadruk aan deeze
tnidd

(*) Zodanige Doedelzakkén hebben een zak, of eerie foort van
Maes, waarin de wind bewaard wordt , en welken de fpeelar dakli
door dien onder zijnen arm te bowlen.
MENG. I807. NO. 4.
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misfelijke muzijk te geeven, en zoo veel te fraaier, omdat
zij voor haare bekoorlijke tronie het hoofd van den Doedelzak hieldt, verbeeldende een Sater, wiens grijnzende lippen
en groote flijve en witagtige oogen met de Muzikante een
zonderling kontrast uitmaakten; en men oordeele, of het mij
mogelijk ware, niet uit te fchateren van lachen. Zoo ras JEANNETTE mij zag, wilde zij uitfcheiden ; maar men kent de
Doedelzakken; zij zwijgen niet; dan naadat zij van lucht ge'heel ontledigd zijn ; deeze Doedelzak was reeds bij JEANNETTE's bed neergelegd , toen men hein zijne laatlte geluiden
nog hoorde zuchten. Ik wilde aan de jonge Muzikante mijn
kornpliment manken ; doch ik wierd zeer flest beantwoord.
?,lijnheer," zeide zij , rood wordende, niet eene verftoorde houding, „ gij mootachcn zoo veel als gij wilt; ik
,', ben flegts, dat weet ik , èene leerling; maar gij moest ook
„ weeten , dat ik niet zoo veel tijd heb om mij -in de muzijk
„ te oeffenen als de rijke en fchoone dames in de groote Iie„ den , en dat het niet te verwonderen is , dat zij veel beter
„ dan ik op den Doedelzak fpeelen: Ik verzekerde haar, dat ik
in al mijn leeven nooit cene op den Doedelzak had zien of°
hooren fpeelen ; dat het mij onmogelijk was geweest, mij
ernstig te houden, op het zien v.n het zoo klugtig kontrestvan het verfchrikkelijk hoofd des Saters met heare bekoorlijke geftalte • doch dat haar muzikaal talent daarom niet
te minder aangenaam was , enz. Eindelijk, hoewel niet
zonder moeite , gelukte her mij , haar neder te zetten, en de
voorgaande gemeenzaamheid keerde weder.
Intusfchen hadden wij ge2vondmaald ; CLAUDE THIERcv
boodt aan , mij 's anderendaags tot leidsman na de fled te
dienen: daaraan begon hij te geeuwen. JEANNETTE plaatse
haar vlas en fpinnewiel in een hoek, ging na haare kreb,
maakte eene verzilverde fpeld los, die heare twee lange bruine lokken vasthieldt, waarvan de ringen tot op den grond
nedervielen ; vervolgens bondt zij ze op onder een kleinet
l',tblaauwen zakdoek, zoodat zij als met een tulband gekape
was, en kwam toen wederom 'bij ons. De anoeder naderde
langzaam haar bed , als ware het om 'er welhaast op te gaan
liggen. CLAUDE keek mij aan ; JEANNETT z, bij de tafel laa n.
de, fcheen ergens op te wagten. Ik voelde eenige verlegenbeid: want ik zag tot mijne flaaptiede geene de minne toebereidzels manken. „ Zoudt gij verkiezen ter ruste te gaan,
Mijnheer?" vraagde mil eindelijk mijn hospes. „ Zeer
„ gaarne ," was mijn antwoord ; „ maar waar is dan mijn
bed?" — „ Wel vaar? daar!" riep JEANNETTE, zich na
den kant van de kribbe wendende. [-laar uitroep deedt mij
denken , dat dit van zeil fprak ; en ik vreesde , mij belachelijk
te zullen manken , door den fchijn te vertoonen van bang te zijn
voor mijne twee nabuuriunen, de koeijen : íntusfchen hadden zij
zich
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zich met zulk eene bedaarde houding bedergelegd, dat ik
m ij vleide , dat zij zich dien nacht niet bewegen zou.
den.
Door die hoop half gerust gefield, ging ik na de kribbe;.
ik zag dat JEANNETTE mijne ligging aldaar reeds laadt gereed
gemaakt; een groote, verfcheiden maaien omgevouwen mantel lag gereed om mij te ontvangen. In mijne voile klee.
ding vlijde ik mij bp deeze naauwe en harde riistl,?aatc ne.
der, meer dan ooit op eenen volftrekt tlaapeloozen i acht
float maakende. Op een verpligtenden toon zeide J Nn.,_TTE
tot mij r „ Maar gij zijt misfchien gewoon, met het ? oofd
„ hoog te faxpen ? " en , zonder mijn antwoord af te wagg
ten, ging zij Benige oude lappen verzamelen. „ Leg uw
„ zondagskleed en mijn witten onderrok onder Mijnheers
„ hoofd," zeide de moeder. Met een onbefchrijflijken ijver
bragt JEANNETTE dat alles in orde. Naauweliiks hadt zij
zich omgekeerd, of ik fprong op van dit nieuwmodisch bed.
Eene koe wàs opgereezen en keek mij vlak in het aan z ezigt :
nogmaals was JEANNETTE genoodzaakt , ter mijner hulpe to
komen, om te beletten, dat alle de ftalbewooners het niet
in 't hoofd kreegen eveneens te ontwaaken.
Eindelijk wierdt de orde her(leld; de ouden wenschten mij
vriendelijk een goeden nacht; en JEANNETTE begaf zich in
naare nis, dat wil zeggen, in eene vierkante holligheid tegeni
over haar beddeken. De *lamp neeménde, hadt zij twee pitten
zorgvuldig uitgeblaazen , terwijl de derde naauwelijks een
fcbemeragtig licht verfpreidde. „ Gelooft zij dan," dagt ik
,toen, „ gelooft zij in haare bekoorlijke eenvoudigheid, dat
„ ik niet zoo lang na haar zal kijken, als loet mij mogelijk
„ zijn zal, haar te onderfcheiden?"
Mijn hoofd, in
het zondagskleed omwonden, maakte zich daarvan eenigzine
los; ik ging over zijde liggen na den kant der lamp. JEAN.
NETTE keerde mij den rug toe ; zij maakte een fpeld`.los,
die aan den Tabdoek van haar voorfchoot eenen halsdoek
verbondt , kruiswijze over de bekoorlijkfle leest gelagen ....
Mijn hoofd ligtte zich nogmaals een weinig op, en ongevoelig zat ik overeinde , in liet oogenblik als JEANNETTE
haaren halsdoek met de eene hand greep, en met de andere
de lamp uitdeedt. „ juffer JEANNETTE! " zeide ik zagtjes. „ Wat belieft u, Mijuheer? " — „ De koe loopt
„ geltadig rondom mij heen, én likt mij de hand." —
„ Ach! ach! dat is de bonte; zij is altijd zoo vriendelijk,"
zesde JEANNETTE ; — „ maar wees niet bang," voegde
'er de moeder nevens , „ zij zal u geen kwaad doen."
Ik viel zeer laat in flaap ; 's anderendaags kwam CLAUnE
mij ten zes uure wekken; JEANNETTE hadt reeds op de tafel
eene melkfoep en kastanjes gebragt. Naadat wij ontbeeten
hadden , berolde deeze goede kleine JEANNETTE in een lap wel
hel.
Mf
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helder lini;en drie harde eijeren en eene fnede broods. -•r.
Houd daar , Mijnbeer," zeide zij glimlachende tot mij;
„ ik ben her, welke dien inval had." — „Neem het aan ,"
lierhaalde de moeder; „ de find is verre van hier; gij zult
onderweg honger krijgen ; gij zult 'er wel mede in uw
„ fehik zijn , dat gij dit hebt." Ik bood hun geld aan; cLAUive en zijne vrouw weezen het van de hand, en over JEAN.
I ETTE'S liefkoozende houding zoude zich fomberheid ver.
fpreid hebben , indien il. , in plaats van ook tot haar van
geld te fpreeken , niet liever verkozen had, een teder affcheid
van haar te meemen. Alle drie zeiden mij met warmte, dat
liet hun van harte leed deeds, mii niet beter te hebben kun.
lien ontvangen.') Dit was geen bloot kompliment; hun goedige opflag der ooggin, hunne bewogene Hemmen , droegen
getuigenis van hunne opre!;theid.
CLAUDE nam zijn nooteboomen flok in de hand; ik nam af.
Scheid van de vrouwen, met eene beklemdheid van hart, die ik
niet kan befchrijven. Deeze kennis van vierëntwin:ig uuren heeft
snij een herdenken agtergelaaten, 't welk mij. behaagt en no
vertedert ; maar kan men 'er zich een denkbeeld van _manen, zonder deeze goede menfchen, zonder JEANNETTE ge*
zien te hebben?
Wij waren een fnaphaanfchoot buiten het gehugt , toen
wij eensklaps eerre ftemme hoorden roepen : „ Vader! Va,, der!" 't Was JEANNETTE , die uit hanren adem na ons
kwam toeloopen ; toen zij zag, dat wij haar gehoord had
den, flak zij haare kleine hand in de lucht, en ik bemerkte
dat zij 'er iet wits in hieldt; eindelijk kwam zij bij ons,
geheel buiten adem, en nog hooger gekleurd dan eene roos.
Bekoord dat ik haar nogmaals een oogenblik zag, vergat ik
haar te vraaggin, wat haar zoo feel hadt doen loopen , toeaz
zij tot mij zeide : „ Vergeef het mij , Mijnheer! ach , bid ik
u, vergeef mij deeze lompheid: wel had iit om de hard,,
, eijeren gedagt, maar vergeeten, ti zout te geeveu."

EERIGT WEGENS TWEE LUCHTSTEENEN , ONLANGS IN IETDEP 1RTEME NT DU GARD GEVALLEN.

n de zitting van het Nationaal Inftitut van 14 April jongst.
leaden wierdt een Proces - verbaal geleezen, door ooggetuigen opge eld, en door den Sekretaris der Akademie•van Ni snes gezonden , een berigt behelzende van het vallen van twee
nieuwe Luehtfteenen , en de voornaamste omftandigheden daar.
an voordraagende. Zie hier den hoofdinhoud.
Op 15 ;klaart laatstleeden, 's avonds omtrent half zes nue, bij tamelijk helder weer, on eene arometer - hoogte, die

niets
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niets ongemeens voorfpelde, hoorde men , in de nabuurfchap van
twee dorpen, Saint-Etienne en J/alence, het eerfile twee, het
ander drie mijlen van fllais gelegen, in het Departement du
Gard, twee agtervolgende donderflagen, gelijkende naar kaxnonfchooten op eenen affland; zij wierden gevolgd van een geratel, 't welk de oorgetU4 en van het verfchijnzel vergeleeken bij het gedruis, welk in een put wordt gehoord, wanneer de keten over de metaalen katrol afloopt.. Dit ratelen,
zeide men, duurde ongeveer twaalf minuten, en deedt her
oog wenden na cie plaats , van waar het fclteen te ontfaan.
Men hoorde aldaar een geweldit fisfen , en men vernam tQ
gelijk een zwartagtig lichaam , met groote fneiheid fchuins
nederdaalende van het Noord na het Zuid. Op den grond
_vallende, maakte het een gat van vier of vijf duimen diep ,op
welks beu edenfle gedeelte het vegen den rotsgrond 1luitte,
en in een aantal brokken in (lukken fprong, de zwaarfile van
welke niet meer plan anderhalve once woogen ; één groot
(luk was 'er onder , zwaar een en een vierde pond. Zeer
heet waren deeze brokken , en van buiten zwartagtig van
kleur. Alle deeze brokken te zamen genomen heeft men op
ongeveer acht ponden gewigts gefchat. Deeze omtiandigheden, te Saint-Etienne waargenomen, zijn door de onderteckening van eenige bekende lieden bekragtigd.
Nagenoeg de zelfde waren de voorafgaande omitandighe•
den te Valence; men zag 'er ook een zwart lichaam, fchijn•
baar voortkomende uit eene wolk , uit welke het gedruis
fcheen te ontftaan; ook viel het fchuins van het Noord na
het Zuid, vijfentwintig fchreden van de plaats , alwaar de
lieden, die het voorval verhaalen, toevallig zich bevonden.
Tot op de helft drong dit lichaam in den grp nd; men Echoot
Foe , en vondt. een zeer heeten (leen , zwurfagtig van kleur,
en niet zeer hard. Men brak 'er eenige (lukken af, die men
in water wierp, alwaar zij hunne vastheid verloren, een wei
Geen lichtend luchtverfchijnzel ver.-nigazfevd.
zelde deeze Luchtfleenen. Bekende lieden hebben eenpaarig
liet vallen van deezen tweeden.fteen getuigd, die uit het zelfde
brandpunt als de voorgaande, en misfchien als veele andere,
fchij;it te zijn voortgekomen. Want dit verfchijnzel temt
in zoo veele bijzonderheden overeen met een ander van de
zelfde foort, voor drie jaaien te Laigle waargenomen, dat 'er
grond is om te vermoeden, dat de overeenflemming tusfchen
dezelve zich wel zou kunnen uitfIrekken tot de menigte
luchtlleenen, die, gelijk bekend is, te Laigle zeer aanzien
tijd zal hierover nader licht verfpreiden, gelijk-lijkwas.De
ook over de fcheikundige ontbinding deezer ;leenen , waarvan
in liet Proces - verbaal niets vermeld wordt.
In de zelfde zitting van het Inflirut heeft men de bijzondere
heden geleezeu van den arbeid van den Heere L>:NGLER, die
M3
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zich met de o ntbinding van Incht('teenen beeft onledig gehort.
den; vier beeft hij onder handen gehad , op ondcrfcheidene
piratzen en op verfchillende tijden gevallen , en behalves
de zelfilandigheden , die men 'er reeds halt befpeu!d, heeft
hij twee metaalen, of halve metaalgin, gevonden , waarvan
het aanweezen in deeze zonderlinge zamengroeijingen niet
was aangekondigd ; het waren de manga U en chrome.
Deeze laat(le metaalagtige zelffrandigheid heeft hij ortdekt
door middel van alkali , die Beene andere dan die in het za.
men; eílelde oplost; dezelve ontbindt de chromate van pot.
ascis, onder de gedaante van geel loog; vervolgens bekomt
hij een chrome van kwikzilver, door middel van het laatfte
metaal nederploff nde.
Deeze ilotfomme dient tot narigt voor de Scheikundigen,
om niet te fpoedig uit te feheiden met ontbindingen, dig zij
gelooven te zijn geëindigd. De eanweezigheid van dit zeldzaam
metaal, in vier proeven op Luchtfleenen van onderfcheidene
tijden en plaatzen , zonde ook kunnen doen vermoeden,
dat, ondanks des verfchils van omflandigheden, welke met
deeze lteenagtige verhevelingen gepaard gingen , dezelve eenen
getneenen oorfprong hebben , en in eene zelfde werkplaats
ontíiµan.

DE BARON DE BESENVAL EN DIENS KNEGT BLANCHARD.

(Uit de Memoires de M. le Bar9nZ DE BESENVAL.)
De Baron DE BESENVAL hadt een ouden Kamerdienaar, die
reeds vóór 's Barons geboorte bij diens Vader gediend
hadt, en zints dien tijd altoos in de Familie gebleeven was.
Dcez Man , itr.ANCIIARD geheeten , ging gebukt onder den last der
jaares , en leefde bij zijnen Heer eer op den voet van een ouden Vriend, dan in de hoedanigheid van Knegt. IIij hadt niets
anders te doen dan kleine dingen te befchikkcn , 't geen
diende om hem te vermaaken en genoeglijke bezigheid te
ver iehafFen.
Een Kaapfche7asrnijn werd, op zekeren dag, aan den Baron DE BasENvAL gebragt, welke hij aan de Koningin ten gefchenke wilde geeven; dan , moetende uitgaan, vertrouwde
hij •die plant aan BLANCHARD, om dezelve het noodige water
te geeven. De goede man deedt zulks; doch, bij dit oppas fen , bejegende hein een deerlijk ongeluk. De pot ontviel
hem , brak in Rukken , de bloem en de ^ geheele plant waren
gekneusd en geheel bedorven. — Op den tijd deezes ongeInks cradt BESENVAL binnen; hij loopt na de Jasmijn -plant:
op
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op het zien des gebeurden ongeluks wordt zijn hoost driftig en

ras in toorn,.opfi:uivend gellel de woede zelve. De oude Knegt
.tragt die, vlaag te ontwijken; snaar zijn Heer houdt hein vast,
en overlaadt hein niet bits verwijt.
De woede des Barons bedaarde allengskens. Ilij zondt ver
na de kamer van BLANCHARD , om te vernoemen-fcneidkr
hog deeze het hadt. Bindeiijk kreeg hij tot befclieid, dit deeze
na bed gegaan was: dit onthutste hem, en baarde hem eenera
gansch, onrustigen nagt. In den morgen fchellende, tradt BLANCHARD binnen, en (prak: „ Mijn Heer! ik koen u eenti gunst
„ vraagen;en deeze is , dat ik tot mijne Naastbeflaanden moge
„ wederkeeren." — flee! voerde de Baron hem driftig te
gemoete , gij verlangt van wij te gaan, mij te verlaaten ? Gif
zult blijven, BLANCIIARD ; wij moeten te zamen Zeeven en fterJ,en! — „ Neen , mijn Peer ! ik befpeur clat ik haatlijk in
uwe oogen- geworden . ben ; ik word te oud , en mijne
zwakheden dienei alleen om de geweldigheid uwer cjriiten
„ te ontíieeken. Gij hebt mij met gunden en weldraden ruins
en rijklijk begiftigd. Ik wil dikwijls u komen zien; maar,
„ wanneer ik niet langer bij u inwoon, en mij niets meer
„ wordt toevertrouwd , zullen wij beiden bewaard blijven
„ voor dusdanige tooncelen , als ons hoogst ontrusren en
kwellen: — I'Vel, voerde de Baron hem te gemoete, met
trannen in de oogen, is het dan bij u acne vastbepaafle zaak?
moeten wij fcheiden ? Gij hebt reeds mijnen Vader gediend,
uwe Vrouw was mijne Minne , en gij zijt ouder in de Familie
dan ik,'— ik ben het, die moet heenen gaan. Ik zal we
derkeeren, zo ras gij mijne zwakzeden kunt verdraagen.
Dit zeggende, nain hij zijn flok in de hand, zette zijn hoed
op , om ter kamer uit te gaan. De goede BLANCHARD ,- ge-.
troffen door deezen gansch oaverwagten (tap , wierp zich
voor 's Barons voeten voor de deur neder. Zijn Heer beur
hein op , drukte hem in zijne armeg; zij itortten beiden-de
trannen , en zwoeren , nooit te rallen fcheiden.
,
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taak, wand'lnar! Raak uw' tocht; de hitte drukt u neêr.;
Ontvlied in 't lomm'rijk bosch den gloed der zonnetlralen.
De lucht is brandend heet; mauw kunt gij adeinhalen;
'Er lispt geen koeltjen meér.
De grond fplijt voor uw' voet; de rozeknop verdort;
't Viooltjen biedt geen' geur; de lieve zangers zwijgen;
De boer verlaat zijn' ploeg; de vuur'ge rosfen hijgen,
Hun krachten zijn verkort.
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jab

kil BEN ONÍU'É17E1t.

Het zwoele zuiden zwelt en 't onweer wordt gevormd.-

't Blijft een' geruimen tijd in zwarte wolken broeijen.—^
Do kalmte heerscht niet meêr ; de holle winden loeijen
Het dondert en het ftormt.
Het onweér nadert ons, en 't flikk'rend blikfemvuur
Schiet fling'rend uit de lucht; de donderfiagen grommen.
De fehrik is wijd en zijd ten hoogoen top geklommen:
't Beeft alles in dit uur.
Wat vreest ge, d flerveling I Is 't niet dezelfde God,
Dieu de flormen 'zendt en ook den vruchtb'ren regen?
Brengt 't rat'lerid onweér zelf u niet den milditen zegen ?
Befchikt Hij niet uw lot?
De lucht met damp belaên, niet meêr voor ons gefchikt,
Werpt all' die dampen uit, door blikfemvuur en water:.
En, als het onweer zwijgt, voelt gij, na 't fel geklater,
Geheel natuur verkwikt.
't Is waar, de blikfem treft fomtijds de lage hut,
Of werpt de hooge fpits van 't trotsch paleis ter neder,
Zengt 't nedrig riet aau't meer, en klooft den trotfchen ceder:
Niets is voor hem befchur.
't Is zegen voor natuur: lijdt hier en dar eendeel,
't Heelal is in Gods hand; Hij zal her niet vergeten:
Schoon Lisfabon haar' grond verbrand ziet en gefpleten,
't Is weldaad voor 't geheel.
Daar drijft het onweer heen: een lieflijk koeltjen fpeelt
Door 't nu welriekend dal en versch ontloken dreven;
Een Eden is natuur, een nieuw genot d ic leven,
Waarin elk fchepfel deelt.
Zoo zorgt Gods Vaderhand ook als de donder loeit.
Zwijg , nietige aardworm ! zwijg, en Raak 't misdadig klagen;
De ramp zelv' wordt de kiem, waaruit, in blijder dagen ,
De bloem der vreugde groeit,

V. L. jr.
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REDENVOERING,
OVER
DR BEHOEDZAAMHEID IN HET AANGAAN, EN DE
STANDVASTIGHEID IN HET HOUDEN, DER
VRIENDSCHAPSVERBINTENISSEN.

Verfrat uwen Vriend en den Vriend uws Vaders niet.
SALOMO Spr. XXVII: so.

(Naar het Engelseh.)

aar is geen gevalliger slof om over uit te weiden ,
geen t{ of, die dikmaaler de pen der Wijsgeeren en
Zedeleeraaren heeft bezig gehouden , dan de Vriend
Dikwijls leezen wij van het groot vermogen-fchap.
der Vriendfchap , om het hart der menfchenkinderen te
verheffen en te ftreelen , om hunne geneugten te ver
hunne fmerten te leenigen, en de leevens--logen
dagen , of zij helder dan of zij donker zijn , zagtlijL
en aangenaam te doen afloopen.
In hoe verre de daadlijke , ondervinding des menschdoms zamenitemme met de fchilderijen van de Vriend
Dichters en Wijsgeeren in hun boekvertrek-fchap,dor
vervaardigd en vervolgens opgehangen, valt misfchien
zeer moeilijk te bepaalen. 'Er huisvesten ongetwijfeld
gezellige , goedaartige en tedere aandoeningen in 't
menschlijk hart; daar is ongetwijfeld zodanig iets als
Vriendfchap ; en misfchien zijn de zulken, die eene
groote maate van natuurlijke gevoeligheid bezitten ,
aangekweekt en verf erkt door eene welgepaste en ver
opvoeding , en die het geluk genooten om ver-ílandige
aan te gaan met Perfoonen , wier gevoelens-bintesf
N
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en fmaak net de hunne overeen(temden, zeer gefchikt
om te denken, dat de vereeniging der harten, welke beftaat tusfchen Boezemvrienden , geneugten fclienkt, wei
dan hetgeen de pen eens Dichters kan befchrij--nigmder
ven, of zijne verbeeldingskragt begrijpen.. Mogelijk is,
bij zodanige Perfoonen, de Vriendfchap een zo dierbaar e en heilige naam, dat, op het hooren noemen, „hunne harten in hunnen boezem branden."
Maar, wanneer Jongelingen met al te hoogvliegende.
denkbeelden van Vriéiidfchap ten woeligen tooneele des
leevens optreeden, en al te hoogs verwagtingen van het
Menschdom vormen , (denkbeelden en verwagtingen,
die hunne eigene edelaartige gefehiktheid en de boeken,
welke zij meest leezen, hun natuurlijk inboezemen) g
beurt het menigwerf, dat zij, naa Benige weinige teleurflellingen, zich als genoodzaakt vinden om hunne
begrippen, van het menschdom gevormd, niet weinig te
verlaagen , en beginnen te denken , , dat. ±ij zich, tot
duslange , vermaakt hebben met romaneske droomen,
en dat zuivere, belanglooze en onveranderlijke Vriend
weinig meer is dan eene aangenaanie verziering,-fchap
door eerre vrolijke en jeugdige verbeelding ontworpen ;
ja, het is gelukkig , indien de finertlijke teleurftelling, welke deeze ontdekking vergezelt, hun geen wederzin van de wereld inboezemt , en hun zelfs ongefchikt maakt om de weezenlijke geneugten des gezelli
gen leevens te genieten.
IIet is, egter, niet alleen toe te ffhrijven aan de onmoimaaktheid onzer menschlijke natuure , of aan d;
fireelende denkbeelden , welke Wij gereedlijk , in derf
eerflen oplage, van de wereld vormen, dat wij een zm
groot aantal teleurftellingeu ontmoeten • en 'zo zeldzaam,
in eetrage maate van volkomenheid, de vermaaken der
Vriendfchap genieten. '.lor doen zich andere oorzaakere
op, die deeze uitwerking'te wege brengen , weil s meer
in onze eigene magt ftaan , en waarop wil, om den
wil van ons eigen geluk, eene bijzondere aandagt moeten vestigen. Eerie der voornaamfi:e is , dat wij niet
gevoelig genoeg zijn voor de waarde van een oud et
op de proeve goed bevonden Vriend, en veel te gereed,
-om, op Beringen grond, hem te verzaaken, en andsren plaats te geeven in ons harte , eer wij .genoegzamiree proeven. knijpen hebben , dat zij zulk een. verirour
urea verdienen.
o
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Wat bij ons is, en wat wij ons eigeir noemen, zijn
wij veelal te gereed om beneden de waarde te f'chatten ,
zo niet te veragten. Wat zich op eersen afttand be,
vindt , en niet ten onzen gebiede Itaat , verheffen wij
doorgaans veel te hoog. Bezit vermindert, verwagting
en uitzigt vermeerdert de waarde van elk voorwerp ,
't welk onder onze kennisneeming valt. Dus is het ook
met de Vriendfchap gelegen. , De Vrienden, die wij alreede gekreegen, wier getrouwheid wij beproefd, wier
genegenheid wij ondervonden hebben, zijn wij maar al
te gereed, klein te agten en met onverfchilligheid te bejegenen, daar wij hun met alle hartlijkheid aan ons hare
te moesten vasthegten , als wij hunne opregtheid ge,
noegzaam beproefd en op de proeve goed bevonden heb.
ten. — Wanneer de bekooring der nieuwigheid voorbij
is , vordert het geene geringe maate van gezond verland.
en Ctandvastigheid van inborst , die eenpaarige en on.
fehendbaare verknogtheid te . bewaaren , zonder welke
de Vriendfchap niet meer dan een bloote klank is. D.e
eer[le hevigheden van toegenegenheid zijn te flerk om
te volduuren , en men ziet menigmaal dat ze allengskens
tot onverfchilligheid daalen, ja zelfs in veragting eu
haat verwisfelen.. Dusdanige onaangenaaine omwentelingen in Vriendfchap vallen veelvuldig voor tusfcheit
jonge perfoonen, bij welken men zeldzaam die bedaarde
en beftendige verknog.theid aantreft, gegrond op oor.
deel en verfterkt door ondervinding. Verfcheide reder
mien kunnen 'er gegeeven worden' van dit verfchijnzel in
de zedelijke wereld.
Bij "de meeste. Jongelingen treft: uren eene rustloos= en
©nt arldvastigheid van gegartheid aan, welke hun verhiu+
dert om lang bij één zelfde voorwerp: íiil te fiaan , en
aanzet om van blddem tot bloem te gaan, ten einde-nieu4,ve. zoetigheden op te, zamelen.. Zo groot is hunne zugt
tot nieuw- en verfcheidenheid, dat zij, om het genoe..
gen der vorming eener nieuwe.verbintenis te fmaaken,
Bene oude met verfmaading bejegenen , en wegwerpe l
als een oud en niet langer bruikbaar kleed ,: _ even cd
zij dagten dat hunne Vriendfchapsverbintenisfen„ gelijk
hunne kleederen , met den tijd fleeten, of gevormd wa?ren van zulke zwakke. [toffe, dat zij, ten La,atí_}eu, it1s
•onbruikbaar:, moesten verworpen wr rden. Ja y zomtjjds
ntwaarenn wij bij hung dezelfde grilligheid ten; Qpiigie
en .gat
t ierljy) n
4ivaner verbintenisfeu, als z j;vertoonen
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hunne kleeding, daar zij die beiden veranderen om geene andere of betere reden , dan omdat zij ze moede zijn
en na iets nieuws haaken.
Eene andere oorzaak van de onbet}endigheid der jeugdige Vriendfchapsverbintenisfen hebbe men daarin te
zoeken , dat Jongelingen, zich verhevene denkbeelden
van Vriendfchap gevormd hebbende , en een gun{hg
denkbeeld van het Menschdom, en flegts weinig ondervinding verkreegen van der menfchen zwakheid en onbeílendigheid , overhellen om te verwagten, dat zij in
de perfoonen , welken zij tot hunne meer onmiddelijke
gezellen op den weg des leevens verkiezen, alles zullen
vinden , wat voortreffelijk en beminnenswaardig is , zonder eenig inmengzel van iets onaangenaams en onbevalligs. — Het gevolg hiervan is , dat , wanneer zij,
bij eene nadere kennis en veelvuldigen ommegang, deeze en geene zwakheden ontdekken, welke zij niet ver
waren , zich gereed verbeelden bedroogen te-wagtend
zijn in hunne keuze, en een Vriend, als hunner agtinge
en vertrouwen onwaardig, verwerpen, om geene andere
reden , dan omdat hij niet is — 't geen een weinig wereldkennis hun ras zou leeren dat geen Mensch is -- een
alzins volmaakt Character. Eerie kleine maate van ligtgeraaktheid — gen gering blijk van onvoorzigtigheid en
onoplettenheid — een onbedagt woord of daad, welke
uit geen kwaad beginzel altoos voortkomt, merkt men
aan als eerie genoegzaame rede, om , met verfmaading
en verontwaardiging, een verstandig, getrouw en hartlijk genegen Vriend te verzaaken: terwijl waarneeming
en ondervinding hun zou geleerd hebben, dat zulk een
Vriend al te zeldzaam, al te dierbaar is om weggewor
pen te worden om elke ligt 'voorkomende omttandigheid; en dat hij, die wenscht een Vriend te hebben,
leeren moet „ de zwakheden eens Vriends te ver„ draagen."

Als eene andere rede , waarom Jongelingen zo gereed
ziin om onbeftendig te weezen in hunne Vriendfchapsverbintenisfen, mag men aanvoeren, dat, daar hunne
kennis allengskens toeneemt en hunne ondervinding
vermeerdert, hunne begrippen., fmaak en zeden, aan
geftaage verandering blootftaan. Een jeugdig hart is
gelijk aan eene tedere plant , die zich in allerlei richtingen laat buigen , en, naar welgevallen, onderfcheide^te gedaanJeu aanneemen , eer dezelve tot volle rijp.
heidl
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beid is opgegroeid. Het is niet voor dat wij taamlijk
verre in het leeven gevorderd zijn, dat onze begrippen
van zaaken , en hebbelijkheden van bedrijf , vast en
bepaald worden. Eer dit gebeurt , ondergaan onze begrippen, onze geilartheden en onze charaéters verícheide omwentelingen. Het is , overzulks , niet te bevreemden, dat een Jongeling, wanneer hij eerst maat
verbintenisfen aangaat, denke, dat de men.-fchaplijke
fchen alle de hoedanigheden bezitten , welke hij
wenscht in eenen Vriend aan te treffen ; terwijl hij
naderhand niet in that is , enkel door eene verandering
in zijne eigene denkbeelden en gevoelens , en niet door
eenigen mistlag in zijnen Vriend, dien ce bejegenen met
dezelfde openhartigheid en vrijheid als voorheen. —
Eenige gevallen van dien aart zullen wij ontmoetten ,
,waarin Bene naauwe gemeenzaamheid allengskens ver
zonder eenig rechtftreeks oogmerk, of veezen.-dwijnt,
lijk gebrek, aan den eenen en aan den anderen kant. —
'Er zijn nogthans andere gevallen , waarin dierbaare
Vriendfchapsverbintenisfen opgegeeven worden , en
wederzijdfche vervreemding plaats grijpt , in gevolge
yan een verfchil in begrippen over onderwerpen , bij
welke de Vriendfchap geen onmiddelijk belang heeft,
en niet zelden in gevolge van eene toevallige verandering van that en omftandigheden. Maar, om deeze of
eenige andere weinig betekenende oorzaaken, de heilige
banden der Vriendfchàp te verbrecken, verraadt niet alleen Bene hoogstwraakbaare losheid van aart, maar tevens eerre kwistigheid met fchatten , die, eens verlooren , niet gemaklijk vallen weder tb winnen.
Veelvuldig zijn de. vnordeelen , uit de Vriendfchap te
ontleenen. Een waar Vriend zal u onderwijzen en raad
geeven in bezwaarende om!landigheden ; hij zal uwe gezellige neren verleevendigen door openhartig en vrolijk onderhoud ; hij zal den verzagtenden baizem van
vertroosting in dagen van tegenheid aanbrengen, en altoos gereed weezen om u bijftand te bieden met alles,,
wit in zijn vermogen is.
Verfcheiden en gewigtig zijn de hoedanigheden, non.
dig om het Charae1er van een' getrouwen en nutten
Vriend te vormen : — eerre edelaartige en onbekrompe geestgelteltenis , een teder en toegenegen hart , een
goed verfland , voorzigtigheid en befcheidenheid
bovenal eene ziel, verheven boven lage en flordige in.
N3
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tigten, en in ftaat om met warmte deel te neemen ineen g
anders geluk. Zeldzaam kunnen wij verwagten, alle
deeze hoedanigheden ten vollen in één perroon vereenigd
te .zien . Wanneer wij , derhalven, Benen Vriend gevonden hebben , die dezelve in eene aanmerkelijke
maate bezit , moeten wij ons verheugen over het
groot geluk, ons ten deele gevallen , hein waardearen
„ als het kostbaarst juweel onzer ziele." Het is de
wijze raad van SIRACHS Zoon: „ Verwisfel geen Vriend
„ voor eenig goed, =vertvisfel geen getrouwen Vriend
„ voor het Goud, van Ophir ! "
En , egter , niette enitaande de onfchatbaare waar
een waaren griend, niettegenftaande elk erkent,-dijevan
dat zodanig een Vriend fchaars wordt aangetroffen ,
hoe menigwerf zien wij , dat Jongelingen de zodgnigen,
die, naa doorgeftaane proeve, volle aanfpraak hebben
op dat charaéter, verlaaten, en plaats in hun harte inruimen aan eenen anderen, dien zij ontmoeten? — Indien een jongeling Bene draaglijke maate van verfland
bezit, en daarbij een befchaafd en inneemend voorkomen, en inzonderheid wanneer hij oenigen eisch maakt
op geestigheid en aartigheid, en die gezindheid tot rijk
aan den dag legt, welke door--lijkhednvswz
gaans aangezien wordt voor het kenmerk van cene openhartige en edele geiartheid , zoeken zij, zonder twijfelen
of bedagtzaam ommezien, diens Vriendfchap , leggen voor
hem de geheimen buns harten open , betoonen eerie volle
overgegeevenheid aan diens begrippen t en lapten toe ,dat
hij huílne characters en gelartheden naar zijnen zin vorme; terwijl, waarfchijnlijk , eene geringe "maate van voor
tijdsverwijl , hun zou overtuigd-migthed,n
hebben, dat, niettegenitaande alle zijne fchijnbaare aantreklijkheden en alle zijne weezenlijke verdieulten, hij
eeii verleidend en gevaarlijk Médgezel is, in ltede, van
een aangenaam en getrouw Vriend.
Ik ttaa te langer en met te meer ernsts ftil op dit onderwerp , dewijl deeze verhaaste en onbedagtza:tme wijze
van Vriendfchansvcrbintenisfen aan te gaan, oorzaak is ,
flat zo veekt Jongelingen verleid worden tot bedrijven,
welke zij in hun hart afkeuren, en hebbelijkheden krij.
gen van ongeregeldbeid en ondeugd, eer zij het ontwaa.
ren. Verre is het 'er ondertusfchen af, dat ik der
jeugd eene ugterdogtige geiartheid zou willen inboeze.
!oer. Ik wensch dat elk zo gunftig van het Menschdem
-
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„damre ; 'als de weezenlijke ílaat der dingen kan genen.
gen ; doch , niet dit alles , is het eene zaak van de
uiterile aangelegenheid , dat jonge lieden , indien het
mogelijk zij , door andere middelen dan de les hunner
eigene ondervinding overtuigd worden , dat niet iedereen
de man is, in Raat om een waar Vriend te zijn; dat, onder
den uitwendigen fchijn en vertooning van veel goedhar
een liegt hart-tigheds,blf nchadeis,
kan verborgen liggen , en dat , volgens het bekende
fpreekwuord, „ het al geen Goud is, dat blinkt."
Het aangaan van Vriendfchapsverbintenisfen — ik bedoel bovenal de zodanigen, die in de lente huns 1eevens
zijn — hebbe men aan te zien als eene zeer ernflige zaak.
Een verftandig, toegenegen en getrouw Vriend kan den
,groottien zegen van iemands leevcn uitmaaken ; maar
een ondeugend, verraadlijk, of zelfs een onvoorzigti
Vriend, kan oorzaak worden van uw geheel bederf.
Het is alleen uit eene langduurige waarneeming van
de bekwaamheden, de geaartheden en het character eens
Mans, en uit hervatte proeven van zijne braafheid en
edelmoedigheid in geringere omflandigheden , dat gij
_kunt oordeelen of hij gefchikt is 'om een Vriend te weezen. Het is ten minflen ruim zo waarfchijnlijk, dat gij
_uzelven leed en nadeel zult berokkenen, als dat gij voor
zult trekken van elke verbintenis , welke aangegaan-del
wordt zonder rijp overleg , en eene toereikende kennis
van den Man, dien gij als uw Boezemvriend omhelst. —
.Hen vreemde moge in (iaat zijn om u aangenaam te onderhouden, of te leeren door zijnen ommegang; hij moge niet ti in denkwijze en gevoelens overeenftemmen; hij
moge u veel beleefdheids betoonen; hij moge u w'eezenlijken dienst doen — en nogthans, met dat alles, kan 'er
iets in zijn aart en charaaer weezen., 't welk het hoogst
onvoorzigtig voor u zou maalsen , hem voor uwen
Vriend te kiezen. Wanneer gij hem flegts aanmerkt als
eene algemeene kennis , bij gelegenheid met hem verkeert , en de algemeene pligten van befchaafdheid en
welleevenheid omtrent hem uitoefent, hebt gij geen regt
om te veronderflellen dat 'er eenige dusdanige gebreken
in zijn Character huisvesten: maar voor dat gij hein als
uw Boezemvriend plaats in uw hart geeft, moet gij zeker gaan, dat ze 'er niet zijn. „ Wilt gij eenen Vriend
„ hebben, beproef hem eerst, en zijt niet haastig onj
„ hem te gelooven : want zommigen zijn Vrieuden bij
N4,,ge.
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„ gelegenheid , en als zij voordeel zien te beliaalen';
,, doch zij zullen u in de dagen van uw ongeluk niet bijblijven ; en daar is een Vriend, die, in een vijand
„ verkeerd, u tot verwijt llrekt."— Wederom : „ Daar
„ is een Vriend en Tafelgenoot , die u verlaat in den
„ dag der benaauwdheid. In uwen voorfpoed zal hij
u gelijk weezen , en foutlijk over uwe dienstboden
gebieden; maar, indien gij in de laagte geraakt, zal
„ hij tegen u opftaan, of zich van voor uw aangezigte
„ verbergen."
De hoofdfoor van 't geen ik gezegd heb , komt hier op
neder , dat gij omzigtig en welberaaden moet te werk
gaan in liet vormen van Vriendfchapsverbintenisfen, dat
gij flandvastig en onwankelbaar moet weezen in dezelve
te onderhouden. Gij behoort niet te wenfchen eerie naanwe verkeering aan te gaan met elkeenen , die, bij eene
oppervlakkige kennis , u welbehaagelijk voorkomt, of
iedereen aan te zien als waardig om eerie plaats in uw
hart te bekleeden,. die in fi•aat is om u aangenaam te onderhouden of te leeren door zijnen ommegang, of die op
eene luidrugtige wijze een gezelfchap vermaakt : want de
geleerdfle Mannen en de grootste Vernuften zijn niet altoos de beste Vrienden.
Gij moet uwe verkiezing laatgin vallen op de zodanigen voor uwe Boezemvrienden , als , bij een zorgvuldig
onderzoek , blijken , een gezond verfland en verkreegene
kundigheden, zonder fchoolvoscerij , te bezitten ; die
voorzigtig zijn zonder loosheid , en goedertieren ingevoige van de natuurlijke goedheid des harten , zonder
trots of gemaaktheid. )✓n, zodanige Vrienden gevonden
hebbende , moet gij hun „ niet koorden der liefde aan
.uw hart binden , "en niet toelaaten , dat iet anders dan
de dood eene vereeniging verbreeke, die rede , voorzig
tigheid , goedwilligheid en deugd gevormd hebben.
„ Verzaak geen oud Vriend : want een nieuwe is bij
„ hem niet te vergelijken. Een nieuw Vriend is gelijk,
„ nieuwe wijn ; als de wijn oud is , zult gij dien met
welgevallen drinken. — Verlaat uwen Vriend en den
„ Vriend uws Vaders niet."
Ten zelftien tijde, egter , dat gij u bevlijtigt om de
zegeningen der Vriendfchap te bevestigen en duurzaam
te. maaleen, is het uw pligt om dezelve te verdienen en
waardig te weezen. Vergeet nimmer, „ dat hij, die
,, een Vriend beeft, zich vriendlijk moet aan(tellen." Tusfclien

OVER VRIENDSCHAPSVERBINTENISSEN.

177

fth en Zielen zo wel als tusfchen Lichaamen kan de aant r ekking niet langer beftaan, dan zo lang zij wederzijdsch
is; en onderlinge goedgunfligheid kan alleen aangekweekt
worden door wederzijdfche poogingen om te dienen en
te verpligten. Indien gij veele tekens van verknogtheid
en genegenheid van uwen Vriend ontvangt , neem dan
dc gelegenheden waar , om daaraan geëvenredigde wedervergeldingen te doen ; of, indien de ongelijkheid van
leevensttand zulks van uwe zijde onvolvoerbaar maake,
wees dan te oplettender in het waarneemen van elke geIegenheid om uw gevoel van verpligting te verftaan te
geeven op Bene wijze, niet onbellaanbaar met de kieschheid der Vriendfchap.
Bevlijtig u, bovenal, om u waardig te gedraagen der
Vriendfchappe , van u zo hoog gewaardeerd, door alle
die beminnelijke hoedanigheden aan te kweeken, en alle
die weezenlijke deugden te betragten ,die, vereenigd, het
Charaer van een rechtfchaapen Vriend vormen. Kweek
in 't bijzonder zagte en edelaartige geneigdheden aan.
Vriendfchap is de wederkeerige uitwisfeling van goedwil
hij, die geene heeft uit te leenen , heeft-lighed,n
geen regt altoos om ze van anderen te wagten. Te hoopen een Vriend zonder zulks te winnen , is alsof een
koopman verwagtte een juweel van de hoogste waarde te
koopen, zonder in ftaat of genegen te zijn om 'er den
prijs voor te betaalen. Integendeel zal men altoos bevinden dat goedgunftigheid goedgunftigheid baart ; en
geen mensch zal misfen, rijk in wedervergeldingen van lief
de te weezen, die zorg draagt om die met liefde weder
te vergelden.
Oefen daarenboven een hebbelijk beftuur over uzelven, om die fchielijke opwellingen van drift te bedwingen, zo ligt gaande gemaakt door toevallig verfchil van
begrip, neiging of belang. Welgegrond is de les „ om
„ geen Vriendfchap aan te gaan met een toornig Man."
Wees altoos gereed om die toegeeflijkheid aan uwen
Vriend te betoonen , welke gij voor uzelven vordert.
Zoek veeleer , door zagtheid en verdraagen, edelaartigheid
uit te lokken , dan, door eer ruw en ontoegeeflijk {laan
op uw regt, den verborgen geest van tweedragt op te
wekken. — Wees op uwe hoede tegen alle kwaadaartigheld en overlast. Niets is wanklankiger bij de toonen
der liefde , dan het krasfend gemor van ontevredenheid. Vriendfchap verlangt eene vrije en aangenaams
lujgt : fetieppe-1l , en zich te baakenen in den zonnefchijn
van
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van goedwilligheid; zij kwijnt en fterft, te midden der
dampen van ongenoegen. Zelfs wanneer gij in druk de
vertroostingen der Vriendfchap wilt verwagten, moet gij
u onthouden van misnoegde klagten. Vriendfchap moer
zich zo wel tot den ltorm als tegen de kalmte toerus
hij, die een Vriend tot den laathen leevensadern-ten;
wenscht te kehouden, moet tragten, eene zagte , beval
genegene geäartheid in al 's leevens lotwisfel om-ligen
te draagen. — Kweek die edelaartigheid van geest aan,
welke u in Raat (lelt om gereed en liefderijk de gaven des
geluks mede te deelen, als de (tem der Vriendfchap roept,'
•- Leef in eene behendige decineeming in het lot van al.•
len, die u omringen, vooral in het lot der zodanigen,
die uwe ;oedgunftigheid meest verdienen. — Eindelijk,
laat uwe Vriendfchap bevestigd worden door Deugd.
Een vriendlijk hart is de vereeniging van alle deugden ;
en liet is juist in die maate, in welke deugdzaame gezind
zeden aangekweekt worden, dat wij voorbe--hedn
reid zijn om de pligten te volbrengen en de geneugten
der Vriendfchap in dit leeven te genieten, en deel te erlangen in de gezellige gelukzaligheden eens toekomenden
leevens.

AANMERKINGEN, OVER DE LIGGING DER ZIEKEN,
BIJ HET ZETTEN VAN KLYSTEEREN. Door

, Hoogleeraar in de Genees kunde enz. te Franeker.

ADOLPHUS YP EY

e meeste Schrijvers, die over het zetten der Klyfteeren handelen , fpreeken niet over de zijde des
lichaams, op welke een Lijder, bij die gelegenheid, behoort te liggen, of befchouwen zulks als eene onver-fchillige zaak ; gelijk de groote HEISTER, Inflit. Chirurg. T. II. p. Io35. edit. 1750. Zijn fchrandere uit
kundige ULHOORN , wiens voertreífelijke,-legr,d
niet genoeg gekende werken, -thans bijna voor fcheurpapier verkogt worden, fpreekt daar ook niet over.
Wanneer meta een Klylteer zet , alleen om afgang te
verwekken, kan het mogelijk weinig verfcheelen , op
welke zijde de Lijder worde geplaatst, dewijl, zo dit
piet door zwaare floppen, of door andere beletfelen,.
verhinderd worde, Heeds een genoegzaaju gedeelte der
ze•

D

6VEit MET ZETTEN VAN KLYSTEER EN.

170

-Xenuwtjes van het dik gedarmte zal kunnen geprikkeld
^worden, om, door haare zameni'panning met de hooger gelegene eene beweeging tot afgang te verwekken;
hetgeen asij zelfs reeds doorgaans zien gebeuren , wanneer maar het einde van den rechten darm , door eene
purgeerende zetpil , wordt geprikkeld. Wanneer ook,
in het begin eener heevige ziekte, Klyfteeren worden gezet, zal het onderfcheid der ligging , van volwasfeh
zieken , weinig onderfcheid maaken , dewijl het dikke
gedarmte alsdan nog zodanig is uitgezet, dat de hoeveelheid vochts , die , door middel van een Klyfteer,,
wordt binnengebragt, toch maar een gedeelte van den
ilinkfchen dikken darm (Colon iliacum fsnistrum) zal kun
vullen.
-netl
Geheel anders is het 'er mede gelegen bij kinderen,
of als zodanig eene ziekte een tijdlang geduurd heeft,
wanneer 'er doorgaans weinig voedfel wordt genuttigd,
vooral indien tellens het darmkanaal, door purgeeren,
is fchoongemaakt , dewijl de ruimte van het gedarmte
dan ras merkelijk..inkrimpt. Doch vooral moet men
op de ligging des Lijders, bij deeze operatie, letten,
in die gevallen, waarin , door eenig gebrek van den
flokdarm, of van de maag, de doortocht der fpijzen
naar beneden wordt verhinderd, en dus het leven alleen,
door voedende Klyíteeren, moet worden onderhouden;
dewijl het dik gedarmte alsdan allengskens zodanig ver
wordt, dat het geheel kanaal, zo men maar-nauwd
op eene gefchikte ligging van den Lijder acht geeft, zeer
wel, door tien of twaalf oncen vocht, gevuld kan wor.
den. Dat, in de beide bier voorgeftelde gevallen, het
vocht zo hoog , als mogelijk is , moet worden opgehragt, fpreekt van zelven; dewijl, in het eerst geval,
het Klyfteervocht voornaamelijk dienen moet als een
inwendig verwarmend Bad ; doch in het laatst geval als
een voedend middel, wiens uitwerking dus zal vermeerderen , naar mate het, door eene hoogere opklimming
in het gedarmte , aan meerder mondjes van opflorpende
vaten zal kunnen worden gebragt.
Op welke zijde het lichaam eens Lijders, die een
Kly{teer zal ontvangen , moet worden geplaatst , om
hetzelve zo hoog en diep, als mogelijk is, te doen doordringen, wordt genoegzaam , door de hekende ligging
van het dik gedarmte, beflist. Dit begint immers bij
het rechter darmbeen, en klimt recht op naar de le-.
tier; loopt van daar, dwars door het licha6m , tot de
milt ;
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ruilt; gaat verder, met eene bogt, rechthoekig naar beneden , en eindigt, met eene dubbele bogt, in den rechten darm. Wanneer derhalven eenig vocht in het dik
gedarmte, in eene ligging des Lijders op de linker zijde, Wordt gedreeven , zal het bezwaarlijk verder, dan
tot de miltbogt, kunnen komen; dewijl liet alsdan,
tegen de wet der zwaarte , in het dwars liggend colon
zou moeten opklimmen. Legt men daarentegen den Lijder op de rechter zijde, dan zal dat gedeelte des Klylleervochts, hetwelk boven de miltbogt van het colon
kan reiken, van zelven, door het dwars liggend colon,
tot aan het begin der dikke darmen kunnen komen.
Uit het gezegde blijkt genoegzaam, dat men , in alle
die gevallen , waarin een KIylleervocht , zo hoog als
mogelijk is, kan en moet worden gebragt, den Lijder
op de rechter zijde zijns lichaams behoort te plaatzen.

LEEVENSBIJZONDERHEDEN VAN CHARLES JAMES FOX.

(Uit de Recollections of the Life of the late Honourable
c. 1. Fos. London, Nqv. í8o6.)
e Vader van den Heere FOX was HENtIV FOX,
Lord HOLLAND. Deeze leide den grond van zijn
geluk door zijne deelneeming aan de zaaken van Staat,
en de kundigheden , die hij aldaar ten toon fpreidde.
Al vroeg nam hij zitting in het Parlement. Veel vlug
heids van geest liet hij aldaar blijken ; GEORGE DE II
fchonk hem , in den jaare 1 754, den post van Sekretaris van Staat in liet Departement van het Zuiden. In
den jgare 1756 barstte de zevenjaarige oorlog uit , en
zijne intrede was ongelukkig voor Engeland. Het mis
volk cischte verandering in het Miniflerie ;-noegd
GEORGE DE II deedt den Heer PITT de plaats van den
Heere FOX vervullen, en de zaaken namen een gunftiger keer.
Naardien 'er verfcheiden van Fox's vrienden in het
bewind waren gekomen , kwam 'er eene zamenfpanning
tot (tand, door middel van welke hij den post van Thefau•
nier-Generaal van het Leger bekwam. In de werk
dec zen post verzamelde hij onmeetelijke-zamhednv
fchatten, Welke bij zijnen kinderen naliet, en die hem
dik-
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dtkmaals van fchraapzucht deeden befchuldigen. In
den jaare 1763 wierdt hij tot het Pairfchap verheven,
Onder den titel van BARON HOLLAND FOXLEY. Zie hier
de Karakterfchets, van dien Lord gegeeven.
„ Eene ongebondene, onvoorzigtige en verkwistende
„ jongelingfchap.
„ Vervoering van de Hertogin VAN RICHMOND ; een
„ hoon., van welken haare familie langen tijd eene die„ pe fpijt gevoeld , en eene leevendige verontwaardi„ ging heeft behouden.
„ Thefaurier van het Leger, maakende geld van al„ les, en niet dan in den uiteríten nood dien post ver„ laatende , met een onmeetelijken rijkdom.
„ In den jaare 1788 meer dan vijftigduizend ponden
f}erlings lands-geld in handen hebbende, zonder re,, lening gedaan te hebben. Een pleidooi van de The„ faurie over millioenen, 't welk aan den fpijker blijft
hangen; en een verfpeijelijk . bedrog naa zijnen dood
bij zijnen Agent : ontdekt, die zich, uit wanhoop
„ het leeven beneemt.
„ Misbruik maakende van een onbepaald ministerieel
„ gezag, deedt hij het Laágerhuis van het fpoor dwat,
„ len, naa het te hebben omgekogt.
„ Door de onderdrukking van het volk verzamelde
,, hij onmeetelijke fchatten voor zijne kinderen.
„ Hij betaalde honderdduizend ponden flerlings aan
fchulden, welke twee .zijner zoonen , eer zij nog
,, meerderjaarig waren, gemaakt hadden.
„ Bij zijnen dood, liet bij. verbaazende fommen naa,
„ en fchitterende (landen voor alle de zijnen.
Zijne naagedagtenis wordt algemeen veracht ; en
„ indien zijne Erfgenaamen voor hem een Grafteeken
„ op kosten van het publiek hebben opgerigt , is het,, zelve 'er niet over geraadpleegd.
„ Zijne gefchiedenis zal in die van zijn Vaderland
,, niet fchitteren, en 't is te hoopen, dat men het niet
beflaan zal, dezelve daarin te lasfchen. Zijne vrien„ den zullen zorge draagen, dat zijn Graffchrift kort
zij , en in zeer algemeene bewoordingen."
Zodanig wordt de Vader van CHARLES JAMES FOX
befchreeven. Zijne Moeder , aan de Koninklijke Geflagten van STUART en BRUN3WIJK vermaagfehapt,
bragt hem ter waereld op 24 Januari 1749. Van zijne
kindsheid af was hij zijns vaders gunft ling. Al vroeg
out,.
,

'IlET LEEVEffif

ontdekte deeze in hem de zwaden zijner fraaie taléti,
ten , en (paarde niets om dezelve te ontwikkelen. Zints
deszelfs tedere jeugdti behandelde hij hein als een man #
en maakte hem aldus bekwaam tat gewigtige zaakent
op eenen ouderdom , op welken jonge lieden zelden
daarvoor zijn berekend.
De :Natie: heeft twee mededingers op het ítaatkunlig tooneed den Benen naa den anderen zien_ aftreeden,
om zrchrtoe te. wijden aan de opvoeding van hunne jongíle zoonen , en hen voor te bereiden tot het 1peelen va
een voornaamen rol , door hen over de moeijelijkfte
naaken te raadpleegen. Deeze beide kinderen , erfges
naamen van de mededinginge hunner Vaderen, zijn nim.
mer afgeweeken van de tegenkanting der inzitten, tot
welke zij gevormd waren.
Lord HOLLAND hadt tot grondregel aangenomen, de
natuur te volgen, en haar nooit tegen te werken. Volkomene vrijheid hadt immer onze Fox om deel te nee,.
men aan. de gefprekken der lieden , welke zijnen vadgr
bezogten? en hij deedt zich aldaar bewonderen. Deeze
vroegrijpe hebbelijkheid van vrijmoedig te zeggen alwat
hij dagt, heeft ongetwijfeld zeer veel bijgedraagen tot
die vlugheid in het antwoorden , die hem in de ílaat
kundige loopbaane zoo zeer heeft doen uitmunten.
Zijns vaders toegeevendheid was onbegrensd. Op zei.
keren dag maakte Lady HOLLAND eene aanmerking , raakende de Romein/the Historie, welke haar zoon CMARLE$
ongegrond dagt. Hij vraagde zijne moeder , hoe zij
van de Romein/the Historié iets kunde veeeten, en bewees haar vervolgens , dat zij grootelijks mis hadt,
Zijn vader vondt dat alles zeer goed.
Dikmaals beroemde zich CHARLES, altijd gedaan te
hebben wat hij doen wilde. Nog geese zes jaaren oud
zijnde, bevondt hij zich op zekeren dag bij zijnen vader,
terwijl deeze zijn horologie opwondt.
„ Papa," zeide hij, „ ik zou wel lust hebben ot*
„ dit horologie in Hukken te (laan."
Dat zou eene gekheid zijn."
„ Ik heb 'er evenwel een woedeeden zin aan."
Wiel, mijn kind, indien gij 'er zoo zeer op geheld
„ zijt, wil ik u niet tegengaan ; daar is het." — Het
kind nam het horologie, en fmakte het uit alle zijne
aagt tegen den grond.
Op een aijderen dag hadt. Lord ijoLI AWD terwijl h4
nog
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xeg'Sekretaris van Staat was, een langen zeer gewigti.
gen brief gefchreeven. Hij zoude 'er zand op prooien.
D e kleine CHARLES leide de land op .den inktkoker en
zeide : „ Papa, ik zonde wel lust hebben om den inkt.
;, koker op den brief uit te gieten."
„ Gaa uw gang , mijn kind, indien dat u kan vermaak
„ ken." Het jongsken liet het zich niet tweemaal zeg>
gen; en de Sekretaris van Staat, wel voldaan over des
kinds inval, begon van nieuws te fchrijven.
Het lijdt geen twijfel , of deeze . overmaatige toegee.
vendheid den weg gebaand hebbe tot de ondeugden , die
het karakter van deezen buitengewoonen man-bevlekten.
Van zijne kindsheid af gewoon , alle zijne grilligheden
te ' volgen, zonder in zich zelven , of bij anderen , een
eenig beginzel te ontmoeten, gefchikt om zijne daadera
te beftuuren, dompelde hij zich in allerlei buitenfpoorigheden, en gaf zich. aan. allerlei verkwistingen over',
wanneer zijne driften en zijne , verbeeldingskragr heen
daartoe aanporden. Dikmaals moesten de vrijheden van
den kleinen CHARLES zijnen vader belemmeren,' doclx
nooit maakten zij hem onverduldig.
Lord HOLLAND , • geduurende Benen- zijner. hachelijke
Randen in zijn Staatsbewind , met belangrijke ítaats.
Eiukken zich overkropt vindende, welke bij 's anderen.
daags moest verzenden, naa den geheelen dag aan de
Bureaux gewerkt te hebben , liet de hukken in zijn
fchrijfvertrek brengen , om 'er 's naciits de laatfte hand
aan te leggen. CHARLES , thans negen. garen oud, door.
!buffelde de brieven, welke zijn vader :hadt.geteekend,
en die nu zouden . verzegeld worden. Hij .voud.t .'et
eengin, die hem niet fmáákte, en, zonder zijnen vader
te raadpleegen, wierp hem in 't vuur. Lord HOLLAND
bekeef 'er hem niet over, en naakte 'er zelve een nieuw
uffchrift van.
Op den -ouderdom van veertien jasren vertelde ca
LES zijnen vader na het Vasteland, en vertoefde met hem
te Spa, alwaar veel gezelfchap was. Men zegt ,:dat, ge+
duarende hun verblijf aldaar , Lord HOLLAND zijnen zoon
alle avonden vijf guinies gaf om te ipeelen.
Lord HOLLAND hadt zijnen zoon op het fchool te
í estntunffer befteed; 'bij zijne wederkomst van het vate
teland brags hij hem in het Kollegie te Eaton. ; Zijn
afzonderlijke leermeester in dit Kollegie, Dokter W$wa
Coate , naderhand Aartsbisfchop van. _ , rmagh, . 4dt
;
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even veel verdriets van de losheid en brooddronken-.
heid zijnes kweekelings, als hij over deszelfs begaafd
zijner vorderingen verbaasd itondt.-hedn fpo
Li alle de klasfen hadt hij eene befliste meerderheid
boven zijne fchoolmakkers, en zoo dikmaals 'er in 't
openbaar moest gefproken worden , wierdt hij tot hun
opperhoofd verkozen. De íterkte van zijn lichaamsgeftel evenaarde die van zijnen geest. Oeffening en
ligtmisferij fpeelden beurtelings over hem den meester,
zonder dat ooit de eene aan de andere fcheen hinderlijk
te weezen. Hij was vuurig en buitenfpoorig in alles.
Immer toonde hij zich gezind om den zwakken te befchermen. Zijne fchoolmakkers fielden een volkomen
vertrouwen in hem; en hij was tevens de SOLON en de
DEMOSTHENES van deeze kleine Republiek.
Voorts was irox de guit bij uititeekendheid; verfcheiden trekken, welke daarvan ten bewijze dienen, worden van hem verhaald.
Op zekeren Paaschmaandag ontmoette hij eene blindt
vrouw, die kleine kaakjes verkogt. „ Gaa met mij,
„ goede vrouw," zeide hij tot haar , „ ik gaa na
Moorefields: aldaar is heden veel volks,en gij zult veel
,, verkoopen." -- „ Heb dank, mijnheer! ik zal u
derwaarts volgen." Hij bragt haar in de naaste
Kerk, alwaar het volk tot den gewijden dienst begon te
vergaderen; en toen zij midden in de kerk was, zeide
hij tot haar : „ Nu zijn wij 'er! " Thans begon de
koopvrouw uit alle haare magt te roepen : „ Kleine
„ kaakjes ! heet , heet! kleine kaakjes! heet , heet!"
Dit gaf groote ergernis. De deurwaarder .kwam haar
zeggen dat zij in eene kerk was. Zij antwoordde hem
dat hij het loog; en het fpeelen van het orgel was alleen in staat om haar van haare dwaa]ing te over'tuigen.
Van nu af aan vertoonde de jonge FOX blijk van zijne
zucht voor de behandeling van Staatszaaken ; geduurende de vacantien leide hij 'er zich met de borst op
toe. Hij oeffende zich in het declameeren en het voor
de vuist fpreeken.
Van Eaton ging hij over na de Univerfiteit van Oxford, alwaar hij niets anders fcheen te doen dan fpeelen en zich verlustigen, en egter zijne vorderingen in
de weetenfchappen een onbegrijpelijken fpoed maakten.
Hij wierdt een uitfteekend letterkundige. Hij las Aai.
-
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in het oorfpronkelijk Grieksch, even gemakkelijk als de Hoogleeraars , die niets anders te doem
hadden. LONGINUS en HOSIERUS waren zijne geliefde
Schrijvers; den laatíten kende hij, om zoo te (pree=
ken, van buiten. Niet beter zoude een Philologist van
beroep de phrafeologie en de verfificatie diens onflerflijken
Dichters hebben kunnen verftaan. Een Kerkelijke , wien
de naam nagging van het Grieksch zeer wel te verftaan,
tragtte op zekeren tijd te bewijzen, dat een zeker vers
van de Blade verminkt was , en het kenmerk der ver
HOMERUS niet bezat. De Heer Fox, daar -ficatevn
tegenwoordig, haalde Itraks een twintigtal verzen-bij
van HOMERUS aan van gelijke voetmaat. Hij was in ftaat
Om met LONGINUS te redeneeren , met ARISTOTELES te
filozofeeren, en met een Dichter de versmaat te beoordeelen. Zodanig waren de vlugheid van zijnen geest en
de algemeenheid zijner kundigheden, dat hij zich altijd
op eene zelfde hoogte bevondt met den geleerde en den
letterkundige, met welke hij in gefprek was.
Het eenzelvig loeven te Oxford Itrookte niet met de
vuurigheid van zijn karakter: welhaast verkreeg hij van
zijnen vader verlof tot het doen van den toer van Eu.
ropa. Even veel gretigheids betoonde hij op deeze reize
om wijzer te worden en zich te vermaaken. Ten zelf
tijde leide hij zich toe op de ftaatkunde der Natien,-den
de gefchiedenis en de zeden der Volken, de etiquette
der Hoven, en om zijne kundigheden ten nutte van zijn
Vaderland te doen gedijen. Maar het fpel, de vrouwen en de tafel hielden hem bij beurten onledig. Zoo
hoog liepen zijne zotternijen , dat zij de toegeevendheid van Lord HOLLAND zelven over de hand liepen.
Verfcheiden maaien ontboodt hij hem terug na En'eland,
voordat hij gehoorzaamd wierdt ; en toen hij zijns
zoons fchulden betaalde, vondt hij 'er eene op de lijst
van zestienduizend ponden flerlings , welke hij te Napels halt gemaakt.
Zij, die Fox alleen in de laatfile jaaren van zijn ftaatkundig leeven gekend hebben, zullen zich niet kunnen
verbeelden, dat hij, ten tijde daar wij nu van fpreeken , een volkomen petit-maitre was. 'Er zijn nog
lieden te Londen, die zich herinneren, hem zijne beval
te hebben zien ten toon fpreiden in een gebor--lighedn
duurd kleed, met een zijden hoed onder den arm ; en
ten grooten ruiker op de borst. Bij maakte 'er zijn
0
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werk van, am aan alle de jonge lieden van het Hof dele
toon te dellen.
Zijne letteroeffeningen hadt hij volbragt, zijn toer
van Europa gedaan , en alle de zotternijen gepleegd ,
daar wij van gefproken 'hebben, voordat hij nog den ouderdom van negentien jaaren hadt bereikt. Zijn vader,
verlangende hem van dit los leeven af te trekken ,
badt het geluk , in den jaare 1768 , hem eene plaats
in het Parlement te bezorgen; hij wierdt voor een vlei:
in Susfex verkozen. De Heer Fax hadt den ouderdom niet, door de Wet bevolen. Hieromtrent wierdt
Beene aanmerking gemaakt door het Committé der Privilegien , noch door den Spreeker van het Huis der
Gemeenten : eene zonderlinge omftandigheid , en die
grond geeft om te vermoeden, dat lieden , die ter bevorderinge van hun fortuin zich op hem verlieten, hun
flilzwijgen verkogt hadden.
Zeer fchitterende was zijne intrede. Hij vertoonde
zich als een volmaakt Redenaar ; op eenen ouderdom
als andere lieden flegts goede hoop van zich doen opvatten. Eene verbaazende vlugheid betoonde hij in het
bevatten der te verhandelen onderwerpen , zoo dra
•zij wierden voorgedraagen, in het oogenblikkelijk ontwaarwordert van de kragt en liet zwakke der bewijzen,
in het aanwijzen van het oogpunt en het ingewikkelde
van elk gefchil. Om kort te gaan, even gelukkig was•
hij in de keuze van uitdrukkingen, in de rijkheid.en
kragt zijner voordragt, als hij door zijne redeneerkun•
de uitmuntte. Lord NORTH, toenmaals Kanzelier van
den Exchequer, bragt hein in het Kantoor vn de Adtniraliteit.
In den jaare 1770 deelt de Heer Fox eene reis na
Parijs , die tot allerlei gisfingen aanleiding gaf ; men
meende daarin een ftaatkundig oogmerk te befpeuren,
.en men vermoedde -eene heimelijke zending. Doch deeze reize hadt geene andere bedoeling dan den aankoop
van eenige Franfche itoffen, om op 's Konings verjaaring te dienen. 'Er ftondt thans eene boete van tweehonderd, ponden flerlings op het invoeren van floffert
van Fran/èhe fabriek. De Heer FOX wilde 'er een grap
van maakgin om de Wet te ontduiken, en hij. boodt
verfeheiden perfoonen van het Hof zijnen dienst aan, die
hun verlangen betuigden om hunne klederen te Parijs
te laateu .uiaak,en. De Heer iox nam I1unue maat,me•
,
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j e . Toen de kist met klederen in Engeland kwam,
wierdt dezelve aangehouden. Vergeefs zogt de Heer
'ox het ontflag te bewerken; men liet alleen de gedraagene klederen volgen; de andere wierden verbrand,
Des Heeren Fox's ongeregeld gedrag, en zijne ver.
kleefdheid aan de maatregels van den Staatsdienaar, berokkenden hem den haat des volks. Zijn rijtuig wierdt
door het graauw verbrijzeld, op zekeren dag als hij zich
na het Laagerhuis begaf. Hij fleet zijn leeven in het fpel;
en de bedienden van de Admiraliteit waren genoodzaakt,
hem aan de Speeltafels naa te loopen , om hem de bevelen , befluiten of brieven te doen teekenen; dit deedt hij
met de pen in de eene ende kaarten in de andere hand,
zonder ooit te leezen 't geen hem ter teekeninge wierdt
aangeboden.
In den jaare 1774 kreeg de Heer Fox gefchil met Lord.
NORTH, en, verloor zijn ampt. Niet minder vermaard
was hij onder de jonge lieden als een vlagman van de
Mode, dan hij door zijne flaatkundige talenten beroemd
was. Hij deedt buitenfpoorige uitgaven, en, ondanks
zijns vaders mildheid , was hij verbaazende fommeit
fchuldig. Lord HOLLAND maakte, bij zijn overlijden,
;an zijnen zoon CHARLES een prelegaat van twintigduizend ponden fterlings, en eene jaarrente van negenhonderd ponden flerlings, behalven de fraaie landgoederen.
Thanes en Sheppy, die vierduizend ponden ílerlings op.
bragten. — Binnen zeer korten tijd verkwistte hij alle
deeze goederen; en naardien hij zijnen post in de 1'hefaurie kwijt was, hadt hij geene andere toevlugt dan
het fpel , waarin hij tot nog toe zeer ongelukkig was
geweest, en zijne 'verliezen even dikmaals het gevolg
geweest waren van valsch fpel als van ongelukkigen worp
of trekken. Met alle zijne fchranderheid en talenten
was hij dagelijks de fpeelbal van valfche fpeelers , en kon
nooit wantrouwig worden. Dit liegt gezelfchap bedierf
hem niet; hij (peelde altijd eerlijk en kieseh (*). — Even
zeer
,

(*) De oudfle broeder van den Heere Fox liet àich door
!e (peelers van beroep in het fpel eveneens misleiden.
Op zekeren avond kwam hij in een dobbelhuis met dertien.
duizend guinies in zijn zak , en verliet het zonder eea
fchelling. Door gewoonte was hij een groote faaper, doch
eleezen nacht f}iep hij, in zeker opzigt, ílaande,en zulks ter.
wijl
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zeer als op het fpel, was hij op de wedloopen van paar
aanzien der weddenfchappen te New--dengl.T
Market hadt hij niet Lord FOLEY eene foort van gemeenfchap van belangen aangegaan. Zij hadden te zamen hunne harddraavers ; en geduurende de twintig
jasren, welke hunne verbintenis heeft geduurd, heeft
men nooit , in de geringfte bijzonderheden , hunné
kieschheid getragt in twijfel te trekken. Zij hadden
zeer gelukkige jaaren. In den jaare^ 1772 wonnen zij
Zestienduizend gunmies , en daarvan het grootife gedeelte tegen den vermaarden harddraaver Pincher, wel
een halven loop het grootste gedeelte dee--keflgtsin
zer weddenfchappen verloor. In den jaare 1790 won
het de vermaarde Meeuw , die de beide deelgenooten toebehoorde , in de wedloopen van 1lscott , van
de Oátlandlfche Hen, op welke negentien inteekenaars
elk honderd ponden flerlings gezet hadden. De Vlieger , de Slang, en andere goede harddraavers van
den Prinfe VAN WALES, verlopren het op deezen dag,
tot groote fpijt van zijne Koninklijke Hoogheid, die
vier dagen daarnaa revengé wilde neemen met de
Bonte. De Meeuw Avon van nieuws deezen loop, op
fchroomelijke weddenfchappen. De twee deelgenooten
hadden dit jaar te zamen tweeëndertig hardloopers.
Lord FOLEY ftierf in den jaare 1793. Hij hadt de
weddenfchappen begonnen met een jaarlijksch inkomen
van achttienhonderd ponden fterlings , en honderd duizend guinies aan kapitaal. Hij verliet die loopbaan
met fchulden bezwaard, en eene door den arbeid uitgeputte gezondheid , en door` de gemoedsonrust, van
Bulk een leeven onaffcheidbaar.
De Heer Fox Helde 'er zijne eere in, aan het hoofd te
zijn van anderen, zoo in 't neemen van vermaaken, als
in het behandelen van flaatszaaken. Een meester was
hij in allerlei fpelen ; maar de harddraaverijen warets
zijne geliefde uitfpanning. In het fpel was hij altijd
koel.
wijl hij zijn geld verloor. Zijne makkers vermaakten 'er zich
lustig mede. Een van hun trok hem bij de mouw, zeggen.
de: „ STEVEN, ik moet tweeduizend guinies van u hebben:
„ verflaat gij wei ?" Een ander zeide tot hem: „ Gij hebt
mij flegts vijfhonderd guinies betaald; ik moet nog dui.
„ zend hebben." Toen de dertienduizend gifnies weg

wareu, ging 6TTVEry op zijn best flaapen.

VAN CHARLES JAMES FOX.

189

koelbloedig; 0111 duizend gttinies wierp hij den dobbelh een met even veel bedaardheids, als hij om een fchelling zou gedaan hebben. Maar wanneer een zijner ge1refde paarden liep, maakte hij eene in 't oog loopende
vertooning.. Hij zette zich te paard nabij de plaats ,
alwaar deeze dieren gewoonlijk de laatfte poogingen
doen, om vóór hunne mededingers net einde te bereiken. Met de oogen volgde hij den looper, terwijl deeze de loopbaan afliep , en hij bleef volflrekt onbeweegelijk , tot dat bet beest de plaats bereikte, alwaar hij
zich bevondt (*). Thans verfnelde zijne ademhaaling;
en wanneer de paarden hem gepasfeerd waren , rende
hij hen agternaa, met de zweep klappende, de fpooren
geevende, fchreeuwende uit alle zijne magt, even als
wilde hij het afgematte beest zijnen eigen moed en krag-„
ten inftorten. Naadat de zaak beflist was, fcheen hij
onverfchillig omtrent winst of verlies ; en hij wendde
ílraks het gefprek op den naastvolgenden wedloop.
1

(*) Men merke aan, dat in Engeland de Renbaanen niet,
gelijk hier te Lande, regtuit, maar in de rondte loopen.

DB NIEUWSTE EN NAAUWKEURIGSTE NARIC}ITEN
VAN DE ORCADISCHE EILANDEN.

(Ontleend uit The.Riflory of the Orkney Islands. By the
Rev. GEORGE BARRY , DD. Minister of Shapinshay.)
is, in geene geringe maate, na de OostG root-Brittanje
kust vlak, fchoon de geheele uitgeflrektheid van den

hoek van Noord- voorland in Kent , - tot Duncansbay in
Gaithnesf,, allengskens na het Westen rijst , tot dat

het ten laatflen zwelt in een reeks van beuvelen of
bergen , welke de Voorzienigheid, in haare gunfte,
fchijnt daargefteld te hebben , tot een bolwerk tegen
de woede der baaren van den 4tlantifchen Oceaan.
Het zelfde maakzel, fchoon in de daad op eene veel
kleinder fchaal , merkt men op in de Orcadifche Eilanden. Veelen weeten, bij eene droeve ervaarenis, maar
al te wel , hoe laag derzelver oostlijke kusten zijn,
bovenal noordwaarde op : want deeze omftandigheid
0 3heeft,

1 9,a
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heeft, meer dan eenige andere, toegebragt tot zo veele
allerdeerlijkfte fchipbreuken.
Na de Westkust, aan den anderen kant, van het eene
uiterlte der Eilanden tot het ander, is het land zo hoog,
dat het, met weinig afbreekin`en, zich vormt tot een
reeks van bergen, wel niet hoog, maar hooger dan men
doorgaans aantreft in het binnenfee eens lands. Deeze
bergen , welker hooefte geen twaalfhonderd voeten te
boven gaat , loopera niet altoos in de langlfe richting
dier Eilanden , maar 'er dikwijls dwars over heen; en
terwijl de zijden, na den \Vesten Oceaan gekeerd, zeer
flout en ten hoogben Reil zijn , loopen de tegenoverge.
lelde, voor het meerdergedeelte, zagtlijk af in vlakten
van eene verbaazende uitgeftrektheid, met eene zagt hei
-lendfchuit.
De Eiranden , in deezen oord, zijn op veele plaatzen
bepaald door rotzen van een ontzagwekkend grootsch
voorkomen. Op eenige plaatzen zijn ze geheel gebleeven; op andere hebben zij moeten bezwijken voor het
g eweld der golven en de verwoestingen vari den tijd, en
hebben diensvolgens duizenderlei nnderfcheide gedaanten
aangenomen, te gader een hoogstbelangrijk tooneel vormende. Aan den Wijsgeer verfcliaft hetzelve gelegenheid om de onderscheidene beddingen te beíchouwen, ei
zoentijds o th eenige van die kostbaare delfílofl'en waar te
neemen , die , van voor veele eeuwen , in den boezem
der aarde bedolven geweest, en 'er voor altoos in ver
zouden gebleeven zijn , -hadde. de werking des-borgen
Oceaans dezelve niet aan het licht gebragt. Is zijne ziel
gestemd voor de ontzettende indrukken van het verheevene; hij zal in verbaazing worden opgevoerd bi' de befchouwing van het ontzettingbaarende vermogen der gol*
ven, die, aan den Benen kant, pijlara ren gevormd hebben
van eene ontzettende hoogte, en boogen gemaakt van
eene grootte , zo uitgeltrekt, dat zij de íloutfte en gelukkigst uitvallende poogingen der menschlijke kunst hefpotten , en , aan den anderen kant , in vaste rots zo
donkere en onpeilbaar diepe groeven uithóolen, als niet
kunnen nalaaten den onverfchrokkeniten met fchrik te
vervullen.
De Lugtsgefteltenis der Orcadifche Eilanden levert veel
bijzonder opmerkenswaardigs op. Een gedeelte van Zo.
roermaand, welke in Groot-L'rittanjede lieflijklte en mild
tie warmte verfchaft, is hier dikwijls niet alleen kouder
-
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de voorige maanden, maar meest altoos zo koud als:
#enige Vs'intertnaand. Want voor omtrent twee veeeken,
en zelfs zomtijds langer, blaast, in het. midden ,'an Zo
nit liet Noorden op, fterk en iiiij--merand,wi
dend, gepaard met fneeuw en hagelbuijen, die de huis
te zoeken , de velden een-diernozakbfchutel
dor voorkomen geeven , den groei der jonge planters
ll:remmen , de boomknoppen doen verwelken ; zodanig ,
dat een vreemdeling het land aanziet, als met een hon.
gersnood gedreigd. Zo ras dit tijdperk veritreeken is ,
loopt de wind om, zagte regenvlaagen ítorten neder, die
de tedere gewasfen doen herleeven en de voorige groen•
heid wederkrijgen. Het geheele dierengetlacht is weder
vrolijk, en het hart des landmans is verheugd van wegen het voort}itzigt op een aanitaanden rijken oogst.
De oorzaak van die felle en fchijnbaar onnatuurlijke
koude heeft men blijkbaar toe te fchrijven aan het 1ineiten van de ontzettend groote en uitgeltrekte LJsveldenia
den Noorder Oceaan , welk in dat faifoen invalt, en de
daaruit ontifaande uitdamping.
Omtrent veertig ja.aren geleden , voerde de Noordewind, gelijk oude lieden nog geheugt, over den Oceaan
eene fineeuwbui, met den naam van de zwarte fneeuwbui
beitcmpeld, welke, ten dien dage, de Inwoonders met
verbaasdheid en fchrik vervulde. Min geneigd om de
reden van dit verfchijnzel op te fpeuren, fpelde het volk
zich alle ramp ; verlegenheid en vries greep hetzelve
aan, tot zo lang dat hunne vrees verdreeven werd door
een bericht wegens de uitbarfting van den berg Hecla,
welke , naar alle waarfchijnlijkheid, die zwarte fneeuw
veroorzaakte. Indien de afftand tusfchen Island en de
Orcadifche Eilanden het geloof van eenigen omtrent deeze zaak mogt doen wankelen , dat zij zich dan te
binnen brengen, dat men voor beweezene daadzaaken
aanneemt , dat , bij zommige uitbarstingen van den berg
Etna of Ve/uvius, de asch, door de winden, in de vlakten van Egypte is overgevoerd.
De Lugtsgelteltenis verfchaft ons nog eene andere tref-.
fende bijzonderheid. Bekend is het, dat, in meest alle
andere Landen, Donder en Blixem, zo niet het uitwerkzei, althans liet gevolg zijn van warm Zomerweer, en
dat gewoonlijk, naar gelange het weer heeter en broeijiger
is , die Onweersviaagen veelvuldiger v_ oorvallen. He
tegendeel hiervan gebeurt op de Orcadifche Eilanden ;
zeer zeldzaam ontstaat 'er Onweer in den Zomer, zelfs
04
op

192 NARICHTEN

op de heetfle dagen ; maar allermeest neemt men het
waar in den Winter; niet, wanneer de lugt zagt en de
hemel helder, snaar wanneer alles in beweeging is: als
het waait, regent; hagelt of fneeilwt, gaat 'er veelmaats
Donder en Blixem mede gepaard. — Aan welk Bene
oorzaak men dit verfchijnzel ; in dat faifoen, hebbe
toe te fchrijven , het fchijnt geen invloed te hebben ,
om het Onweer geweldiger of verwoestender te maaken.
Het is hier min befchadigend dan elders. Die Onweersvlaagen gaan niet gepaard met Hagelfteenen van eene
Verbaazende grootte; de Blixem is zo gloeiend niet; de
Donderflagen ftooten en kletteren minder, dan elders.
Niettegenftaande deeze ongeregeldheden , bezit de
Lugtsgefteltenis eene eigenfchap , uitmuntende boven
die , welke men in anderzins meer begunftigde Landen,
vindt. Naardemaal de Orcadifche Eilanden zich verre
Noordwaards uicftrekken, zou men veelligt verwagten ,
dat zij zich blootgefleld vinden voor alle de ongelegenheden, welke ontstaan uit de uiterften van. Hitte en Kou
gevoeld worden onder dezelfde parallel, zo op-de,i
het oude als nieuwe Vasteland. Dit is nogthans in 't ge
geval niet. Want terwijl de Inwoonders van-helt
Hudfons -Baai en Petersburg bcurtlings zwoegen van hitte
en krimpen van koude, genieten de Ingezetenen der Orcadifihe Eilanden eene Lugtsgefleltenisfe, die , in vergelijking gefproken , gemaatigd en zagt mag heeten.
Ten bewijze hiervan ftrekt,dat de gemiddelde Hitte vijf
veertig graadera beloopt; de geheele afwisfeling tus--en
fchen de fterkfte Koude in den Winter en de grootfte
Hitte in den Zomer is van vijf -en- twintig tot zeven -envijftig graaden Op FAMRENIIEITS Thermometer. Des
Barometers loop is in drie duimen bepaald. Van hier de
weinige heerfchende ziekten, die een gevolg zijn van de
uiterf±en in de Lugtsgef'eltenisfe; van hier de gezondheid en fferkte , die de Inwoonders doorgaans genieten
tot een hoogen trap van jaaren , en de voorbeelden van
zeldzaame langleevenheid , welke men op die Eilanden
aantreft. Aanfteekende ziekten kent men 'er niet.
Uit een zeer naauwkeurig overzigt deezer Eilanden,
Bene halve eeuw geleden gedaan, 't welk bekragtigd is
asoor herhaalde volgende waarneemingen, blijkt, dat het
getal der Orceidifehe Eilanden niet minder dan zeven -enzestig beloopt. Negen -en- twintig deezer zijn bewoond;

ale
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de overige acht -en- dertig, in de oorfpronglijke landtaale
,Holras geheeten, zijn veel kleinder, en worden Reeds tot
weiden gebruikt. Behalven alle deeze, zijn 'er verfcheidene, die, bij hoog water, onderloopen, ennaauwlijks
eenigen grond hebben om gewas voort te brengen: op
deeze kunnen Landdieren bezwaarlijk beffiaan : deeze
worden in de landtaale Skerries geheeten , 't geen zo veel
zegt als scherpe en ruwe rotzen. Op deeze, egter, hoe
weinigbeduidend zij mogen voorkomen, worden zomtijds hutten voor het Zomerfaifoen opgeflaagen, om 'er
Benige lieden te huisvesten, die 'er zeeplanten verzamelen, droogen en verbranden, om de asfche, die ten ge•
bruike dient. De Ho/ms worden, in dat jaargetijde, veel
bewoond ten zelfden einde. Naardemaal het gras op de
laatstgemelde zeer fijn en tellens weelderig is, verkrijgen
de fchaapen en het vee, daar geweid, fchielijk eene zeer
groote maate van vetheid. Doch 'er is iets, of in den
nart der planten, die deeze Eilanden voortbrengen, veroorzaakt doordien zij dikwijls met zeewater overfpoeld
worden, of dat de beesten veel zout water drinken, of
zoentijds zeeplanten eeten,'t geen het vleesch min fmaaklijk maakt dan dat van beesten, in andere omflandigheden vet geworden. Voor het grootfie gedeelte nabij
grooter Eilanden gelegen , van welke zij blijken afgefcheurd te zijn, behooren en de Ho/ms en de Skerries
doorgaans in eigendom aan de bezitters der landen , niet
die 'er naastbijgelegen, maar door het ondiepile water 'er
van afgefcheiden zijn.
IIet grootfte Eiland is het Mainland of Pomona, 't
tit *elk in de lengte van Oost tot West dertig Engelfche
mijlen haalt. Op veele plaatzen is de breedte zeer final,
in 't midden niet meerdan ééne mijl, 't welk dit Eiland
als 't ware in twee Schiereilanden verdeelt. De ruime
en fchoone Baai van Scalpa bepaalt de eene zijde van de
landengte, en de Baai van Kirkwall vormt de andere. De
oude Stad Kirkwall is gelegen aan de noordzijde van die
strook lands , na den zuidoostkant van eene Baai van
denzelfden naam; en door een waterftroompje, midden
door de Stad loopende , (over 't welk een fteenen brug
van één boog, ten gerijve der Inwoonderen, gebouwd
is) wordt de Stad verdeeld in de Oude Stad , die laags de
Baai Ilrekt, en de Nieuwe Stad, die zich zeer verre
zuidwaards uitlirekt.
05
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Die Stad, de Hoofdilad der Orcadifche Eilanden, heeft
flegts éene ftraat , met veele fchoone huizen te wederzij
wegen den Rijt, waarin eenige gebouwd-den,iva
zijn, en de wijze van opftering , (om niet te fpreeken
van de net aangelegde tuintjes daarbij) vergeleeken mogen worden met die van andere kleine Steden in het Rijk.
Veele Heeren van middelen woonen hier; men vindt 'er
een groot aantal winkeliers; doch het volk be(laat meest
uit handwerkslieden, fcheepvaarders, en de zodanigen,
die loopend werk doen ; en wanneer men de bevolking
der Lands- parochien, die een vierde van liet geheel uit
in aanmerking neemt, zullen de vereenigde pa--makt,
rochien van Kirkwall en St. Ola, in welke twee vaste
geestlijken zijn , het cerfte omtrent duizend en het laatfte
vijfhonderd inwoonders bevatten.
Zelfs in vrij oude tijden blijkt die Stad eene plaats van
geën gering aanhelang geweest te zijn; dan de aart van
derzelver regeeringsgeiteltenisfe, alsmede de uitgeltrekt.
beid der daar genootene vrijdommen ,, onder een ander
en veel vroeger Beltuur,, is voor ons grootendeels verborgen, uit hoofde van mangel aan zodanige befcheiden,
als te onzer onderrigtinge zouden kunnen dienen. Eene
plats van veel naams zijnde, geeft ons zulks allen grond
om te gelooven, dat zij in veele opzigten uitbaken; en,
welke die voorregten ook mogen geweest zijn, zij werden alle, kort naa de overgifte der Eilanden, daaraan
verzekerd door een Handvest der Schotfche Souverair
nen , die de Stad tot een Koninglijken Burgt verhieven; welk Handvest bekragtigd werd door twee elkander opvolge nde Monarchen; en alle de regten en vrijlieden, welke de Stad verkreeg , werden ten laatfien
bekragtigd door eene Parlements-Ate. -- De Haven
der Stad is zeer beroemd , van wegen derzelver ruimte
en veiligheid ; de kleigrond is zo vast , en de diepte des
waters zodanig , dat 'er ankerplaats is voor fchepen
van de grootste foort en in grooten getale..
Dungs -Baai of Durnethead, in Caithnesf', was. Kaap
Orcas der Ouden , van welke het naastdenklijk is, dat
deeze keten van Eilanden, 'er recht(treeks over gele,
gen , den naam ontleende. ToRFIEus dagt , en niet
ten onregte , dat de Kaap , beftaande uit eene harde en
vaste rots, den naam kreeg van het oude De nfche woord
Orca, 't geen Sterkte aanduidt.
Reeds
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needs vroeg werden de Orcadifche Eilanden bekend,
o fchijnen eerst bevolkt geworden te zijn door de
^Iten, die, gelijk uit hunne taal, zeden en gebruiken
valt op te maaken, van de oude Gothen affcamden. Die
zich hier nederzetteden , waren, gelijk cie overige, eelt
vrij volk, fchoon beheerscht door Opper -magiftraaten,
onder den naam van Koningen, die, gelijk waarfchijnlijk is, nu eens onafhangelijk waren, dan eens fchattingfchuldig aan de PiEtifche Monarchen, in het Noorden van Schot/and geduurende een tijdperk van ver'
fcheide honderd jaaren.
Omtrent het einde van de negende of het begin der
tiende Eeuwe werden de Orcadifche Eilanden aangeval=
jen , en moesten het gewonnen geeven aan het overwel
vermogen van een krijgshaftig volk, komende-dign
uit de-meiren en oevers van Noorwegen, die de Inwoon
te onderbragten of uitrooiden , dewijl wij hun niet-ders
meer vermeld vinden in de krijgsverrigtingen van dat
tijdperk, fchoon die bedrijven breedfpraakig zijn ver
geworden door de Gefchiedboekers der volgende-meld
Eeuwe.
Zints dien tijd flonden de Orcaditche Eilanden onder
het beheer der Souverainen van dat land , die , door
Edellieden van hoogen rang, hun als Onderdaanen be.
heerschten , maar niet als flaaven behandelden ; zodanig, dat zij, geduurende den tijd deezer regeeringe,
welke tot het midden van de vijftiende Eeuwe duurde,
Bene maate van vrijheid fchijnen genooten te hebben,
welke, ten dien dage, in veele deelen van Europa onbekend was.
Steeds zugtten deeze Eilanden onder den last der on'
gelegenheden , eigen aan den Raat van een afgelegen
Gewest, verre verwijderd van den Zetel der Magt, bui•
ten het bereik van rijkdom en koophandel. Met weinig
aanmoedigings tot vlijtbetoon , kwijnden zij in werk
onbekendheid, uitgenomen de tijdperken,-losheidn
wanneer zij te veld trokken , om hunnen moed te be
toonen tegen hunne vijanden, die nimmer hunne bezit.
tingen of perfoonen ongeflraft aanvielen.
Dan , fchoon dit moedbetoon voor eenen tijd hua
mogt beveiligen voor gevaarlijke vijanden , door den
krijgsgeest onder hun leevendig te houden , kon zulks
weinig of geen invloed hebben , om eene nuttige en f}andhouderide werkzaamheid te wege te brengen. — Nam
d

,

dir
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dat zij onderworpen wierden to aan de Kroon vats
Schotland gehegt, zou men veelfigt denken, dat het lot
dier Eilanderen, ten deezen opzigte, verbeterde. Dit
was, nogthans, het geval niet: want, daar zij zomtijds voor korten tijd verhuurd werden of gelaaten aan
Stedehouders der Kroone (die dikwijls veranderden) en
op andere tijden gefchonken aan behoeftige Gunllelingen voor eenen korten tijd , hadden deeze allen geen
vast en duurzaam belang in de welvaart deezer Eilanden , of beweegreden om iets aan te vangen tot derzelver verbetering.
Immers , naa dat dc Orcadifche Eilanden aan de Kroon
avian Schotland werden onderworpen , gingen zij , van hand
tot hand, over aan onderícheidene Perfoonen, die hijl ans allen de ongelukkige Inwoonders plaagden en ver,druk ten. JACOBUS DE I gaf ze verfcheide maaien weg,
en hernam ze weder. Koning CAREL DE I fchonk ze,
-te midden van de hooggaande rijksonlusten , aan WILGraaf van MOR ETON; CROnMWWFLL ontzette hem daar
bevolkte die Eilanden roet cenigen zijner Sol--van,e
daaten. CAREL DE II gaf ze weder aan de Familie vats
^toRE roN ; kort daarop werden ze hernomen, en door
cene Aéte van het Parlement aan de Kroon gehegt. Een
Graaf vaan MORETON verwierf egter , ten jaare í742,

deeze Eilanden , als eene volkomene gifte , door de
wetgeevende magt bel:ragtigd. Deeze Graaf, zich bij
liet Parlement vervoegende , hadt beloofd , dezelve te
zullen verbeteren , in gevalle zij aan hem werden afgefaan, op de voorwaarden, door hem aangeboden: dan
hij was niet in 't bezit dier Eilanden gefield, of hij verbrak de aangegaane verbintenisfen, en volgde het oude
flelzel, vorderende op dezelfde wijze, en met dezelfde
ítrengheid als voorheen , de opbrenglten en leenregten.
Zijne ]cenhoorigen , gebelgd over dit gedrag , maakten
hem dit leen zo weinig aangenaam, dat hij, in den jaa.
re 1766, afffand deelt van alle regten, aan den Vader
van den tegenwoordigen Lord DUNDAS , die thans het
bezit deezer Eilanden heeft. — De bevolking van de.
zelve beloopt tegenwoordig omtrent vier - en - twintig
duizend zielen.
Niettegenfraande de uitlteekende goedheid van den
grond, en de guu[lige ligging voor verfcheidenerlei gebruilk, liggen vicele landen woest, en andere liegt bebouwd. Nanufatuuren worden 'er zeer fchaars ter
hand
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hand genomen; de Visfcherijen verwaarloost men bij
geheel en 'Zl ; en de weinige Koophandel, die--kans
'er gedreeven wordt,, verdient naauwlijks genoemd te
worden.

Aan de Uitgeevers der 4lgemeene Vaderlandfche

Letteroefeningen.

)dIIJNE HEEREN!

eler oogen zijn buiten twijffel tegenwoordig geves.
tigd op Rusland, en anbffig verwacht men den uiter krijgsverrichtingen tusfchen die Mogendheid eis
den Keizer der Franfchen. Het nevensgaande ílukjen
betreft ook Rusland, maar in een geheel ander opzicht.
Ik trof het onlangs aan in het Intelligenzblatt der Halliíche lilgenseine Literatur-Zeitung voor í8o6. No. 122.
Het komt daar voor als getrokken uit Brieven van eenen

y

welonderrichten en reeds Zang in Rusland woonenden Duit
maanden Maart en flp ril í8o6. Kunt Gij-fcher,vand
'er eenig gebruik van maaken in -uw Mengelwerk, het is
zeer tot uwen dienst. Misfchien oordeelt Gij en uwe
Leezcsrs , dat Keizer ALEXANDER en zijne Voorzaaten
hunnen tijd wel nuttiger hadden kunnen belteeden dan
aan het geduurig Uitzetten der grenzen van hunne heer -_
fchappijen. Ik ben , enz.
-

F ........
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IETS OVER DL VOLKSBESCHAAVING IN .RUSLAND, NET
BETREKKINGE TOT GODSDIENST EN ZEDELEER.

D

e groote hoop der Rusfen Raat, met opzicht op de
befchaaving des Verllands, nog op eenen zo laages
trap, dat de gemeene Man, de Boer , de Handwerksman, en de Krijgsknecht , noch fchrijven noch leezen
kan. Men zoude te veel zeggen , indien men wilde onderf'c ellen, dat, van de gemelde Volksclasfen , En onder Duizenden konde leezen. Wel lelde CATHARINA I1
in de Hoofdsleden Schoolen aan, waarin, zonder eenige
betaal rag te vorderen, onderwijs iu leezen en fchrijven

wordD
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wordt gegeven ; maar zeer weinigen namen daaraan deel,
en deezen waren louter Stedelingen. In Moscow • waar
tegen de 4O0000 Inwoonders zijn, bezochten naatiweiijks
I000 Leerlingen deeze Schoolen. De groote Schoolinrichtingen , die onder de tegenwoordige I'Regeering tot
ítand komen ,` zijn eigenlijk voor den genieenen Man
niet berekend. Ook zal waarfchijnelijk niet alleen het
tegenwoordige, maar zullen nog verfcheiden Geflachteri
voorbijgaan , eer de Rusfifche Landman in dien toeRand komt, dat liet Leezen- leeren eene behoefte worde
Voor zijne kinderen.
Bij dit geringe aantal der geenen ,die in Rusland kunnen leezen, heeft toch de Griekfche Kerk 'er voor gezorgd, dat haare Leden met den Bijbel niet te eenemaal
onbekend blijven. Bij de dagelijkfche , veele uurera
lang duurende, Godsdienstoefeningen worden, behalves
de Liturgien, Voorleezingen gehouden uit het Oude en
Nieuwe Testament , in het bijzonder uit de Psalmen,
Euangelien eu ApostoIifche Brieven , zo dat deeze drie
Stukken in één jaar meer dan eenma al gelezen worden,
en daardoor den vlijtigen Kerkgangeren inderdaad genoegzaam, en dikwijls tot verwonderens toe , bekend
zijn. Doch het getal van zulke Kerkenbezoekeren is gering. De ingevoerde Kerkelijke Overzetting is in do
$clavonifche Taaie, maar niet in den eigenlijken Tongval des Lands. Wegens het menigvuldige gebruik bij
de Godsdienstoefening wordt deeze Taal vel door de
ineesten, die de Vergadering vlijtig bezoeken , verslaan;
snaar veelen is zij nogtans duister. Het ware dus te venfchen , dat men eerre Overzetting had in de genieene
Landfpraak. Doch dit zoude niet alleen, met betrek.
kinge tot de taal zelve, van den kant des Overzetters ,
zwaarigheden ontmoeten , maar nog grootere en weezenlijker van den kant der laagere Volksclasfe. De zo
noodwendige verbetering der menigvuldige zintloorende
fchrijffeilen in de Handfchriften, waarvan men zich nog
in de XVHde ceuwe bediende , welke de Patriarch NICON bewerkfleIligde , veroorzaakte, zo als bekend is,
de fcheuring van den aanhang der Separatisten Raskol
geheeten , dat is Scheurmaakers (of, zo als zij-„ik(*)
zei(*) [Men heeft van deeze menfchen eenig bericht big
Kerk. Gefelied. D. VIII, bl. n72 env.]
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zelven zich noemen, Sterovierszy, of Oudgeloovigen) die
tot heden toe der Kerize en den Vraat een last is. Gnu
zulke toevallen in het toekomende voor te komen, beiaat 'er eenti Landswet , volgens welke geen Bijbel,
noch Benig gedeelte van denzelven , en in het algemeen
geen Boek in de Kerke gebruiklijk , anders mag gedrukt
worden, dan onder liet onmiddellijke opzicht der hoog11e Kerkelijke Rechtbank, de heilige bejluurende Synode,
in derzelver Drukkerijen , en niet Kerkelijke Letteren,
welke naar de oude Handfchriften gevormd zijn.
Griekrehe Bijbels vindt uien in Rusland niet , dewijl
onder loo Geestelijken misfchien naauwelijksdénGrieksch
♦eritaat. De weinige Grielaèbe Testamenten , welke men
in fommige íchoolen gebruikt , worden uit Leipzig
ontboden. In de zestiende eeuw werd in Polen een
Rusfifche Bijbel in quarto gedrukt, snaar welke in Rus
nooit erkend is. De exempIaaren daarvan behoo.-land
ren tegenwoordig onder de grootfre zeldzaamheden. In
het midden der XVIIldre eeuwe verfcheen Bene r'choone
uitgaaf in folio , waarvan liet exemplaar vijf ponden
fterling kostte; en in de laat1 e helft der gedachte eenwe werd de Bijbel tweemaal uitgegeven te Kiow, eens
in drie Deelen in 8vo. (voor 2 ponden fterling) de andere keer in drie Deelen in folio. Deeze drie Uitgaavert
mogen van 5 tot 6 duizend excmplaaren uitgemaakt heb
Daar nu Rusland eene bevolking heeft van 40 Mil--ben.
lioenen, blijkt hieruit reeds, hoe zeldzaam de Bijbels
daar moeten zijn. Vandaar weet men gemeenlijk op
oenen afiland van Ioo en meer werpen, waar een Bij
als eene zeldzaamheid, te vinden is. In geen Boe•-bel,
ren - huisgezin ziet men hein, en ten uiterCien zelden bid
tienen Koopman of Edelman. Ook onder de Geestelijken ontbreekt liet zeer aan Bijbels. Men geeft ook geel,
verlangen te kennen om ze te bezitten. Die niet kunneil
Zeezen , noemen zichzciven , inderdaad dikwijls niet leedweezen , biThd: anderen vergenoegen zich met het dage.
lijkfclle (of ten minílen op feestdagen) voorleezen vats
enkele afdcelingen in de Kerk. M aar in het :il gemeen
is 'er niet veel godsdier ti ;e gezindheid in Rusland,
dewijl het 'er ontbreekt aan godsdienftige opvoedinge. Van de hoogere Standen af tot op de Boeren
toe , geniet gewoonlijk niemand Benig ander onder.
wijs in den Godsdienst , dan het bovengemelde ,
door het hooreu der Liturgien ets Voorleezingen
it1,

aoIETS
in de Kerken- -- Ook zoude liet zeer bezwaarlijk zijn,
dit gebrek te vèl•lielpen. Voor tien jaaren ondernam een
aanzienlijk Gezci chap de verbreiding van godsdientlige
\ erken in Rusland te bevorderen ; en daar het geene
Kerkboeken konde leveren , beproefde men andere lliclitelijke boeken voor niet uit te deden. Maar het Gezel,
(chap werd`verfloord, als verdacht van andere Ilaatkundige bedoelingen. — Voor het overige heeft men , behalven de reeds gemelde Uitgaaven van den Bijbel, nog
Psalmboeken, de Evangelien en L'pistelen, van verfcheiden Drukken en in allerlei Formaaten ; gelijk ook van
onderfcheiden, doch nooit zeer laage prijzen, en meest
alleen tot gebruik der Kerken. Evenwel kunnen de liefhebbers zich te Kiow, Moscow en St. Petersburg,fchoon
ook niet altijd, voor den bepaalden prijs , voorzien van
eenen Bijbel, bij de Boekverkoopers der Synode. Minder moeite heeft men om een Psalmboek te bekomen;
want deeze zijn de gemeenfile.
Zedert het jaar 1766 zijn , in het Gouvernement van
Saratow aan de Wolga, Volkplantingen van Duitfchers
aangelegd. Daar zijn 13 Proteftantfche Kerfpels , bij
welken Lutherfciie en Hervormde Predikanten slaan , die
men uit Duitschland en uit Zwitferland derwaards beroepen heeft, maar welken het, bij de tegenwoordige hooge
prijzen der Leevensmiddelen , bezwaarlijk valt met hun ne huisgezinnen op eene fatfoenlijke wijze door den tijd
te komen. — De Broeder-Gemeente te Sarepta voor ziet de daar zijnde Volkplantingen van Bijbels, die te
J-lalle gedrukt zijn. Deeze worden uit Duitscliland ontboden ; van den geheelen Bijbel jaarlijks omtrent de ioo
exemplaaren ; even zo veel van het N. Testament, en
So Psalmboeken; dus van 250 tot 300 ftuks. Men heeft
-ip de plaats zelve geene Drukkerij , en te Moscow (de
,naaste plaats aan de gemelde Landfrees:, waar gedrukt
wordt) of te Petersburg te doen drukken, komt hooger te
Ilaan , dan wanneer men de boeken uit Leipzig ontbiedt;
want papier en kosten van drukken loopen daar zeer
hoog. Zo kost de Druk van eenen zogenoemden Feestpsalm der Broeder - Geine::nte , van twee 0ctavoblaadjens (*), van 500 tot boo Exemplaaren, welke te Moscow bezorgd wordt, te Sarepta telkens i8 of o Roebels. — In de Vulkplantingen aan de \VVolga zijn onder
de Proteftanten nov veele huisgezinnen, die geenen Bij.
bei
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hel bezitten; doch bij de meeste vindt men een Nieuwe
Testannenr -- De groote afftand van hun Vaderland,
waarin de daar zijnde Duitfchers leeven, maakt het aan=
koopen van alle boeken bezwaarlijk en duur. De onkosten der vervoeringe, waartoe de Vracht te land en ter
zee, het Inpakken , Comtnisfiegelden en Tollen behoo-.
ten, maaken aldaar ieder boek meer dan nog eens zo duur
als het te Leipzig bij den Inkoop kost, Een Hallifche
Bijbel , bij voort., in groot 8vo , die aan bladen op
i (*) Grrofchen en van binden te Halle of te Leipzig
Omtrent op even zo veel te (laan komt , wordt in de Volke
plantingen aan de Wolga verkoft voor Roebels en van 3
tot eo Kopeiken (j-), naar dat 'er de band uitziet. Eu
die band is altijd een gemeene lederen band, zwart geverwd of gemarmerd, en rood op fnede maar in zwart
legrijn, en verguld op fnede, kost die zelfde Bijbel in
groot 8vo meer dan vijf Roebels. Laat men ze daar
(als te Sarepta) binden , dan komen zij nog duurder te
ltaan; waarom zij ook allen gebonden ontboden worden.
Door de Broeder= Gemeente te Sarepta zijn reeds ver
gedaan 0th het Christendom onder-fcheidnpog
de nabuurige I^iaimuk cen uit te breiden ; maar tot nog
toe heeft men niets kunnen uitvoeren, Men heeft ook
te Sarepta eenige I#ukken uit den Bijbel in de Kalms
mukfche taal overgezet; maar zij zijn nog niet in druk
Verfehenen,
,

(*) [Vierentwintig gr. maaken eengin rijksdaler.]
(t) [De Roebel heeft loo Kopèlken.]
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(fragment tilt de Inleiding eener Historie der Wijsbegeerte.)
Ask of the Learn'd the way; the Learn'd are blind.
POPES

IJsbegeerte l deze tiaanl alleen doet ons tegen de uitgen
flrektheid, tegen de ,a?ge.neenheid van het onderwerp verlegen opzien. Ik zegge uitgeJsrekthesd; immers wie toch be
geert niet wijs te zijn? ik zegge algemeenheid want waarbij
toch kan men , in de menfchelijke maatfehappij, de tot a11ea
hoogstnoodzaakelijke, en tot op de geringlie werkzaamheedett
invloed hebbende ; waare Wijsbegeerte ontbeeren? Zij vaeét

^^
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het gezag over alle weetenfchappen, kunden, daades en be.
grippen.... wat zeg ik ! kunften ! weetenfchappen_i daaden en
begrippen! elendig klein denkbeeld ; neen ! zij vervult, zij
wijzigt het Heelal!
Maar als wij de zaak toch een weinig nader indenken, dat
z!jn wij in het geval van den man, die, volgends de fabel,
voor het eerst een Kf+meel ziende, van fchrik bijna bezweek
over de reusachtige gedaante van her langgehalsde en hooggepootte dier, doch hetzelve vervolgends weder ontmoetende,
derwaards liep,'het voor den kop uireelde, en eindelijk 'er zo
gemeenzaam mede werd, dat hij het breidelen en met pakken
bezwaaren durfde. Zo zal het ons welligt met het Mega
Zoon , (het zij mij vergund dit woord hier te bezigen , waarmede ARISTOTELES het Heelal bel}empelde,) het groote dier,
dat lhijsbegeerte heet, insgelijks gaan, nadat wij eerst een oog
gellagen hebben ctp datgene, wat van ouds het hoofddoel van
de bétrachtingen der Wijsgeeren uitgemaakt heeft, naamlijk de

lhijsheid.

Wat eigentlijk Wijsheid is, kan aI vooreerst uit de Gefehiedenis der Wijsbegeerte gantsch niet gemaklijk verklaard wordan, wijl ' alle Wijsgeeren naar eene bijzondere .Wijsheid op
hunzelvenalreefden, en. de een des anders Wijsheid dikwijls
voor dwaasheid hield ; maar over het geheeLfchijnt de Wijsbeid, die de meesten bedoelden ,beflaan te hebben , in niet alleen veel, maar in alles te willen weeten, te fpreeken van din'
gen, waarover de mensch zelfs niet eens denken kan, en on.
zindelijke begrippen , van welkers bedaan buiten de herstenen dier
uitvindéts geen' grond was op te geeven, zinnelijk te willen
verklaaren. Dit althands was van ouds de grootfle bemoeijing
der Overnatuurkundige Wijsgeeren; fehoon PROTAGORAS en
^YRRHO hun bereids voor.veele eeuwen in het Grieksch gewenkt , en RANT hunne navolgers nu eindelijk in het Hoog
duidelijk beduid hee ft , dat' zij , e8' hij zelf met ben,-duitsch
-

Kasteeles in de lucht bouwden.

Dit zij echter niet aldus verflaan, alsof wij het waarlijk zeer
fehoon en de aandagt van eiken Denker overwaardig Stelfel
van. den Koningsberger Wijsgeer, op eenige de geringfte wij.
zé, zouden willen wederfpreeken 4f4n. een onwaardig daglicht
Hellen ; daarvoor behoede ons de nieuwfte Wijsheid, door
middel der Kategorifc.he, apodielisch abtolute , morale en alleen autonomifche Imp eratief; -•- neen! wij luisteren in dezen
paar geenerlei Flypothetlfche , en daarom ook Heteronomifche,
Jseperativen, welken zij ook zouden mogen zijn.
Om beknoptelijk, en tevens zo klaar mij mooglijk is, te
doen gevoelen , dat zelfs de best redeneerende Wijsgeeren
Kasteeles in de lucht bouwen, zal ik alleen de aandagt
vestigen op hetgene de cot beden toe nieuwfte Wijsbegeerte,.
-

omtteut onze wijze van kennen, dat.is9onze bewustheid der
zin.
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rzhmeldjke of natuurlijke, en der onzinnelijke of zedelijke ivdea
re/I, leert.
'Er be(taan in de natuurlijke waereld dingen buiten ons;
dit wordt als eene waarheid onder fleld Van deze dingen heb
Wij eene gewaarwording ; doch die gewaarwordingen zijn-ben
echter de dingen zelve niet, maar enkel verfchijnjëlen, welke
de gedaanten aanneemen, die onze denkformen dezelve geeven.
Al wat ons dus te vooren komt , wordt door onze eigene
denkformen, zo gelijk het ons voorkomt, voor ons, gewij2igd. Wij. oordeelen dus, wanneer wij die verfchijnfelen voor
dingen buiten ons aanzien, even als hij, die, door een groet
glas naar de maan ziende , daaruit zoude ,willen befluiten ,
dat zij groen ware. Van daar, zeggen de nieuwere Wijsgeeten, ontfonden de eeuwige twisten der vroegere Wijsgeeren,
dat zij naamlijk het verfchijnfel voor het ding dat verfchijnt,
en hunne eigene, zich in hun. ophoudende denkformen, waarin zij de verrchijnfelen Hechts opneemes, voor de eigene for.
men Oer ditigen hielden , en de bij hun alleen bekende prcedicaaten , of gezegden, op aan hun geheel onbekende fubjelten,
of onderwerpen, toepasten. Van daar werden onophoudelijke en onoplosbaare gefchillen gebobren, wijl alle ftellingen,
op deze verkeerde handelwijze ristende, even zo wel vóór
als tegen beredeneerd konden worden. Zij bouwden dus alle
hunne Stelfels op eene ijdele lucht. Maar ook de nieuwe Wijs
ons-dit ten duidelij^íle aanwijzen , kunnen niet-gern,di
ontkennen , dat zij zelven op niets anders dan op deze verfchijnPelen; en dus op, denzeifden luchtgrond bouwen, wijl zij vol.
mondig erkennen, dat het waare weten der dingen, buiten ons,
voor ons volttrekt onbekend is. Neem eens , (om door een
zinnelijk voorbeeld deze leer kennelijker te maakend wij wor.
den gewaar, dat zich daar, tevens met ons, een tvezen bevindt, dat wij kaars noemen; wij zien dat wezen aan , en
het komt ons voor, als hadde liet eerre gedaante, wier toevallen wij aan anderen, die nooit zodanig een licht gezien
hadden, als rolrond en wit zouden befchrijven. Wij zeggen
daarbij : deze kaars fiaat in deze kamer, en heeft bereids een
uur gebrand. Maar komaan, laat ons uilen deze kamer ver
kaars, zo wij meenen, alleen in dezelve lasten-laten,d
ftaan; zal dan dat oirfprongsbeeld, dat wij meenen achter te
laaten , in deze kamer haan , een uur gebrand hebben , en nog
een uur voortbranden? L)aarvan zijn wij volJirekt ouzeeker; alles wordt tnooglijk anders, als wij heengaan want wij neemen ,• volgends de nieuwe Wijsbegeerte, en form en tijd en
ruimte met ons mede, wijl die niet buiten ons, maar alleen
In ons plaats hebben , slechts denkformen zijn , waaronder wij
niet de kaars, maar alleen het ve"rfchijnfel der kaars , opgenomen hebben. Verbeeld u al verder, dat die zelfde kaars' bij
-

ons op Bene tafel stonde, en dat er eene kat nevens zate, en
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met derzelver gewoone veelbeduidende aandagt, die kaars,
even als wij, befchouwde, en 'er ook eene gewaarwording
van hadde; dan zoude die kat juist dezelfde denl.foxmen als
wij moeten bezitten , om die kaars insgelijks rolrond en wit,.
ofwel, even als . wij, te befchouwen. kleeft het goede beest
andere denkformen, dan zal het welligt deze kaars voor een
driehoekig, blaauw of geel wezen houden, of wel 'r zich eene,
gedaante aan denken, welke onmooglijk door den .mensca ge=
dacht, veel min 'uitgedacht kan worden. Een derde gewaar
wordend wezen, bij voorbeeld een hond, mede bij of op de
tafel flaande, zal, naar den aart zijner denkformen, 'er welligt een cirkel , ovaal , of nog eene andere, en voor ons en
voor de kat ondenkbaare, gedaante aan geeven. —, .Wat.nu is
de rede van dit verfchil ? — deze: dat noch wij, noch de kat, noclk
de hond, het wezen, dat wij zo verfchillend befchoucwen, eigentlijk zien. Maar wat zien wij dan ? — alleen, deszel_fá.verfchijn/'el. En. hoe zien wij dat verfchijnfel? - juist in .die gedaante, als elks bijzondere denkform het kneedt. Is nu.de denkfora
van de kat, om zo te fpreeken, driehoekig, het verfchijnfel,
zal haar driehoekig voorkomen; is die van den hond cirkelvormig, het verf^hijnfel wordt ook bij hem alzo; Is die van den
mensc}t rolrond, het verfclaijnfel der kaars zal zich bij. hem
rolrond voordoen: maar het is geen mensch, kat noch hond
mooglijk , ooit te kunnen weeten , hoedanig het oirfprongsbeelt}
van het verfchijnfel, dat de gedaante zijner denkformen aanneemt, zelf gewijzigd zij ; ja het is zelfs zeer moeilijk ie bewijzen,
of het buiten ons wel werkelijk aanwezig gij. - bus. kan men,
zelfs op grond der nieuwíte wijsgeerige i ell„ geil , zeggen;,
dat alle onze redeneeringen over de flofe en form der dingen
buiten onze denkformen, op onzeekere verbeeldingen gegromd
werden , en als Kasteelen , die in de lucht gebouwd zijn, aange+,
merkt kunnen worden.
Maar welligt heeft deze onzeekerheid alleen in de ervaad
ringskenuis en in liet rijk der natuur plaats; -- in het rijk
der zeiden zullen wij welligt zeekerer befluiten kunnen vormen.— Welke dan zijn de voorwekpen , die wij in het zedelijke befchouwen ? Dit zijn de denkbeelden van goed. en kwaad;
immers onder die beide- hoofddenkbeelden.. -kunnen. wij alle
de overige, kortheidshalve, betrekken. Maár deze denkbeet•
den zijn eene foort van zedelijke verfch;jnfelen, welke ook
door hunne in onze ziel liggende denkformen gewijzigd worden ;
die denkformen der ziele noemt men Kategorren der,thepretifche
verffan,ds. Welk is nu liet middel, waardoa; wij,, deze denkbeelden onderfcheiden? Andwoord: de zuixere Rede. Maar
duldt dat ik n hier vraage:is deze onze zuivereltedevolmaakt
of onvolmaakt? en uw andwoord in de. vo}gende Dilemma
plantte: Zo ge zegt volmaakt, danszijn wij. onfeilbaare wezens; dan .zijn wij Goden,; ^- zo ge zegt oeyolmaákt, dan zat
Dole
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enk zeeleer onze kennis van goed en kwaad insgelijks onvol•
,taakt zijn. I\'iaar Raat dan her redekavelen op grond eener on
,rolrnaakte Rede niet gelijk niet het bouwen van Kasteelen in de
iKeht ? en hoe toch kunnen wij ons verzeekeren , dat onze Kate genen , waaronder wij de zedelijke begrippen ontfangen, ons meer
zeeker derzelver weare weren voordraagen , dan onze denkformen,
waarin wij de vet fchfjtifelen der zinnelijke waereld opneemen ,
ons de wezenlijke idesititeit der Hoffelijke wezens buiten ons
voorfielten ?— Derhalven ,van welke zijde wij de afgetrokkene.
wijsgeerige deifels ook mogen befchouwen, de grondflagen
liggen alle op de onvaste wolken van ons beperkt en beneveld verfland gevestigd. Dit te kennen, dit te gevoelen, dit
the te hemmen, is het maximum, waartoe de menfchelijke
wijsheid in den zinnelijken fland naderen kan. Mooglijk is
'er nooit wijzer taal gevoerd, dan de waarfchijnlijk alleroudfte ilelregel , die ons nog van de wijsheid der Oosterlingen is
overgebleeven; naamlijk deze : Wij zijn van gisteren en weeten niets! Met deze felling nam het geheele heir der volgende
hellingen eenen aanvang, bleef, tot heden, meer dan vier duizend jasren, ronddraaijen in een' grooten cirkel van onzeekerheeden en verwarringen, wiens einde thands bij deszelfs begin
weder te zamen komt; zodat wij nog heden moeten uitroepen :
wij zijn van gisteren en weeten niets! — Doch laat ons deze
afgetrokkene befpiegelingen daarlaaten, en liever meer bepaal
oog 'vestigen op het meer zinnelijke, dan wel op her-delijkht
afgetrokkene en redekundige der Wijsbegeerte. Wij hebben
llechts dezen ernitigen uitítap gemaakt, om onze meeping met
de allegoriefche uitdrukking, dat de Wijsgeeren Kasteelen in de
lucht bouwen, in derzelver wanre daglicht voor te stellen. De
Franfche Dichter RESNEL zegt, derhalven, in den geest va>Z
den Engelfchen Port (*), met veel grond:

'foignons.donc a l'espoir une humble defiance,
Et craignons les écards , oz jette la fciénce.
Attendons que la Mort, ce maitre untverfel,
Decouvre à nos esprits les loix de PEternel (t).
Welke regels omtrend op deze wijze in onze taaie te gee.
ven zijn:
Komt, voegt dan bij de hoop een needrig misvertrouwen,
En vreezen wij de rots , waarop de Wijzen bouwen.
Men wachte, tot de Dood, die alles openbaart,
De wet des Eeuwigen aan ons verland verklaart.
De.
() Hope humbly then, with trembling pinions fear.
Wait the great teacher Death; and God adore.
Esfay on Man, Npist. I.
(t) Esfay fur PHomme, traduit de l'Anglois, par Mr. i' 4l Dti;
*E NEL , l
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Deze verhevene Bouwkunst is juist bij de Wijsgeeren nier
sliéen ce zoeken. Bouwen en vechten fchijnt in het algemeen
den mensch zo eigen te zijn, als den vogelen het vliegen en der
visfchen het zwemmen. Immers, waar ooit menfchen waren,
van de vro-,gfe tijden af, tot op dit uur toe, werd en wordt
nog gebouwd en gevochten. De Keizers, Koningen, Vorde rt
on Grooten , de aanzienlijken , de gegoedde lieden , de mindere ílanden , in Eén woord ,alle rnenfchen, zo van den hoogi en als van den laagflen (tand , bouwen en vechten, zo wet
ili de lucht als op aarde. Maar de \Vijsgeeren hebben nog
dat bijzonder eigen plan in hun bouwen, dat zij altijd hunne
Easteelen vlak voor de Kusteelen van anderen zetten, zo dat
de een des anders voorgevel 'volkomen achter zijn 'gebouw
verbergt en hem geheel zijn licht betimmert ; dat ook ,
voor zo verre ze allen menfchen en met menfchelijke zwakheeden behebd zijn , niet weinig vechten, ten gevolge heeft;
terwijl altijd het laatfte gebouw het meest in 't oog valt,
en ook altijd voor het beste gehouden wordt ; fchoon liet
dikwijls uit de afbraak van de achterl}e, en geheel door het
optrekken van laatere Kasteelen onbruikbaar gewordene, ge.
timmerton is opgetrokken : want de Wijsgeeren vallen wet
wat hoog zuinig : tot hetgene ze met oude materiaalen kunnen
doen, zullen ze geen nieuwe gebruiken ; als de form maar
nieuw is , komt het ook juist zo zeer op de flof niet aan; ei%
of de form zelfs fomtijds onbevalliger ware dan die der afbraakeis , dit doet 'er ook niet veel toe; het is toch een nieuwe form, en dat is genoeg, om in de lucht een aarcig ver..
fchijnfel, waar elk naar opziet, te veroorzaaken.
Daar 'er nu op deze wijze van ouds in de'lucht getimmerd
ja, kan men 'er een geheelen rij gebouwen van dien aart,
alle voor elkander geplaatst, en volgends allerlei orden en onorden opgetrokkene, doch thands, door het gefladig gebrek
aan nieuwe materiaalen , alle gedeeltelijk gedoopte wijsgeerige
Kasteelen , aantreffen. De achterlle zijn de Indiaanfche en
Oosterfche Kasteelen. Deze zijn echter zo zeer nier gefoopt,
als wel van zwakheid en ouderdom grootendeels vergaan, wijl
ze meest uit rieten ftijlen , mosch en klei zamengelleld , èn
ivet palmboombladen gedekt waren. Daar voorkaan de gebout en der Chaideën , Períiaanen en Arabieren, welke Volken
ook al hier en daar een riet uit de Indiaanfche hutten getrokken,
maar toch alles met bitumineufe llíjk opgemetfeld hebben ,
die door den tijd zo hard geworden is, dat de laatere floopers ze niet klein konden krijgen , en daarbij uit zulke onbehouwe (ukken bettond, dat ze die door geenerlei geeste.
3ljláe dommekrachten verwrikken , of tot hun oogmerk ver.
piaatfen konden; ze ftaan dus
geheel op hun-zelven , en
'er zijn Hechts eenige geringe fieraaden, tot de Egyptifche ca
'hccnicifche wijsgeerige Luchtkasteclen, van gebruikt deze
liaan
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.Rá,31 'er vlak voor, en maaken met hunne magere kolommen
r.n vreemde Sphinx- beelden eene zeer fchraale vertooning; echter, daar ze meest van goede bruikbaare en vervoerbaare bntalt
en Egyptisch marmer geflicht zijn, is 'er al menig fukjea
voor laatere gebouwen van verbruikt ; althands de Griekea
;hebben , toen zij , de een na den ander , hunne Jonifche ,
Italifëhe, Socratifche, Eleatifche, Epicurifche, Sceptifche,
Cyrenaifche, Academifche, Peripatetifche, Cynifche, Stoifche
en Ecieí`hifcbe gebouwen 'er voor timmerden, rijkelijk wat van
die Egyptifchè en Pheenicifc1ie zuilen , pijlasters en ornamenten verbruikt, en een rij van gebouwen geflicht, welke
alle niet de fchoonfte marineren voorgevels pronkten; zo da e
toen , voor alle de laatere wijsgeerige Bouwmeesters van de
middeleeuwen en den hedendaagfchen tijd, een overvloed van
,afbraak te haalen was, en wel asles beste bruikbaareGrieltfche
brokken van Parisch en Egyptisch marmer; daar bouwden ze ook
vervolgends nog vlijtig van , elk naar zijn' bijzonderen nationaa.
den fmaak; bij voorbeeld, de Scholastieken heel Got ?giek, dons
ker, en met allerlei krulwerken bezwaard; LEIBNITZ en WOLFF
op zijn Duitsch , hecht en flerk; maar DESCARTES op zijt
Fransch, lugtig en ligt, doch bevallig; r.ocI op zijn Engelsch , grondig, maar zwanrmoedig ; en voor alle die gebouwen heeft eindelijk ItANT, van de oude Indiaanfche rieten
der achterfie gebouwen en marmeren planten der Sceptifche
geflichten , een modern Burgerhuis net groote glazen gezet;
maar het dak is nog niet geheel digt, de fchutting fkaat 'er
ook nog voor, men is 'er nog bezig met kroegen. --Naast dien onaf'zienbaaren rij van min en meer vervallene
Kasteelen en Gebouwen flaan vier groote misfelijke Chineefche
getimmerten , met fchelletjes , dranken en joofies verfierd ,
liet een vlak naast het ander, maar toch voor 't overige geheel op hunzelven, en zonder dat een enkel fluk der andere
afbraaken daartoe gebezigd fchijnt. Het eerfle is dat van LAO,
-- het tweede van CON-FOU -TSE, — het derde van Fo, -en het vierde, dat zuiver Japansch is, van DAIRi. Dat zijn
raare, overal magere en doorluchtige Lootfen; niemand der
laatere Bouwheeren heeft 'er ooit een enkelen draak of
joofie van kunnen gebruiken , maar ze zijn genoodzaakt ge
-west,
om , als ze eeu joofie noodig hadden , een Cha1^
deeuwsch uit de afbraaken op te zoeken. -- Dan nog ftaan,
aan de andere zijde der voor elkander geflichte Gebouwen,
eenige enkele Hutten; dat zijn die van de Noordfche Volken,
Scythen, Kelten en anderen; deze Hutten f non a.le nevens,
vóór en achter elkander , doch tiet tusfchenruimten genoeg
dat ze elkander niet hinderen; zo dat dit vlek juist liet voor
een Negerij of een Kraal der Hottentotten heeft.-komenva
Alle die Gebouwen nu, van het eerfle tot het laatiie, hoe
hecht en welgegrond ze ook mogen fchijnen, zijn ongeleid,
p4
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wijl ze werkelijk in de lucht fillan ;en die Ineht'is dat ontoffèi
lijke, onvo orwaardelijke, onbegrijpelijke en onkenbaare,waarvp ze toch allen gefiicht hebben ; terwijl elk naar zijn zin
een vloer- of fundamentplank op dezelve lag, welke men Hypothefis noemt ; hierop fond elks gebouw in goede orde en
fymmetrie ; het een was altijd naar het ander; lag die fundaxnentgrond wat fcheef, wel nu dan fond alles ook wat fcheef,
-even als de toren van Prfa; en als ze dan dien misflanel zasen, zeiden ze maar dar ze dat met voordagt gedaan hadden,
en dat dit een kunst van bouwen was , die niet ieder hun na
kon doen, — naamlijk zo fcheef te bouwen als men wil, •..
en dat evenwel het gebouw ftaan blijft, omdat de loodlijn nog
even binnen de balls valt.
Daar fiaat nu dat luchtige onbemuurde Vlek volkomen in or.
do. Willen wij nu deze Gebouwen wat nader leeren kennen,
dan zullen wij best doen , het leven en de gevoelens van enkele der voornaamfle Bouwmeesters eens ter loops te overzien;
dat zal ons nog al een weinig licht over hunne wijze van bouwen verfchaffen. Maar voornaamlijk dienen wij te onderzoeken, wat hun bewoogen en aangefpoord hebbe, om zo ijverig
zulke getimmerten , zo ver buiten liet bereik onzer aardfiche
en zinnelijke wooningen , even als Villa's , lusthuizen, buiten.
pleatfen , vóór en bij elkander te zetten. — De grond van
deze zucht ligt al weder in eene zelfde, het geheele menschdom te zamen en elk individu in het bijzonder, van ouds tot
heden toe, naar 't fchijnt, bijzonder ingeprente eigenfchap,
naamlijk de zucht of trek tot geluk, tot verbetering, tot meerdere volmaaking; — en deze opmerking is wel het nuttigde
en troostlijkfle, wat wij uit al dat geestelijk timmerwerk kun.
nen trekken. Indedead, ai wat ooit den naam van Mensch
kon draagen, trachtte van ouds genadig beter, wijzer, en, in
één woord, volkomener te zijn, dan hij zich bevond te weezen: geen onzeekere wenk, waarlijk, dat de Mensch tot een'
oneindig volmaakbaaren hand, en dus tot hooger einde dan hij
hier kan bereiken , gefchaapen is ! Elk had wel van de Natuur
dien aanleg ontfangen , om gewaar te worden , dat 'er bij opeen volging eenige veranderingen van aandoeningen bij hein omit.
Ronden ; en men begon die , reeds vroeg , aan buiten den
mensch plaats hebbende wezens, die echter met den mensch
in een zeker verband honden , toe te fchrijven : maar de
J 1ensch , altijd zo veel als met zichzelven praatende ,
vroeg zich welhaast af: wat zijn die wezens? van waar zijn
ze ? of liever , wat is de oorzaak van hun beftaan ? Alle deze
vraagen nu konden de menfchen zichzelven niet oplosfen.
Dit deed hen te meer verlangen om 'er iets naders van te
weeten , en die kennis als hun hoogfte geluk aanzien, wijl ze
ben volkomener fcheen te zullen maaken. Elk riep dus in zijne
tax}
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1781 nit, hetgeen VIRGILIUS in de zijne in laatere tijden uit.

boezemde

Felix qui potwit rerun comnoscsre caw fas.
Gelukkig is de mensch, die de oorzaak kent der dingen!
Dit geluk , echter , was een fclladuwbeeld , waar ze apert
naar greepea , zonder het te kunnen vatten; elk begon zich
een hutjen in de lucht te bouwen , dat zodra omítortte als het
gezet was; tot dat 'er onder de Grieken een Volk opftond,
dat zich niet nadruk bemoeide om hunne twijfelingen op te
losfen en hun verlangen te bevredigen. — — --•—
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vrienden, die ieder met een kind weduwenaar warenl
T wee
gehleeven , hadden elkander beloofd, dezelve te zamen in
't huwelijk te zullen verbinden. Da Heer DE B. en de Eieer
DE M. woonden te Parijs , zagen elkander dikmaals , doch
hunne kinderen kenden elkander niet. De beide vaders hadden
afgefproken , dat zij elkander niet eerder zien zouden , dan in
het tijdpip des leevens, waarin het hart berekend is om erne
keuze te kunnen doen. Zij waren bedugt, dat zij in de kindsheid kennis aan elkander krijgende, die wederzijdfche liefde
niet zouden gevoelen, die, op de jaaren der driften, uit het
eerfte gezigt doorgaans geboren wordt.
In de opvoeding van JULIUS en VICTORINA was niets verzuimd. De Heer DE n., vader des eerstgenoemden, groot liefhebber van de muzijk, zag met onuitf'preekelijke blijdfchap
zijns zoons vorderingen in deeze betoverende kunst; op den
ouderdom van veertien jaaren was hij een meester op de viool;
niet minder muntte VICTORINA uit op de Piano -forte. De fleer
DE B. bezogt op zekeren dag zijnen vriend. „ 'Er moet,"
zeide hij tot hein, „ mijn waarde DE M. , eerre proeve geno„ men worden. JULlus bezit eenu ge(lalte en houding, be„ vallig genoeg om een leevendigen indruk te verwekken ;
uwe dochter is bekoorlijk; indien zij, elkander ziende, over
„ en weder behaagen in elkander vinden , gebeurt 'er zekerlijk niets ongemeens; indien zij, ons ontwerp vermoedende,
„ elkander dies te frerker beminnen , dit is ook zeer natuur„ lijk. Maar ik heb eenen inval gekreegen, een zonderlingen
" inval, ik beken het, doch Indien gij denzelven goedkeurt,
zult
'
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„ zult gij aan mijnen vuurigtien wensch voldoen. Onze Inren
deren moeten zoo nabij elkander worden gebragt, dat zij
„ elkander hooren , doch niet zien kunnen. Tot heden toe
„ zijn de oogen het eerie zintuig geweest, waarvan de Liefde
, zich bediend heeft om zich een weg tot het hart te baanen ;
„ laaten wij haar eersen anderen weg doen neemen ; dat het
gehoor de plaats van het gezigt vervange ! " De Heer DE M.
nahl genoegen in dit plan ; men liet twee kamers gereed maaken; de muur, die dezelve van een fcheidde, wierdt wegge°
broken , en een Rijf gefpannen taf daarvoor in de plaats gefield; en vermits de nieuwsgierigheid daarin eene opening zou
hebben kunnen maaken, wierdt aan weerskanten , op zekeren
aftand, een traliewerk geplaatst, 't welk men niet eene zeer
dunne doffe overdekte. Met deeze voorzorge halt men van de
nieuwsgierigheid, in foortgelijk een geval zoo natuurlijk, niets
te vreezen. Voordat JULIUS en VICTORINA in de kamers geleid
wierden, voor huil beflemd, wierdt hun uitdrukkelijk bevolen, en deedt men hun plegug belooven, aldaar tiet te fpreeken ; zelfs waren zij met de vaderlijke ongenade gedreigd,
indien zij liet (tilzwijgen braken ; om kort te gaan , zij hadden
alleenlijk verlof om te zingen en op de Inftrulnenten te ƒpee•
lelt, welke zij beiden zoo uit(Ieekend behandelden.
Men verbeelde zich vicTOzINA's opgetogenheid , toen zij
de welluidende klanken der viool van JULIUS hoorde, en het
bekoorlijk Air, welk hij firaks daarop zong , met de uitdruk
aandoenlijkheid! Zij was in fterke verzoeking-kingderzat(I
om vraagen te doen aan de zoo lieflijke ftetnme, die in haar
:hart doordrong; doch zij herinnerde zich kaars vaders ítreng
verbod. Zij plaatfte zich aan haare Piano, en deedt op haare
beurt in JULIUS de bekoorlijkule verrukking ontdaan ; hij ver
zich, in hoogere gewesten te zijn opgenomen, en de-beld
4temme van een hemelfc'ren Geest te hooren. Toen VICTOgeëindigd hadt , alzoo Julius zijne opgetogenheid nier
met woorden mogt betuigen , klapte hij in de handen, vatte
an nieuws zijne viool op , en overtrof zichzelven in de
nieuwe hukken , welke hij fpeelde. Zoo veel behaagens
vonden de beide jonge lieden in dit muzikaal gefprek, dat men
hen tot de gewoone zamenleeving niet kon doen terug keeren.
Nergens waren JULIUS en VICTORINA gelukkig dan in hunne Mu.
zijkzaal. De Schouwburg en filet Bal waren voor hun het
ItI1^A

grootlte verdriet.
De hoop van den Heere DE B. wierdt vervuld : JULIUS war
fmoorlijk verliefd, en VICTORINA ondervondt liet tederste
gevoel voor JULius ; deeze , flaaf der gedaane belofte, en
evenwel onverduldig om aan zijne onzigtbaare beminde de
drift te vertiaan te geeven, die hij voor haar gevoelde, vondt
zich genoegzaam opgewekt om Dichter te worden. Hij maakte
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Ate. Roumances, die alle de kragt zijner liefde en kwellinge
,Uitdrukten.

VICTORINA , betoverd , trsgtte op deeze Lyrifche liefdeverYlaaring met andere coupletten te antwoorden: de regels der
poëzije waren niet zoo goed in acht genomen ; doch zij erkende doordrongen te zijn van de gevoelens, welke zij hadt
doen ontdaan, en JULIUS bemerkte de misflagen in den (lijf
niet, welke iedereen behalven hij zou ontdekt hebben.
Na; een langen proeftijd bereikten eindelijk onze twee
gelieven den huwbaaren ouderdom. Aan beiden tvierde
het huwelijk afzonderlijk voorgeflagen , doch beiden ga..
ven 'er geen ander antwoord op, dan de verklaaring van
hunnen dieplIen afkeer van den echt ; eene zamenkomst
hieldt men 'voor het dienftig middel ter verdrijvinge van dien
afkeer. Met de jasren hadden Julius en VICTORINA alle de vol
uitwendige voordeelen verkreegen ; de Na--maktheidr
tuur hadt ze hun met eene kwistende hand gefchonken; zij
zagen elkander , en hunne oogen wierden inderdaad be.
koord; maar het beluit ft ndt vast, om niet te willen trouweu. ,,,Hoe . is. het mogelijk," zeide de Heer DE B. tot zijnen vriend, „ dat het hart hun niet gezegd heeft: zie daar
,, het Weezen, welk ik bemin! Het woord fympathie is dan
„ een woord zonder zin." Zoo dra JULIUS en VICTORINA
van eene belemmerende zamenkomst verlost waren; liepen
beiden na hunne fchrijftnfel , en maakten eene Romance,
die hun ongeluk met de kragtigile woorden uitdrukte; verre
waren zij van te vermoeden, dat de eene des anderen vol.
komene genegenheid bezat , en zij zwoeren (zonder de ligtvaardigheid diens eeds te vermoeden) nooit te zullen veree.
nigd worden!
Niet beter (laagden nienwe zamenkomtien : de twee geIieven vonden geen vermaak, in elkander te zien. De Heer
DE B. , van nu af volkomen overtuigd , dat elk hunner getrouw
was aan de gevoelens, die de Muzijk alleen in hun hadt verwekt, was op een flottooneel bedagt: de behangzels, weke de
twee kamers vaneenfcheidden, wierden zorgvuldig losgemaakt,
en derwijze ingerigt, dat zij bij de gering!te aanraaking moes.
ten vallen. De twee vrienden geboden JULIUS en VICTORINA,
zich op het voordeeligst te kleeden , en zeiden , dat zij
hen dien dag een nieuw muzijk wilden hooren uitvoeren,
welk men zeide zeer voortreffelijk te zijn; JULIUS zou de eene
partij', VICTORINA de andere fpeelen. De vaders gaven bet afgefproken zein; en, tot groote verbaasdheid der twee gelieven, zongen zij een duo, waarin zij elkander eene eeuwige
liefde , zwoeren. De verrasfing, de verrukking fmoorden bijkans hunne temmen; welhaast hoorde men niets dan zuchten.
Thans deedt de' Heer DE B. de behangzels vallen. Met ver-

baasdheid herkenden de jonge gelieven elkander, eu vloogen
op
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op elkander toe; maar de traliën -- de traliën waren daar; zij
konden niet als het overige verdwijnen; — jur,ius, zonder dat
hem de weg wierdt geweezen, bevondt iieh in vier fprongen
aan de voetei Van VICTORIR^A . Weinige dagen daarnaa verte
eenigdei9 de Heer bt r+. en de Heer vE M. hunne' kinderel!
pret elkarnder.

PA NE ARMONIC0N,

woonagtig te T'eeneo, bevindt zich
DD thans
te Parijs, om aan het oordeel van het verlicht puin die hoofdilad een Muzijkinftrument
e Fleer JAN MAELZL,

bliek
te onderwerpen,
door hem uitgevonden. Dit fpeéltuig, 't welk alleen d-oor
veeren in beweeging wordt gebragt en gehouden • geeft het
geluid van alle blaasfpeeltuigen, en verfehaft aan hetzelve
eene vastheid en volmaaktheid, welke de kunst, ondanks
de poogingen der grootfie meesters , niet heeft kunnen herei
uit welke het is zatnengefield, zijn de-ken.Dfpltaig,
Dwarsfluit,• de kleine Fluit (flauto picciolo) de Klarinet, de
}ioboo, de l3asfon, de Hoorn , de Serpent en de Trompet. Die fpeeltuigen zullen nog vermeerderd worden met de
Keteltrom, de groote Trom, de Bekkens, de Triangel, enz.
De naam Panharrnonicon (Asharmonie) ontvouwt volkomen de
natuur van dit fpeeltuig.
De Heeren CIIERUBINI, MEITUL, PLEYEL en BIGEL hebberi
niet verzuimd , aan den 'theere MAELZL eene getuigenis vans
hunne bijzondere hoogachtinge te geeven , door hem Mu=
zijkltukken, door hen vervaardigd, ten gefchenke aan te bie=
den. Wij zelven zijn getuigen geweest van de uitvoerihrg de>'
Krijgs-fymphonie van HAYDN,. van eene Ëcko, opzettelijk doof
den Heer CIIEIUBINI vervaardigd, 'van een Franfchen Mnrsch 3
en van verfcheiden Allemande - dansen. Onmogelijk is het,
dat een gezelfehap Muzikanten harmonieufe Rukken niet
meer nanuwkeurigheids , juister afgemeetene , en wij zoutled
fchier zeggen, meer onveranderlijk bepaalde, ineenfineltingetf
(nuanccs' van het piano en het forte, kunnen uitvoeren, Het Is
niet flets eerie zinbegocheling; men hoort de eigen klanken
der fpeeltuigen zelve. De Trompet heeft inzonderheid ontt
doen verbaasd haan; een Virtuoos zoude het niet verder kun.
nen brengen. 't Geen de voornaamste verdienhe van dit werk.
tuig uitmaakt, is, dat de maaker voor elk blaas - ln&rtrment eert
xnonditult heeft uitgevonden , aan deszelfs natuur eigen, eA
dat tevens, met de meeste volkomenheid, aan het vermaget^

der mcafkhelijke -fiemwerktuigen beantwoordt.

-MENG E L WERK,
TOT PRAAIJE LETTEREN, KOMSTEN EN WEETENSCHAPPEN, BETREKKELIJK.

, L. L. D.
P.R.
S. E. Hoogleeraar in de Zedelijke If/ijsbegeerte en Redeneerkunde te Aberdeen ,
Lid van de Zeeuwjche 11Zaatfchappij
der Weetenfchappen , en van de Letterkundige en Wi sgeerige Maatfchappij te Manchester.

LEEVENSBERIGT VAN JAMES BEATTIE

j

Aan de Heeren Schrijvers der Yaderlandfche Letteroafeningen.
1\IIJNE HEEREN !

Ic ben een zeer groot liefhebber van Leevensbefchrijvingen. Gaarne wensen ik, inzonderheid, Manneii
te Zeeren kennen, die, door hun Verfland, Weetenfchap
en Geleerdheid , zich eenen welverdiender beroemden
Naam verwierven. ,Ik heb, in dit fluk, veele gelijk
denkenden en eveneens gevoelenden. Hun en mij is het
hoogst aangenaam, in het Mengelwerk uwer Letteroefevingen, doorgaans in elk Stukje, dus een onthaal te
ontmoeten. Lang had ik gewenscht, eenig bijzonder onderricht te ontvangen wegens den Aberdeenfchen Hoogleeraar BEATTIE , die , door een aantal zijner Schriften, in onze taal vertolkt • in zeker voege ons landeigen geworden is. homers hebben wij van hem ver
handen Bene Verhandeling over de Natuur en de-taldin
Onveranderlijkheid der Waarheid, .ten mare 1773, dooi
PETRUS GERARDUS DUKER , in 't licht gegeeven. -In het .Mengekverk uwer Algemeene Vaderlan4 ehe.:Letter-oefeningen zag men van tijd tot tijd het voornaamf'e geplaatst uit BEATTIE'S Werk over de Dichtkunde; zoverre
zij de ziel roert , ( te vinden in het II D: a St. bl.. 473•
11I D. 2 St. bl. 397 , f68, 6o8. IV D. a St. bl. al ,
MENG. 1807. NO. (6.
66,,
Q
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66, r95, 24-, 362.) -- In den jaare z783 kreegett
onze Vaderlanders 's Mans keurige Proeve over her
Lachen rn het Gelachverwokkende in handen. -- Met
den jaare 1785 ontvingen wij de Vertaaling zijner Wijsgeerig e , Oormeel- en Zedekundige Verhandelingen; gaande
over liet Geheugen,, de Yerbeeldingskragt en het Droomen;
over de Fabelkunde en Romans; over het Verheevene; over
de Nuttigheid ether Taalgeleerde Opvoeding, en de Bloed
Genegenheid, in twee Deelen , door-verwantfchplijk
den Lerw. PETRUS LOOSJES ADZ. vervaardigd. — Die
zelfde Christen- Leeraar fchonk, in 't jaar 1790, ons tle
Overzetting van de Baarblijklijkheden van den Christlijkess
Godsdienst, uit BEATTIE'S pen gevloeid, —En bezorgde
ons de Hoogleeraar JoH. FRED. 1r NNERT , in 't jaar
x791, des Schrijvers Grondbeginzelen der Zedelijke Weetenfchappen, in drie Boekdeelen.
Die Schrijver, van wien wij ze veel bezitten, wordt
vnn de keurigile, ílriktile en onpartijdigfte Boekbeoordeelaaren in geheel Europa, de Heeren Schrijvers van
liet Monthly Review, de Ji7ijsgeerige Verhandelingen aanIcondigende , met een' fchaars door hun toegedeelden,
en daarom hoogfchatbaaren lof befchonken , welken
wij hier ,gepast oordeelen te vermelden. Zij drukken zich in deezer voege uit: „ Indien de voort„ brengzels van, gemeene Schrijvers, over zede- en
„ oordeelkundige ífofFen, gefchíkt zijn om de aandagt
van het; Algemeen te trekken; kan een nieuw Werk,
„ deeze ftoffen behandelende, gevibeid uit de pen eens
„ reeds met roem bekleeden ,Schrijvers , niet nalaatett
„ de nieuwsgierigheid gaande te doen worden, en de
„ grootíle verwagtingen op te wekken. De Hoogleeraar BEATTIE heeft reeds eenen agtenswaardigen rang
verworven onder de oordeelkundige Schrijvers dee„ zer Eeuwe. Zijne Wijsgeerige, Oordeel- en Zede9 , kundige Verhandelingen zullen die verworven ag„ trog in geenen deele verkorten. Ze zijn het voort„ brengzel van een allerbest gevormd Hart en klaar
„ verlicht Vériland; van een' iVlan, die, met Vernuft
„ en Smaak, Braafheid en Goedwilligheid vereenigt,
die de gelukkige gaave bezit om zedelijk met wijs„ geerig onderwijs te panren, en, terwijl hij alleen
„ ten oogmerk fchijnt te hebben om het verland op
„ te klaaren, alle gelegenheden waarneemt om tot he
furs te fpreeken. De Regels ter betragting, om het
,, lee-
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,, leevensgedrag te beftuuren , welke hij onder zijne
„ 13efpiegelingen mengt, mogen zommige Leezers ver„ drietig en van weinig aangelegenheids toefchijnen ;
„ wij zien ze aan als een dierbaar gedeelte van het
Werk, en wenfchen, uit grond onzer harten, dat de
Onderwijzers der Jeugd, in plaats van zich te vrede
„ te houden met enkel Schoolgeleerden en Wijsgeeren
„ te vormen, den Hoogleeraar BEATTIE navolgden,
met haar zo wel doen als befpiegelen te leeren, en
,, zich met Eere, Vollfandigheid en Braafheid te ge„ draagen in alle Leevensftanden. " — Monthly Review
for ,laslij 1783.

Men achte deeze voorloopende Brief bij de Leevensfchcts van den Heere BEATTIE, hier nevens gaande,
niet te lang , in vergelijking van het Stuk zelve. Ik
wilde door denzelven aan uwe Leezers Werken herinneren, uit 's Mans pen gevloeid en in onze taal overgebragt, die, mijns bedunkens, eene veel algemeener
leezing en beoefening verdienen , dan misfchien aan
dezelve te beurt gevallen is, uit oorzaaken, die zeker
den Smaak onzer Landgenooten niet tot eere Eirekken,
en (om 'er dit, ten flot , nog bij te voegen) aanduiden , dat de verJlandige l/erlichting nog dien opgang
niet gemaakt hebbe, welken alle welwenfchers en voor^
f'anders van Deugd en Godsdienst zo hartlijk verlangen. Ik blijf, enz.

werd te Krncardinefhire , in Schot
gebooren. Zijn Vader behoorde tot den Boeren•-land,
íland, was een Landbewoonder, die, fchoon zo aan
niet als men ze in Engeland aantreft, een ede--zienljk
len en wakkeren geest bezat , niet oneigen aan lieden
ten ,platten lande in dat Noordlijk Rijk. Hij , naam lijk, was 'er op gefteld , en voerde het daadlijk uit,
om Bene uitmuntende opvoeding aan zijnen Zoon te
geeven.
De Parochie -fchoolen in Noord -Brittanje zijn daartoe
zeer gefchikt, en de vijf Univerfiteiten, aldaar door 't
Rijk verfpreid , brengen verwonderlijk veel toe ; out
Geleerdheid , Wijsbegeerte, en Weetenfchappen in 't algemeen, in eene overvloedige maate mede te deelera aan
de jeugd, die zich in de loopbaane begeeft.
JAMES BEArTIE

Q2

Do

216 LEEVENSBERIGT

De jonge t1EATTIE , in de nabijheid der ouderlijke
wooning de voorbereidende kundigheden opgedaan heb
vertrok na New - 1berdeen , en voltrok zijne-bend,
Letter- en Leer- oefeningen op die Univerfiteit , waar
hij ten laatf}en het Hoogleeraaríchap bekleedde. Het:
is daar zeer algemeen , dat Jongelingen , met geene rui
middelen bedeeld , Burfars wor--meatvnijdlk
den, (op de Beurs fludeeren , gelijk men het bij ons
uitdrukt.) Tot eer der Schotten moet men zeggen, dat
die hoedanigheid geene vernederende onderfcheiding
maakt, geene laagheid medebrengt, of iets ilaafsch influit. In tegendeel is het een blijk van verdientte, en
niet zelden eene belooning van uitmuntende vorderingen. -- Het is niet vreemd, dat veelen der Studenten , die lesfen in onderfcheide vakken, gedutirende
eenige maanden , bijwoonen, en dan , als Burfars ,.
vier, vijf , negen tot tien Ponden 's jaars ontvangen,.
?iet overige van liet jaar in eene Parochie -fchool les
geeven.
FIet is niet onwaarfchijnlijk dat dit Tiet geval was
van den jongen BEATTIE. Zeker gaat het, dat hij , ge
geen gering gedeelte zijns jeugdigen leevens,-duren
den post van Schoolmeester bekleedde, eerst te Allaa,
in Fifefhire, en vervolgens in Kincardinefhire. Einde
zich eene gelegenheid aan om na. Aberdeen te-lijkbodt
trekken , de derde Stad in Schotland , in handelrijkheid, grootte en aangelegenheid. Daar bekleedde hij,
in 't eerst , den post van Ondermeester in de Latijnrfche School, en, de Dogter van den Oppermeester ge
hebbende,- vormde hij misfchien geen honger-trouwd
uitzigt, dan oni , ten eenigen tijde , de Opvolger zijns
Schoonvaders te worden. Daar gebeurde nogthans
iets, dat her_: welhaast hoogere uitzigten deedt vormen.
De I-Ieer BEATTIE, die langen tijd fmaak in Dicht
bezeten en veele verzen gemaakt hadt, viel met-Itunde
ongeineene vlijt aan het befchaaven zijner Dichtftukken , zo dat dezelve Bene gefchiktheid kreegen om in
het licht te treeden ; welhaast voldeedt hij aan den
wensch zijner vrienden, met de uitgave. De eerfte bei}ondt in een Boekdeel, Original Poems and Translations,
ten ja,zre 1760 van de pers gekomen. Eenige deczer
Dichtítukjes zijn naderhand meer gezuiverd en befchaafd ter Boekenwereld verfcheenen. Zijn yudgnnent of Paris gaf h ijten jaare 1765 te leezen. In 't
jaar
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jaar 1767 werd hij bekend an den Dichter GRAY, en
men zegt, dat hij deezen geraadpleegd Nebbe, ten aan
The ll7injlrel or the Progrefs of Genius , groot--zienva
deels gefchreeven in 1768 , fchoort een gedeelte de arbeid was zijner dichterlijke aanblaazing in vroegeren
jaare. Het eerfie Boek deezes Werks kwam uit in
1 771; liet tweede in 1774. IIet geheele Werk is zedert verfcheide keeren gedrukt. Intusfchen onthaalde
hij de Vrienden der \Naarheid met zijne Es ay on the
Nature and Immutability of Truth , in oppg/'tion to Sophi/lry and Scepticisan.
Het was onder de uitgave deezer Werken, dat veelen
zijner Landgenooten 's Mans •vriendfeliap zogten , en
aan de talenten van BEATTIE de verdiende hnl_le beweezen. Veelen vervoegden" zich met hunne Dicht
tol hem, en zijne verdienlIen trokken de aan -íltiken
iets beters dan bloote-dagterLmi'n.Da
bewondering was voor BEATTIE weggelegd : want de
Graaf= vAN ERROL , die Slams Cajtle, in de nabuur
flberdeen, bewoonde , werd de Voorflander en-fchapvn
Befchermheer van Mr. BEATTIE. Deeze Edelman Relde
zijn' invloed met zulk een' ijver en gelukkigen uitflag
te werk , dat den Ondermeester op de T alfchool, door
den M giftraat van New - 4berdeen , de aanzienlijke
post van Hoogleeraar aan de Univerfiteit werd opgedraagen.
Korten tijd daarnaa verwierf BEATTIE Bene meer onderfcheidende befcherming en (leun. Mr. IiunME werd,
ten deezen tijde , door zijne Landgenooten aangemerkt,
als niet alleen een uitmuntenden rang bekleedende in
het Gemeenebest der Letteren, maar ook liet oppergefloelte van oordeelvelling en ketirmeesterfchap, waarop
hij in'zeker voege verheeven was door de vrijwillige
flemme der Natie. Natuurlijk was liet, dat een jeugdig Letterminnaar uitzag na de onderfteuning en befclierming van zodanig een' Letterheld. Men zegt, dat
Mr . BEATTIE, 't geen hij fchreef, aan diens overzien
onderwierp , met al dien eerbied , maar tevens niet al
die hoope , welke hij toen reeds , met volle regt, mogt
koesteren. Ilet oordeel des Gefchiedfchrijvers was egIer zo gunfl:ig niet , als Mr. BEATTIE, misfchien , met
grond moot verwagten. Dit voorval wil men dat aanleiding zou gegeeveii hebben tot de meergemelde P'rhandeling over de Nat:'ur en de Onveranderlijkheid der WaarQ3
beid,
.
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held, in tegenflelling van.Drogredenkunst en Twijfelaarij.
Wat hiervan zijn moge , en aan welke beweegrede
vervaardigen dier Proeve moet worden toege--neht
fchreeven, welke wij gelooven dat van den zuiverllen
mart waren,. dit Werk bezit eene zeer groote verdien lie. De Schrijver hieldt zeker Dr. REID in 't Ooge,
en volgde de voetflappen diens bekwaamen Hoogleer aars; het verdient opgemerkt te worden, dat d& Leerling, in dit geval, een beroemder naam verwierf dan
de Leermeester. — De uitgave van dit Werk verfchafte
33EATTIE grooten lof , een klein Jaargeld , doch een
groot aantal Vrienden in Begunstigers. Onder deezen
mogen wij noemen Dr. GREGORY van Edinburg ,den Graaf
VAN MANSFIELD , Mee. MONTAGU , Dr. JOHNSON

Lord LYTTLETON , HgRD en PORTEUS, Bisfchoppen
van Worcester en Londen. -- Lord MANSFIELD,. toekt
Opperregter in 's Konings Bank , prees hem bij den
,Koning aan, en bragt te wege, dat zijne Majefeit hem
een jaarlijksch gunstbetoon van tweehonderd Ponden St.
fchonk ; , ten einde hij ," gelijk men ten dien dage
fprak, „ dus begiftigd, 'altoos op de wagt zou fiaan,
„ om zich ten ftrijde aan' te gorden tegen alle Gods„ dienst - ontheiligende gevoelens en twijfelaarijen ,
welke,, ondanks 't geen hij daar tegen gefchreeven
„ hadt , in de wereld mogtén "ten voorfchijn treed^n."
De Heer BEATTJE, in deezer voege eer en, voordeel
in zijn Land verworven hebbende, verlangde Londen te
zien, en te verkeeren met de beroemde Geleerden in die
Hoofdflad des Rijks. Bekend zijnde bij Mr . BOS\ELL,
bezogt hij dien Heer in 't jaar 1771 , op zijne reis na
Londen, en verwierf eene zeer vleiende aanbeveeling aan
Dr . JOHNSON , die den 14eer BEATTIE bij veelen zijner
Vrienden , inzonderheid aan Mév .' THRALE , bekend
naakte , en vervolgens altoos van hem fprak op eene
wijze , die de grootfle hoogagting uitdrukte. — Omtrent deezen tijd het Getuigfchrift van het MarfhalCollegie . als L. L. D. ontvangen hebbende, deedt hij
anderwerf 'eene reis na Londen , ten jaare 1773. Vijf
jaaren verliepen 'er egter, eer hij zich weder derwaards
vervoegde.

Dr. BEATTIE befchonk ten jaare 1783 de wereld met
zijne Disjertations IJ'Zoral and Critical. Deeze waren eerst
vervaardigd geweest in eene andere gedaante, en maak-

en een gedeelte uit der.Lesfen , voorgehouden aan jonge

Hee.
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1rieeren , die hij , als Hoogleeraar in de Zedekunde, moest
onderwijzen. „ Dit hoopte hij ," opdat wij zijne eigene
uitdrukkingen bezigen, „dat genoeg zou zijn om te ver„ antwoorden voor de eenvoudigheid van den ftij4 ,
„ voor de veelvuldige invoegingen van ernftige en ter
deugdsbetragting opleidende aanmerkingen, alsmede
„ voor eene grooter verfeheidenheid van ophelderende
„ voorbeelden , dan noodig zou geweest zijn, indien
„ zijne Toehoorders van rijper_jaaren, of aan afgetrok„ kene befchouwingen gewoon geweest waren. -- De
„ Leezer zal zich te leurgefteld vinden , wanneer hij ,
„ in dit Boek, eenige diepuitgehaalde Bovennatuurkun„ dige Befpiegelingen, of andere ftoffen, vol twijfelag„ tige zintwisting , verwagt te zullen ontmoeten. De
Schrijver is des niet onkundig; doch zij firooken niet
niet zijne begrippen van Zedelijk Onderwijs en hij
heeft ze, zints lang, ter zijde gefteld. Hij bedoelt,
jeugdige gemoederen te gewennen aan aandagtige op,, werking , dezelve te hoeden tegen den invloed van
kwaade beginzelen , en bezig te houden niet zulke af,, beeldingen der Natuure, en zodanige eenvoudige en
tot betragting (trekkende Waarheden, als teffens kun„ nen dienen om het Verfland en het Hart te verbeteren, de Verbeelding te Itreelen en te verheffen."
Dr. $EATT1E's Evidences of the Christian Religion,
ten jaare 1786, op aanraaden des toenmaaligen Bisfchops
van Chester, Dr. PORTEUS, thans Bisfchop van Londen,
vervaardigd en in 't licht gegeeven , is een dierbaar
Werkje. De Nederduitfche Vertaaler (dit mogen wij vrij
als geheel overeenkomstig met de waarheid, in dit-lijk,
Leevensverílag, uit het Engeisch opgemaaktj, hier invlegten) „ vondt zich, behalven door de belangrijkheid
der zaake zelve, daartoe opgewekt door de kortheid,
„ waarmede de Heer BEATTIE het tink behandelt, en
,, zijne wijze van voordragt, zo gefchikt naar de bevat.
ting van allen , die hun natuurlijk gezond verfland
„ bezitten, en een Hart, voor overtuiging vatbaar, in
„ den boezem omdraagen. Geene geleerdheid wordt 'er
vereischt, om dit Werkje te verftaan en de klem der
Bewijzen te vatten ; 't is niet voor Geleerden gefchreeven, maar voor allen, die belang ftellen om hun
geloof in den Christ/ijken Godsdienst op den eenigen
hégten grondlag, verttandige overtuiging ,te doenrus„ ten; die willen weeten, wat, Wien en wayotti zij geloo,,ven
Q4
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„ ven , en in flaat zijn om rekenfchap te geven van
„ de hoope , die in hun is."
Het leaven van Dr. BEATTIE is een werkzaam lecveii
geweest, belleed in dc beoefening der Fraaije Letteren,
in het vervaardigen zijner Lesfen in de Zedelijke Wijsbegeerte(°), in het opstellen van Werken, en die voor de
drukpers in orde te brengen; zodat hij flegts weinig tijds
Icon uitkoopen, om dien aan de geneugten der gezellige
verkeering te wijden. Hij was nogthans vrolijk, en ontfpande bij wijlen den boog zijner gezette Letteroefeningen in 't gezelfchap zijner oude bekenden en vrienden,,,
tot dat, omtrent tien jaaren vóór zijnen dood, eene allertreurig(Ie gebeurtenis een nagt van fomberheid om
hem heen ípreidde, en bleek hem zo zeer te treffen ", dat
hij , ondanks zijne nitfteekende Godsvrugt , 'er onder
scheen te bezwijken. Zints veele jaaren bads zijn oudste
Zoon hem het hoogfte leevensgenoegen gefchociken, en
beloofde deeze, zijn vermaak en troost te zullen veezen
in zijne klimmende jaaren. Die íleun van alle zijne ge.noegens, die bron van alle zijne hoope op aarde, werd,
op den 19 van Slachtmaand des jaars 1290, hem door den
dood ontrukt , toen hij twee -eu - twintig jaaren bereikt ,
on , aan den eenera kant , ten toon geí'preid hadt zulk
acne deugdzaame geaartheid, als de tederst liefhebbende
Vader in een' Zoon kan wenfchen; terwijl, aan den anderen kant, liet vertand en de talenten diens waardigen
kwGekelings zijns Vaders zich zo gun ['rig ontwikkelden,
dat zij vroegtijdig Bene aanflaande uitmuntenheid aankondigden. De laat(Ie hoogst treurige bezigheid eens
diep in droefenisfè gedompelden Vaders , ten epzigte van
dice Zoon , was cie uitgave van diens nagelaatene 1Verken.
(*) In de Engelfclie opgave- der Werken van Dr. BEATTIE
Vinden wij de Gisiidbeginzelen der Zedelijke LLeetenfchapper^
deezes IIoogleeraars niet vernield. Wij bezitten het Engelse/
Werk niet; de Voorreden des Vertaalers geeft daaromtrent
geen licht. In het 11 Deel der Vertaaling vinden wij aan
den voet van bl, 19Ç: dit is ge/ciweeven in 1791. Alleen
iégt de. I Ioogl. xENNERr, die ons de Vertaaling bezorgde :
De nette pen van BEATTIE heeft de Grondbeginzelen der
,. Wijsbegeerte opgelteld , zoo veele fraaie Werken vercierd,
„ belangrijke voorwerpen zbo duidelijk en zoo treffend ge'
„ tekend , dat die edele Wijsgeer mijne aanprijzing niet noo.
, dig heeft."
-
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ken. „ Ik heb," fchreef hij , ,, verlooren den aan
voor den tijd der vijf laatíle jaaren-„genamft,
„ zijns korten leevens , een' der leerzaam(le wedgezel„ len , die immer iemand op de reis des leevens aan„ trof: maar -- de I-IEER n heeft gegeeven , de HEERS
„ heeft genomen ,de naam des HEEREN zij geloofd ! Ik aan„ bid den Oorfprong alles goeds, die hem de genade
„ verleende om zulk een leeven te leiden , als liet onmogelijk voor eenen Christen maakt, te twijfelen aan zijnen
„ overgang tot het beërven eener zalige Onfl erflijkheid."
Dan , alsof de verdrietlijkheden onzes Hoogleeraars
de volle maate nog niet bekomen hadden , hij onder
een toevoegzel van ramp, door den-vondtejar1796
dood van zijnen jonger Zoon, MONTAGU BEATTIE, Z
genaamd naar Mev. MONTAGU. Deeze verliezen troffen
hem dermaate , dat, zints dien tijd, geze ndheid en lust
hem begaven.
Men hieldt Dr. BEATTIE voor -een beminnenswaardig
taan , in alle betrekkingen des leevens. Als Egtgenoot
was zijn gedrag voorbeeldlijk, en zijne genegenheid als
Vader bleek uit zijne droefenisfb , zo groot, dat al het
vermogen van den Gódsdienst, om onderwerping aan de
fch'ikkingen der Voorzienigheid te leerera, hem bezwaar.
lijk al den troost fchonk ,welhen hij .te zijner opbeuringe
noodig hadt. -- De beroemdheid zijns naams bragt niet
weinig toe tot den broeienden 'float der Univerfiteit ,
welke hij ten fieraad llrekte. Zip' lang zijne gezondheid
en kragten het toelieten, was "niemand vlijtiger of wak
volbrengen van alle de pligten eens Hoog--kerdinht
leeraars. En wij durven zeggen , dat 'er hoogwaarfchijnlijk veele jaaren zullen verloopen , eer de Leerfloel
in de Zedelijke Wijsbegeerte vervuld zal wdrden door een
bekwaarner Hoogleeraar. — Als Dichter beklom BEATTIE een hoogen trap vau volkomenheid. Zijne verzen
waren fraai; in keur van taal , en rijkheid van beelden ,
behoefde hij voor niemand zijner tijdgenooten te wijken. Hadde hij volhard in gelijk POPE en DItYDEN,
de Zanggodinnen te vereeren , zelfs in zijne hoogere jaaren, zijne dichtbekwaamheden zouden in flerkte toegenomen , en hem , in dat vak , grooten roem bezorgd
hebben.
Dr. BEATTIE was middelbaar van grootte; dan, fchoon
zijn uitzigt bevallig was , hadt zijn gelaat niets, dat
hem , op Bene uitfleekende wijze, oilderfèheidde, beha1Qs
O
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halven dat liet levendig uitzigt eens Dichters in zijne
oogen doorftraalde , en eene leevendigheid aan zijn gelaat , ook in zijne laatfte leevensjaaren , bijzette. Hij
bereikte ten dage zijns ftervens den ouderdot. van 63
jaaren.

VOORBEELD EENEB GENEBZINGE VAN DE P00LSCHE VLECHT.
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eeze ziekte, in welke liet hoofdhair zodanig onderling verward en ineen gevlogtcn is, dat het
niet kan losgemaakt, gebroken of afgefneeden worden zonder bloeditorten , ontmoet men bijkans nooit
in Frankrijk; doch in Polen is zij zeer algemeen: van
hier de benaatring van Plica Polonica , of Poolfiche
,Vlecht. Vooral zijn 'er de Jooden mede gekweld , welke
in die landen woonen.1 Onder de oorzaaken, welke tot
deeze verfchrikkelijke huidziekte meest bijdraagen , noemt
enen dé, inorfigh-aid , in welke die lieden leeven; zelden
kammen zij zich , . zijn laag in den grond en vogtig gebuisvest , en drinken overmaatig veel brandewijn. Eene
andere oorzaak dier ziekte heeft haaren grond in zekere
wateren in Polen, waarvan het gebruik, 't zij onder de
gedaante van drank, of tot baaden, veel nadeels voort
Bij deeze oorzaaken moet een erfgebrek ge--brengt.
voegd worden , 't welk van de vaders op de kinderen
overgaat, en bef'aat in de al te groote opening der poriën en der vezelagtige hairen , die zich onder de huid
van den hoofdfchedel bevinden ; waardoor veroorzaakt
wordt, dat het dik en lijmerig voedend zap, 'bntilaande
uit het gebruik van grof voedzel en onzuiver water ,
door middel der warmte, door het onmaatig gebruik van
ligheden der hoofdhaireil
brandewijn verwekt , in de hol
wordt gevoerd , door derzelver poriën doorlekt , en
deeze ziekte veroorzaakt.
In den jaare 1797 wierd ik ontboden bij Mevrouw
CAMP... , woonende in de ftraat Vendóme (te Parijs) ,
die van deeze ongewoone huidziekte was aangetast.
.Mevrouw CAMP... is van een bloedrijk geffel en zeer
driftig van aart. In Naare jeugd bads zij zich in het gebruik vary terken drank verloopen, en in de ziel zeer
zwaare aandoeningen geleeden.
1<k
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Il, zag haar in de eerfte dagen dat het kwaad zich
openbaarde ; ik vond haar in eene zeer zwaare heete
koorts, de oogen zeer rood, zich naauwelijks kunnende
openen of liet geringhe licht verdraagen. Op den vijf
dag van haare ziekte ontdekten wij, dat haar hair-tiend
verend ílondt , in malkander gedraaid en zamengepakt
was, zoodat de zieke haare nachtmuts niet op het hoofd
konde houden; en wanneer 'er lokken wierden afgefneeden
of braken, liep 'er bloed uit, vooral in de verheffing der
koortze , omdat de zieke alsdan zeer onrustig was, en
het hoofd zeer ferk bewoog.
Ik diende haar bloedzuiverende middelen toe, en voegde 'er, in de eerfle dagen der ontfteekingskoortze, ontbindende middelen nevens; verzagtende , in liet tweede
tijdperk; bittere met zuure vermengd, en eenige zagte
buikopenende middelen, in het derde tijdperk.
Uitwendig gebruikte ik wasfchingen , bereid uit een
afkookzel van den Smeerwortel, Garst , Beerenklaauwsbladeren, Malve, Kruiswortel en andere wortels, ver
bladeren en bloemen , ten einde de ziekte-zagtend
af te leiden, werwaarts dezelve-ftoFemahdir
eene natuurlijke trekking heeft, alsmede om de opilurping , terugvloeijing , of de afdrijving dier fcherpe
en rottende ftofen na de ingewanden te beletten. Naa
drie maanden bloedens en etterens is de Vlecht geneezen, zonder dat dezelve behoefde afgefneeden te worden,
(zoo als men in Polen doet) en op den drieënnegentig
dag, tot groote verwondering der lijderesfe , van-1'ten
haare bloedverwanten en vrienden, en van haaren Arts,
is de hairagtige huid geheel weggenomen , zijnde in de
nachtmuts beflooten, zonder verderen omflag, dan die,
om haar dezelve af te neemen , gemeenlijk wierdt gemaakt. Langen tijd heeft de zieke dit zeer opmerkelijk
bekleedzel van den hoofdfchedel bewaard, zoo uit hoofde der dikte of flerke uitzettinge van het hair, als van
deszelfs ineengedraaidheid en verwarringe. Sints dien
tijd is het hair zeer wel gegroeid.

.Parijs, 15 Julij í8o6.
DUFOUR,

Geneesheer van het Keizerlijk Hvs•
pisaal van de Quinze-Vingts.
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OVER EENS SOORT VAN DOOD, DIE SLEGTS
SCHIJNBAAR IS.

(Getrokken uit eene A'lenlorie , voorgeleezen in het Inflitut te Parijs.)
Inns lang is het bekend, dat de uitwerkzels van warm-te en koude verfchilleu , naar gelange van de natuur
S
der lichaamen , die aan derzelver werking bloot(laan.
Een hoge trap van warmte is 'er noodig, om ítaal ,
platina en goed porcelein tot een staat van finelting te
doen overgaan.
Lood, en vooral bevrozen water, hebben veel minder
wart te noodig.
Van den anderen kant wordt 'er een zeer hooge graad.
van koude vereischt, om het kwikzwilver tot een vast.
lichaam te brengen ; terwijl de koude, welke het ijs
'vormt, en die tot het punt van aanwijzinge op onze
Thermometers dient , zeer gemaatigd is.
Onder de planten ontmoet men zeer veele , wier leeven
befland is tegen de zwaarste koude, die dezelve flegts
eenigermaate doet kwijnen, ole , om zoo te fpreeken ,
do llctrp vallen.
Onze inlandfche booroen verliezen hunne bladeren in
den winter, zonder dat derzelver takken daardoor befchadigd worden.
Zeer veelen onzer kruiden verliezen hunne f'ruiken,
en behouden hunne wortels in werking.
'Er zijn nog f'cerker planten, die, naadatnaare wortels
zijn bevrozen , in Benen grond, die verfcheiden voeten
laager , dan zij talken hebben gefcbooten , bevrozen
is, bij de wederkomst der lente daarom niet te minder beginnen uit te fpruiten.
Indien wij tot de dieren overgaan , zien wij , bij eenen
zeer geringer trap, van koude , de mier en de gemeenti
vlieg in flaap vallen, en wel de laatfee met alle de ver
-te zijn. Niet de eenige zijn-fchijnzelsvagor
deeze Infekten, aan den doodíchijnenden Eiaap onder
-hevig.
Onder de Zoogdieren hebben wij de bergrotten , de
marmotten , en de andere flaapers, wier leeven , wanneer de koude zich - openbaart , fchijnt op te houden.
Zoo
-

-

PIE SLECTS SCHIJNBAAR IS.

3.25

Zoo volkomen wordt, deeze opfchorting bij zommigen
deezer foorten , dat de loopping van het hart bij haar
eenige maanden ftilttaat.
De flak en de pad zijn aan dezelfde verdooving onder
Een nog verwonderlijker verfchijnzel vertoonerz-hevig.
zommige hangen. Zij kunnen bevriezen , zoodat zij
brokkelig Worden , en íterven , indien zij in deezen
iaat worden gebroken ; maar indien men haar onaangeroerd en in haare fchuilplaats laat, in welke de lentewarmte allengskens doordringt , bekomen ze wederom, en toonen dat ze niet gettorven waren.
In het jaargetij, wanneer de leevensmiddelen hun ontbreeken , wanneer Ide planten en vrugten, waarmede de
kleine knaagende wonnen zich voeden, verdwijnen, naa
dezelve met naaren kortttondigen overvloed gevoed , en
in deeze mesting een verdoovend •middel te hebben toebereid, om hen tot den flaap te geleiden en tot voedzel te
dienen , zoo lang dezelve moet duuren ; 't is wanneer
de meesten deezer knaagende diertjes zich verfchuilen
om te flaapen, en aan de grootere diertjes, hunne vijanden, niet meer ter prooie kunnen dienen , dat beiden
hunne beweeging en bewustheid verliezen.
De zulken, wien het aan het voedzel mangelt, door
de fneeuw bedekt , flaapen tot dat de fneeuw gefmol.ten
is, en wat,langer.
't Is misfchien, ja waarfchijnlijk, om de zelfde reden , dat de witte beer', diep van de vischvangst aan de
oevers geduurende den zomer, en op de ijsfchotzen in
den herfst leeft, niet eerder in flaap valt, dan ten tijde dat de zamengevoegde , verdikte en te hoog opeen
geen voedzel meer voor hein kun--getapldfchozn
nen ontvangen. — Zijne middelen van beftaan zijn van
langer duur. Om de behoefte van zijn leevensonderhoud te gaan zoeken te doen verdwijnen , wordt 'er een
hooger graad van koudevereischt, dan die den zwarten beer doet inflaapen , een' grooten verfijnder van
honig en•planten, en den bruinen beer, die jagt maakt op
de dieren , welke de winter vroeger dan hem noodzaakt,
zich te gaan opfuiten.
Dat de honger bij deeze dieren ophoudt in liet oogenólik als de.hongersnood zou beginnen, en naar gelange
van den toeneemenden graad van koude , is zekerlijk voor
hun eene groote weldaad van dat Volmaakt Verfland,
't welk alle de deelen des heelals heeft geregeld. -In.
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Indien zij hunne flerkte behielden , zouden zij van ge-

brek aan voedzel omkomen. Zij kennen 'er de rampza.
ligheid niet van.; zij gevoelen de. (marten niet; aan de
gevaaren daarvan zijn zij _ niet onderhevig. De Na.
tuur redt hen , door gunst van den regel, die een geestige zet zou kunnen fchijnen te wee-zen: Die flaap:,
doet zijn middagmaal.
De ftaat van verdoovinge , in welken hun leevensbeginzel de wijk neemt, zoo lang de koude, en der=
zelver gezellin, het gebrek, duurt, veroorzaakt hun
,geen leed; met eene zeer zagte gewaarwording neemt
dezelve Benen aanvang. En deeze gewaarwording is ons
niet onbekend.
't Is beweezen , dat de verílijving geene ziekte is;
dat de flaaperig heil , die dezelve doet ontdaan , hare
geneugten heeft; dat de flaap eene wijkplaats is, bin.
nen welke het leeven zich verfchanst , minder verteerende, zijne hulpmiddelen bezuinigende; dat zij zelfs
een behoedmiddel tegen de verwoestingen zoo wel
als de onaangenaamheden der koude is ; dat zij de bezielde lichaamen tot minder goede afleiders en tot betere bewaarders van de warmte maakt.
Wanneer de koude met te veel hevigheids toeneemt,
wordt de mensch daardoor als ongevoelig. Indien eex
zijner leden bevrieze, bemerkt hij het niet; anderen moeten het hem zeggen( *); integendeel verbeeldt hij zich,
warmer te zijn geworden. En indien een zijner leden
niet flerker is getroffen dan een ander, dunkt hein zijn
toehand aangenaam te weezen. Hij gevoelt eenen Eierker dringenden en zelfs verrukkelijken trek tot flaapen.
Hij knort op zijne vrienden, die hem tot loopera aanporren, en hem beletten , zich aan den flaap over te
geeven. Hij verzoekt, oogenblikkelijk zijne oogen te
mogen fluiten; indien men hem daarin te wille is , valt
hij in flaap ; hij fchijnt zoo dood te zijn als een
bergrot.
Zouden wij durven ftellen , dat zijn dood niet de
zelfde is? Twijfel lijdt het niet, dat hij even als dc
bergrot zou flaapen, van gevoel en merkbaare leevenswerking beroofd, ten mille zoo lang als de zelfde
luchtsgef}eldheid zou duuren. Zelfs is het te denken,
-
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(*) Niets is gemeener in Polan en Riuslami.

$`IE SLEGTS SCHiJN$AAR g$,

g$°7

at hij weezenlijk en volkonen het leeven zoude verr
liezen naa verloop van eénigen tijd, indien neen heng:
niet te hulp kwaaie: bij voorbeeld , naadat zijn vet
zou verteerd zijn, indien de flaap van geene bevriezing
vergezeld gaat ; of wanneer de werking der leevenskragten geheel vernietigd wierdt door eene te firenge of
te aanhoudende koude , die de voedende overftorting
van het vet verhinderde, of de zintuigen genoeg ver
om derzelver inwendige beweegingen geheel ter
-ílijfde,
doen ophouden : een toeval, waaraan de Zoogdieren
fchijnen bloot te ilaan , terwijl zommige Hangen en
Ilijmndieren'(gelatineux) daarvoor bevrijd zijn.
Dit belangrijk punt, dat 's menfchen algemeen* leeven in dit geval alleen is opgefchort , wordt bevestigd
door ontelbaare proeven , genomen in de noordelijke
landen en op zeer hooge bergen, met opzigt tot het afzonderlijk leeven van bevrozene ledernaaten.
Niet ongewoon is het, dat de neus, het oor, de hand.
de voet bevriest in deeze firenge luchtftreeken.
Indien 'er geene fpoedige hulp worde toegebragt ,
doet de llrijdigheid tusfchen den praat van leeven
van het overige gedeelte des l.ichaams en dien van den
aanvankelijken dood van het bevrozene deel , dit li
afvallen ; de Natuur fnijdt het af , door-clíamsde
den moedigen tegenstand des nabuurigen en bedreigen deels. Indien men door te fpoedig werkende mid.delen hulp toebrenge , worden zij verfcheurd door de
al te; fnelle uitzetting der vogten , in de hairbuisjes
begreepen ; 'er ontftaat uitflorting ; in plaats vain
herfteld te worden, worden de wederkeerige werkingen
onherstelbaar afgebroken , door het breeken van de
middelen tot dezelve , en het koud vuur openbaart zich
insgelijks; even gelijk bok het geval is van de knop .
pen der planten , welke van de zonneitraalen worden
befcheenen, voordat de ijfeling, die dezelve bedekte,
gefmolten is; en die niets lijden, indien zij in de fcha.
duw allengskens ontdooien. ,Vatura est fbi corzf©na,
de Natuur is aan zichzelve gelijk," zegt de groots
NEWTON ; in alles en altijd gehoorzaamt zij aan de
zelfde wetten — en hoe neer men haar met een wijs.
geerig oog gadeflaat, hoe men duidelijker zal gewaar
worden, dat het flegts een klein getal wetten is, met
eerie verftommende, met Bene verwonderlijke weldaaeligheid vereenigd.
I3a
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De leden der dieren zijn derhalven in het zelfde geval
als die der planten. Indien men de ontdooijing met eene
verítandige langzaamheid bewerke; indien men het bevrozen lid uit de overmaatige tot eene mindere koude
doe overgaan; indien men het niet fneeuw wrijve , en
liet vervolgens in water van fineltend ijs Iteeke ; indien
men dit allengskens warm maake, --ziet men ftraks, dat
door de enkele aanraaking van het gedeelte des nog leevenden lids, 't welk grenst aan het lid , welk bevrozen
geweest is, dit laatíle zijn plaatzelijk leeven wederom
bekomt. Vervolgens kan de geneezing voltooid worden
door de agtereenvolgende en zeer geringe bijvoeging van
water, 't welk een weinig warmer is, dan waarmede de
ondooijing is gefchied. De mensch wordt niet ver
-minkt.
Indien wij uit de overeenstemming redekavelen, is 'er
grond om te gelooverr, althans om te vermoeden, dat
hetgeen aldus en met eene volkomene zekerheid aan elk
lid gebeurt , 't welk zich in het zelfde geval kan bevinden , insgelijks moet gebeuren aan ails de leden gezamentlijk, die in het zelfde geval zich bevinden, indien.
de zelfde of nog zorgvuldiger behoedmiddelen worden in
acht genomen, indien niet het toebrengen van hulp niet
te lang gedraald worde , en indien het te werk ftellen
niet met te veel overhaasting gefchiede.
De proefneeming van kragtdaadige hulpmiddelen op
anenfchen , die geheel bevrozen waren, of, indien dit
niet ten vollen blijke , althand de zulkeli, die in eenes
(laat van ver(tijvinge zich bevonden , heeft men dik
IJsbergen te werk geheld. HALLER beklaagt-malsopde
zich , dat men geene proeven heeft genomen op een
mensch, die zelfs zijne kleur niet hadt verloren, en die
eene menigte gefinolten ijs hadt gebraakt, voor zoo veel
men aan zijn gewaad kon ontdekken, zeer lang naadat
lij was verl}ijfd geworden.
In zijn voortreffelijk Werk over de ,sphyxies heeft
onze geleerde amptgenoot PORTAL voor die , welke uit koude ontftaat, eene behandeling aangeweezen,
op zeer goede beginzels gebouwd , doch waaromtrent ik
vrees dat de tewerkltelling te zeer overhaast is, omdat
zij nog fpoediger werkt , dan die ten aanzien van
een bijzonder lid wordt gebezigd; en het zich laat aan zien, dat de algemeene ongefteldheid, zwaarder en meer
geducht dan die flegts plaatzelijk is, nog meer omzigtigheidg
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beids vordert in de opklimming der hulpbetooninge ; de
verfcheuring of zelfs de flagaderfpat van eenige vaten
zonde 'er nog heilloozer gevolgen kunnen hebben.
Hoe 't zij, zeker blijft liet, dat de eerfte flappen zijn
gedaan, om met tamelijken fpoed te geraaken tot eeae
ftandhoudende en volledige Theorie van de uitwerkzels
dar koude op de dieren en• planten, naar gelange van
den trap van warmte, aan elke foort voegende.
Maar indien deeze nieuwe tak van den bekoorlijketi
aroom der menfchelijke kundigheden geopend is, en ons
nuttig begint bezig te houden , zijn wij niet minder
verpligt te erkennen , dat dezelve tot nog toe niet genoeg onderzogt is ; dat aangaande het belangrijk ver=
fchijnzel van het leeven of den dood van bevrozene
menfchen , of die flegts door dc koude zijn in fizz ge
niets bepaalds is vastge[teld, noch ten-valen,tog
aanzien der tijdperken , noch van de natuurkundige kennis des overgangs van de eerre tot de andere dier twee hoofdlzaaken , noch inzonderheid wat de reeks der hulpmidde]en aangaat, die te werk gefield zouden kunnen worden
tot behoud van hun, wier leeven aldus gedreigd wordt
of althans ter bevorderinge van kennis , hen betref,
fende.
De proeven zijn noch menigvuldig , noch regelmaatig,
noch wijsgeerig genoeg onderleid , noch niet de ver
-eischtnauwkr,gdbefchvn.
Mijns bedunkens is het der aandagt des In{lituts
waardig, deeze proevenen te wijzigen , tot derzelver
naafpooring en volmaaking den weg te baanen; metr
zekerheid te bepaalen , of de mensch indedaad, even
als de beer en de warmot een dier zij, welk de koude
bedwelmt en in Baan doet vallen , zonder hem te dooden; of het waar zij , dat hij, even als de (lang, eene>
volkomene bevriezing kan verduuren ; en of, in dit
uiterfie , eene allengskens opklimmende , ras genoeg
toegediende, en langzaam zich ontwikkelende warmte,
hem in 't leeven zoude herflellen.
't Is bekend , dat veele ongewervelde dieren , dat onder de
gewervelde de Hangen, en onder de Zoogdieren een groot
aantal kleine knaagende dieren , geduurende drie. of vier
maanden en langer flaapen bij een zeer middelmaatigeity
graad van koude; dat 'er meer koude en in verfchilleude evenredigheden noodig is ten aanzien van yerfchei.den
J.
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den foorten van beeren , wier flaap daarenboven; in dee,
zen {iaat van half-dood, niet zoo diep, of de opfchorting des leevens niet zoo volkomen fchijnt te weezen;
dat de mensch bij een nog hoover graad van koude in
ílaap valt; dat liet meer dan waarfehijnlijk, ja bijkans
zeker is , dat hij door verilandig onderleide, voorzigtig toegediende bewerkingen , uit deezen gevaarlijken
ílaap , zoo nabij aan den dood grenzende, zou kunnen
opgewekt worden ; dat het zelfde zou gelden omtrent
andere dieren, of omtrent alle dieren, die niet van het
gevoel beroofd waren, dan door eeuen graad van koude,
hooger dan die den mensch van den fehijn des leevens berooft.
Ten dien einde zouden alle , zelfs de kleiníl:e bijzonderheden moeten ingewonnen worden, welke men zou kunnen opdoen bij de eerwaardige Geestelijken van den berg
St. Bernard , en bij de gidzen der reizigers na de ijs•
bergen der Bilpen en Pyreneen.
Zelfs ben ik van gedagten , dat liet de zaak van het
Inftitut zijn zoude , de aandagt van alle Geleerden .bij
dit onderwerp te bepaalen , en inzonderheid tot onder
dit gedeelte der Natuurlijke Historie betreffende,-zoek,
de vier Akademien van Europa uit te nodigen, die in de
gelegenheid zijn om met den besten uitdag zich daar op
toe te leggen : die van Petersburg, lfllna, Iioppenhagen en Stokholm.
De flaatkundige toerland der waereld kan hier geene
belemmering baaren. -- Nooit is 'er oorlog tusfchein
de Geleerden, of tusfehen de Akademien. Onze Keizer
aioch de Koning gran Engeland zijn 'er nooit tegen ge.
weest, dat Gij, in de zaak der Weetenfchappen, briefwisfeling hieldt met de Koninklijke Maatfchappij te Londen. De Reizen , ter zaake der Weetenfchappen onderomen , worden wederzijds geëerbiedigd. In het Keurvorftendom van .Hanover is de Univerfiteit van Gottingen door ons Leger befchermd. — De Republiek der Letteren , die groote en edele weldoenfter van alle befchaafide landen, behoudt altijd Naare eergeevende en
hulpbetoonende onzijdigheid.
Reeds wordt eene groote menigte verdronkenen en
door Koolftofzuur gell:ikten gered. Het zijn twee provincien, welke de menfchelijkheid op het Rijk des doods,
aan twee einden van zijn gebied, heeft veroverd; want

dee•.
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•«deeze twee toevallen , welke men zoo lang als doo.den heeft befchouwd , zijn geheel verfchillende in
haare natuur, en tegen elkander overgefteld, de geneeswijze in aanmerking genomen zijnde.
De Vorften , die elkander het grondgebied der leevenden betwisten, zien met leedweezen, voor hoe veele
flagtingen het moet gekogt worden ; zij zullen de eer
zijn, in het aanmoedigen van de vreedzaame werk -Iten
broederlijke onderhandelingen , die den-zamhedn
weg zullen kunnen baanen om van de nog twijfelatige
banden des doods te verlosfen eene derde klasfe zijner
flagtoffers, menfchen , door bevriezing verllijfd.

DE ACTA'DIURNA, OF DAGBLADEN, DER OUDE
ROMEINEN.

(Uit het Engelsch.)
elijk wij gereedelijk overhellen , om met een oogvan
verachtinge of van verbaasdheid de gewoonten van
G
andere Natien te hefchouwen , die van de onze verfchil-

len , kunnen wij ook niet nalaaten, een welgevallen te
vinden in de zulken, welke met die van ons eigen Vaderland eenige overeenkomst hebben. Kragtiger fchijnt
dit vermaak , naar gelange wij , in de vroegere tijden dieper terug treedende , die overeenkomst van gewoonten
opmerken ; 't zij dan dat de eerbied , welken wij ge
voor de oudheid bezitten, dat genoegen verhoo--menlijk
ge, of dat wij zulks voor de ílemme der Natuur houder,
zulk eene gewoonte voor redelijk en nuttig verklaarende ,
door de toeltemming van afgelegene eeuwen. Om deeze algemeene aanmerking op een bijzonder geval toe te
pasfen: iedereen moet erkennen, dat Nieuwspapieren,
door de bouwtfoffen, welke zij tot gefprek of overdenking
opleveren , tot het vermaak van 't algemeen zeer veel
bijdraagen ; derzelver goedkoopheid brengt ze in alle han
maakt ze voor den alge.-den;rzlvfchied
meenen fmaak berekend; de Geleerde verneemt 'er uit,
wat 'er in de geleerde. waereld omgaa; de Soldaat. woont
In veiligheid eciien veldtoot bij , en berispt het gedrag
van
Ra
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van. eersen Generaal, zonder vreeze van over muiterij re
zullen ge {craft worden; de Staatsman , door den rook
van het Koffijhuis bezield , ontwart de ingewikkelde
itreeken der Staatsdienaaren; de nijvere Koopman.kert
den loop des handels en de waarde van den wisfelkoers;
de eerlijke Winkelier doorloopt het verhaal van een diefhal en de marktprijzen, terwijl hij zijne pijp rookt.
Ligt kan men zich verbeelden , dat van wegen het
nut en vermaak, welk zulke Dagverhaalen aanbrengen ,
het niet waarfchijnelijk is, dat zij aan een zeker gedeelte
des aardbodems of aan een bijzonder tijdperk zullen ver
wegens China maaken gewag-bon.deziDBrót
van een Courant , aldaar op hoog gezag uitgegeeven;
en de Romeinfche Historiefchrijvers haaien zoentijds de
4Eta Diurna, of Dagbladen, van het Keizerrijk aan, onder andere TACITUS , Lib. XVI. Cap. 22. En 't zijn
deeze tijdtchriften, over welke het mij thans lust ,eenige
bedenkingen mede te deelen.
De Alta Diurna waren dagverhaalen van de dagelijkfche voorvallen te Rome (*), als de verhooren , ver
geboorten , íterfgeval.--kiezagn,{trfo e
len , offeranden , wonderteekenen enz. , opgeReld onder opzigt der Overheden, daartoe benoemd, en, niet
de overige gedenkfchriften, in l;ewaaring gelegd in een
,gebouw, de Zaal der Vrijheid genoemd. Even als tot
ztlle andere openbaare papieren, ftondt de toegang tot dezelve gereedelijk open. De Historiefchrijvers (t) íchijnen uit dezelve fchrijfftoffe ontleend te hebben; ook is
'let niet onwaarfchijnelijk, dat 'er, door bijzondere perfoonen, dikmaals affchriften van gemaakt, en in de flad
verfpreid of aan hunne vrienden ten platten lande gezonden wierden , opdat geen Romein mogt onkundig zijn
zelfs van het geringile dat 'er in de hoofditad der waeveld omging.
Eenigen grond kunnen wij voor deeze ondertlelling vinden in de briefwisfeling tusfehen CICERO en
COE(*) Vide JUSTI LIPSII Ex turfras in Taciturn. Ed. Var. Vol.
I• P• 743•
(t) SUET. ir. C.ef. c. 2©. in Vita Tib. c. 5. et al. TACIT. L.
13. SUET. in Cal. C. 9. en JUVENALIS Sat. II. 136. zegt:

Fiènt ifla palasn, cupient et in Ma referri.
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co7,Laus, terwijl de. eerfle Landvoogd van Ciliciewas (*).
coELIus hadt beloofd , hem het Roornsch nieuws te

)eaten veeeten , en om van deezen last zich naauwkeurig te - kwijten , en aan zijns vriends nieuwsgierigheid te
voldoen, fluit hij in zijnen eeruien brief eene foort van
dagverhaal van de voorvallen der itad. CICERO ZOU
voorzeker in de hedendaagfche Koffijhuisgefprekken eene
fegte vertonning gemaakt hebben : want hij fchertst
daarover, luimig genoeg , met COELIUS' in zijn antwoord. „ Meent gij," fchrijft hij, „ dat ik u last
heb gegeeven, mij een verhaal te zenden van de par„ tijen der kampvegters, de fchorzingen van raads ver
gaderingen , en dergelijke dingen , welke niemant,
terwijl ik te Rome was, mij durfde vertellen? Van u
„ verwagt: ik een staatkundig tafereel van den (laat der
Republiek, en niet het Nieuwspapier van CIMESTUS."
SUETONIUS verhaalt insgelijks eene kleine bijzonderheid, raakende deeze .4aa Diurna , welke dienen kan
ter bevestiginge van het gevoelen , dat zij niet onze
Nieuwspapieren vrij naauwkeurig overeènftemmen. Hij
zegt, .dat JULIUS C)ESAR geduurende zijn Konfulaat
bade bevolen, „ dat de Dagbladen van den Raad en het
Volk zouden uitgegeeven worden (t)." AUGUSTUS,
't is
,

-

(') Lih. VIII. Ep. i. Lib. II. Ep. 8.
t. JUL. cLs. Primus omnium injlituit zit tarn fenatus
gitarn populi diurna a&`ta conficerentur et publicarentur. Men
heeft beweerd, dat deeze woorden van SUETONIUS aanwijzen, dat JuIIUS CESAR de eerste geweest is, die zoo wel
her opftellen als _uitgeeven van de handelingen van den Raad
en het Volk beval ; en deeze is eene der redenen , waarom
eenige Geleerden de echtheid deezer gedenknukken verdacht
gehouden hebben ; doch de krast van SUETONIUS uitdruk.
kinge zou kunnen fchijuen , eenigermaate verzwakt te worden , door de bedenking, dat een talrijk, achtbaar en regel mastig Lichaam , zoo als de Romein/the Raad , met geene
mogelijkheid een aantal zaaken welvoegelijk en fpbedig kon
hebben afgedaan, 't en zij 'er van deszelfs handelingen eenige
aantekening was gehouden, die bij gelegenheid aangehaald
en na agezien koude worden. Daarenboven kaa uit de vol.
gerde p!aars uit eene Redevoering van CICERO duidelijk worden opgemaakt, dat 'er lang vóór C2eSAR'S Konfulnat zulk flag
van Registers aanweezig was: Quid deinde, quid feci cum fcirem it indicium in Tabrtlas publicas relatum ut ee tabuk priva.td tames ctrstadiel cwtiilerentttr, non oontinui demi, fed di-

(7) In fr

vi.
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't is waar', zoo als de zelfde Schrijver verhaalt (*), verboodt de voortzetting van de uitgave der eerstgenoemden ; doch 'er is geene reden om te denken, dat zijn
verbod ook de laatftén betrof. Zekerlijk ítrookt het met
de natuur eenervolftrekteMonarchie, dat haare raadilagen
niet openbaar bekend worden; doch de vrolijke en benzelagtige onderwerpen van gefprek, welke de dagelijkfche voorvallen eener groote ltad aan de hand geeven,
zijn 'er zoo verre af van nadeelig te zijn aan zulk eerre
Conftitutie , dat zij veeleer dienen offs' de aandagt
des Volks af te trekken van het onderzoek, van zaakera
van belangrijker en meer geheims vorderenden aart.,
De Oudheidkundigen beweeren, eenigen dier papieren
ontdekt te hebben. Die van het 585fte jaar van Rome
wierden 't eerst in 't licht gegeeven'door PiGHius, in zijne
Jaarboeken (t). Hij zegt dat ze hem wierdén ter hand
gefield door JACOBUS Buslus, die ze onder de papieren
van LUDOVICUS vivEs vondt. Aan hunne echtheid fchijnt
hij niet te twijfelen, en bedient 'er zich zelfs van tot het
verbeteren van eene plaats uit LIrvlus. DODWELL laschte ze insgelijks in zijne Lecfiones Camdeniance- (4) , ne
verdere -Ic`ta van den jaare 691. Een zijner-vensig
vrienden, ADRIAAN BEVERLAND , haalt ze van ISAACUS
vossius ontvangen , welke ze overfchreef uit een paar Opfchriften, door PETAVIUS voor de drukperze gereed gemaakt.
Thans zal ik het waagen, uit de papieren zelve eenige
uittrekzels te maalsen ; alleenlijk vooraf aanmerkende,
dat de naamen van PAULUS IEMILIUS, den veroveraar van
Macedonie , POPILIUS LENAS , den vermaarden Afgezant,
JULIUS CIESAR , CICERO en IIORTENSIUS een belangrijk
aanzien hebben , en nrisfchien de aanleiding tot liet ver -.
melden van de beuzelagtigfte voorvallen waren.
Met

,'ide pasfem. Pro S1LLA , C. 15. Niet onmogelijk Is het, dat
deeze Tababc Publicóe zoo wel de Ma Diurna als dc Etta
Senawus kunnen bevat hebben. Intusfchen moet men bekennen, dat de Heer WESSELING de echtheid der dc?a Diurna
met veel geleerdheids en vernufts heeft beflreeden,

(*) In Aug. C. 36.

(f) S. PIGHIUS , dnnales .Mirgijlratuum et ProvinciarutS
3. P. Q. It. Art. 1599. fol. Zie Vol. II. p. 378.

(4.) App. e. 5. en C. 90.
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Met opzet heb ik zoo hipt mogelijk was het oorfpronkelijke gevolgd, opdat de gedaante en de wijze van opltd i mogten behouden worden.
A. U. C. 585. k'. Kal. April.

De Bondelbijlen bij MILIUS den Konfu!.
De Konful met lauweren gekroond , offerde in den
Tempel van APOLLO. De Raad vergaderd in de Curia
Hostilia , ten 8 uure , en een Befluit genomen , dat de
Pretors zouden vonnis vallen volgens de Bevelfchriften, die van altijdduurende kragt zijn. Heden wierdt
W. SCAPULA van eene daad van geweld befchuldigd
voor den Pretor c. BOEBIUS. Vijftien regters (temden
voor zijne veroordeeling , en dertig voor uitftel van
?et regtsgeding.
IV. Kai. dpril.

De Bondelbijlen bij LICINIUS den Konful.
Het donderde, en een Eikeboom wierdt ,vroeg in den
ttaamiddag, vary den blikfem getroffen , op het gedeelte
van glen Palatijttfchen berg, Summa Velia genaamd. 'Er
ontftondt twist in eene herberg , aan het benedeneinde van
de I3ankiersftraat (*), waarin de waard van de herberg
het gewapende Zwijn gevaarlijk gewond wierdt. TER.
TINIUS , de Adi1is, sloeg de slagers in boete , om het
verkoopen van vleesch,.'t welk door de)'1arktmeesters
niet gekeurd was. De boete moet betreed worden tot
het bouwen van Bene kapel aan den Tempel der Go-dinne TELLETS.
111. Kal. april,

De .gondelbijlen bij m aiLIUS den Konful.
Het regende fteenen op den Veientijnfchen berg. PosTRU-

(') fanus Inflmus genaamd , omdat in dit gedeelte der
ftraat een Standbeeld van Jncttrs Rondt. Om de zelfde reden
heette liet boveneinde anus Surrnnrs.
R4
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TntJaxus , de Tribunus, zonde zijnen Bode aan den l oraiiul , berigtende dat hij dien dag niet in den Raad zot:
verfchijnen; doch de d'ribunus DECIMUS zijn veto daar
tegen ítellende, was de zaak van geen gevolg.

11. Kal. „ƒpril.
De Ronde/bij/en bij LICINIUS .
De Latijnfche feesten wierden gevierd; eene offerande
op den Albaanfchen berg verrigt , en een gefchenk van
ongekookt vleesch onder het volk uitgedeeld. 'Er ontflondt brand op den berg Coelius; twee Triful& (*) en
vijf huizen brandden geheel af, en vier wierden befchadigd. DEMIPHoN, de beruchte Zeeroover, door LICI
een provinciaal Stedehouder, gevangen ge--ivlusrERVA,
nomen, ivierdtgeofferd. De roode ftaiid .ialvtlwierdt het Ka.
pitool uitgefloken, en de Konfuls noodzaakten de jeugd,
die tot den 111acedonifchen krijg moest worden opgefchree.
ven, in het Campus IlMerrtius, een nieuwen eed te doen.
,

Kal. April.
PAULUS , de Konful , en CN. OCTAV IUS, de Pretor,
vertrokken heden , in krijgsgewaad , na Macedonie; veel
volks verzelde hen tot aan de poorten. De Uitvaat van
WARCIA wierdt gehouden, met neer ftaatelijkheicls van
beelden , dan, getal van rouwdrangers. De Pontifex
5EMPRONIVs kondigde de Megalefifche Spelen af ter eerei
Van CYEELE.

1P Nou. Aprtt.

'Er wierdt eene gelofte van een Ver Sacrum (t) gedan, op tien voorflag van het Genootfchap der Priesteren. De Gezanten der Etoliers ontvingen gefchenken.
Vertrok de Pretor EsuFlus na zijn wingewest Sicilie. De
vloot, die op de Afrikaanfche kust hadt gekruist, liep de
ha(*) %oo noemde men op zich zelve 4aande huizen, die
aan de overigen in de firaat niet verbonden waren. De
Ine,este. huizen •der Grooten te Rome waren aldus gebouwd.
(t) Ver facrum was eene gelofte, om een os, fChnap, of
Poortgelijk dier, te offeren, tusfchen de Kalenden van Maart

en het begin der Kalenders Van juni.
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haven van Ostia binnen , met de belasting van die provincie. Wierdt het volk onthaald door de Zoonen van
rMARCIA, op de Uitvaart van hunne Moeder. Op deel
zen dag wierdt 'er een Tooneelfpel vertoond , ter eert:
van CYBELE.

III. Non. April.
POPILIUS (*) LENAS , C. DECIMUS en C. HOSTILITY ;

wierden gezamentlijk als Gezanten gezonden aan de Konin•
gen van Syrie en Egypte, ter bijlegginge van het gefchil,
waarover zij thans in oorlog waren. Vroeg in den mor•
gen begaven zij zich met een talrijken 11oet van vrienden en bloedverwanten, tot het doen van eene offeran
de, na den Tempel van CASTOR en POLLUX, eer zij oll
reis gingen.
,

> Iet tweede gedeelte der overblijfzelen van de .1cM
.Diurna behoort tot het jaar van Rome 691. Zij zijn volle.

diger en van belangrijker inhoud dan de eeril:e , doch,

volgens. zoíimiigen , meer bedenkelijk, wat de echtheid
aangaan.
SYLLANUS en MURENA Konfuls.
De Bondelbijlen bij MURENA .

[III. Id. August.
M TJRENA offerde vroeg in den morgen in den Telepel
en beriep vervolgens den Raad

van CASTOR en POLLUX,

in het Raadshuis van roi^rPEjus. SYLLANUS verdeedigde
SEX. ruscius van Larinum, die van eenti: daad van ge weld wierdt befchuldigd door TORQUATUS , voor Q.
€oRNIFICIUS , den Pretor. Veertig stemden voor zijne
onfchuld, twintig verklaarden hem fchuldig. 'Er ontltondt
(*) Deeze PoPiLrvs ontmoette ANTIOCHUS ,Koning van Sync,
aan 'c hoofd van een zegepraalend leger in Egypte en met
eenen ftok, dien hij in zijne hand hieldt, eenep cirkel rondom
hem befchrijvende, verzogt hem , zich voor vriend of vijand
van Rome te .verklaaren, eer hij buiten dien cirkel tradt. De
Koning; hoewel met voorfpoed bekroond, koos het eerIte,
en liet, diensvolgens , zijne troepen terug trekken uit de
heerfchappijen van PTOLEXELS , die een bondgenoot der Roy
;

aaaeinert was.

R
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fiondt twist op de Pa Sacra (Ileilige-weg) tusfchen de
werklieden van CLODIUS en MILO'S flaaven.
P. Kal. Septemb.
M. TULLIUS CICERO pleitte voor COP.N LIUS SYLLA,
door TORQUATUS befcbuldigd van medepligtigheid aan
de zamenzweering van CATILINA , en won het geding
net eene meerderheid van vijf regters. De Tribuni van
's Lands Kas (*) waren tegen den aangeklaagde. Een
Pretors maakte bekend, dat hij zijne zittingen vijf
dagen zou opfchorten, ter zaalre van zijn dochters huwelijk. C. CESAR vertrok na zijne landvoogdijfchap
Spanje, zijnde door zijne fchuldeifchers lang opgehouden. De Pretor TERTINIUS , terwijl hij de vierfchaar
hadt gefpannen, ontving de tijding dat zijn zoon overheeden was. Dit was alzoo beleid door de vrienden van
COPPONIUS, die van vergiftiging was befchuldigd, in
verwagting dat de Pretor, in zijne droefheid, de regtbank zou ontfpannen ; doch deeze , de valschheid des ver
vernomen hebbende, kwam in de vierfchaar te--hals
tug, en ging voort met het inwinnen van getuigenisferl
tegen den befciiuldigde.

aer

in

I3'. Kal. Septemb.
De Uitvaart van METELLA PIA , eene Vestaalfche
'4laagd, wierdt gehouden. Zij wierdt in het graf haarer
Voorvaderen begraaven op den 4ureliaanfchen -weg. De.
Ceti(*) De regterlijke magt in openbaare regtsgedingen onder
veranderingen te Rome, en berustte, op on--ginverfchd
derfcheidene tijden , bij de Raadsheeren , de Ridders, en
zoentijds bij eelt zamengevoegd getal uit die beiden. Thans
was dezelve (door de dureliaanfehe wet) onder de Raads.
heerlijke en Ridder-ordes, en de Tribuni lErarii verdeeld;
zijnde de laarllen volkelingen en betaalmeesters in de Bank
van Rome. De laatstgenoemden wierden door JULIUS CAESAR
van dit voorrégt ontzet. Het getal der Regieren fchijnt te
hebben verwisfeld, naar gelange der benoeminge door de
Overheid, of naar uitwijzen der Wet, op welke de befchul.
diging was gebouwd. Bij MILO'S verhoor, bij voorbeeld,
waren zij bij het lot op acht gebragt, en eer het vonnis
wierdt geveld , weerden de befchuldigers, en de befchuldig•
den vijf uit ieder Orde. zoodat vijf de zaak befisten, 't
geen altijd bij ballotteering gefchiedde. —
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Cenfor's flooten een verdrag, volgens 't welk de Tempel
van AIUS LOQUENS voor vijf-en -twintig Sestertien zou
gerepareerd worden. Q. HORTENSIUS deedt eene aan•
fpraak tot het volk over het Cenforfchap en den fhlobrogifchen krijg. . Kwam berigt uit Etrurie, dat eenige der
naastvoorgaande zatuengezworenen (m) eenen opftand had
den begonnen, onder aanvoeren van L. SERGIUS.

,3en bewonderaar der Oudheid zou, veelligt, de zelf.
de beknoptheid, duidelijkheid en eenvoudigheid in de
jefa D1urna ontmoeten , die de opfchriften op de penvingein en openbaare gedenkítukken der Ouden zoo duidelijk kenmerken. Evenwel moet ik erkennen,, dat 't hun
aan die luimigheid en uitvoerigheid in 't verhaalen mangelt , welke den Bijl der hedendaagfche Dagbladen kenmerkt. be Romeinfche Couranten zijn gebrekkig int
geele weezenlijke fieraaden van den ílijl. Nooit eindi.
gen zij met den geheimzinnigen wenk: „ dit geeft íloffe
,, tot veel naadenken,s." Van de nadrukkelijke inleiding
fclajjnen zij niets geweeten te hebben: „ wij verneemen,"
,, het wordt ftellig verzekerd; " noch van de vernuftige
yerontfclauldiging van eerre openbaare beugen : „ dit
.,, vereischt confirmatie; f' ook fchijnen zij geenen
inval gehad te hebben omtrent de voordeelen van het
verhaalen van eene leugen: den eenen dag, om dezelve
des anderendaags , -door regelrecht tegenfpreeken, wederom te ontkennen. Der opmerkinge waardig is liet insgelijks , flat des Pretors dochters huwelijk wordt vernield , zonder ons te ber;igteu dat zij eene dame van
groote fchoonheid en verdienfe , en zeer rijk was.
Eene andere aanmerking , uit verfcheiden artikelen
,rleczer Dagbladen af te leiden , is , de groote eerbied ,
wolken de Romeinen voor de bijgeloovige plegtigheden
-

-

van

(*) Dit voorval fchijnt duister. De zamenzweering van
was thans geheel verplet , zoodat LUCIVS SE Rus hem niet kan bedoelen: want zijn naam van LUCIUS
SERGIUS CATILINA. Ook kan de uitdrukking reliquiu conjuratorum (het overfchot der zamengezworenen) op CATILINA'S woelingen in Etrurie niet worden toegepast, 't welk de
aanvang van het vloekverwantfchap was, terwijl de woorden der Aéta aanduiden, dat dit eene 'hervatting daarvan was
door dat gedeelte der zamengezworenen # die ontvlugt, af
nog niet ontdekt waren.
CATILINA
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van hunnen valfchen Godsdienst hadden. Geen dag vers
loopt 'er, of 'er wordt eenig wonderteekeu waargenouien, eenige offerande of feest gevierd, ter affineekinge
van den zegen hunner Goden over de wapenen en raad.
)ieegingen van den Staat. Drie mannen van den hoogílen
gang te Rome, eer zij tot een gewigtig Gezantfchap op
reine gaan , begeeven zich tempelwaarts , verzeld vaa
Ii unne bloedverwanten en vrienden, om den bijiland der
Goden te fineeken.

BrSCIIRIJVING VAN EENIGE VOORNAAAIE BIJZONDERlIEDEN, 'DE RIVIER SENEGAL EN HET OML1IGGEND
LAND EE'I'REFFENDE. Volgens GOLBERRY.

(Ontleend uit

BLAGDON'S Modern

Discoveries.)

e uitge[trektheid van de Rivier Senegal, van derzeIver mond tot den Waterval van de rots, onderden
naam van Fe/ow bekend, is ten naastenbij tweehonderd
en tachtig (En elfche) mijlen ; fchoon de afpand , in eene
regie lijn , tuslellen deezen Waterval flegts honderd en
zestig mijlen haale. Dan geene Rivier in de geheele
wereld is misfchien zo vol inhammén , bogten en wet.
dingen.
Van de gemelde rots Fe/ow na de zee gaande , is het
iveldra te bemerken , dat dezelve een kronkelenden loop
'neemt in de landen. De algemeene afloop is vrij zagt;
en alles wijst aan , dat het gedeelte van africn, liggen
Graad Ooster Lengte van het-cïetusfhéndal
Eiland Ferro en den Atlantifchen Oceaan, en tusfchen
tien twaalfden en achttiendén Graád Noorder -Breedte,
een vrij laag land , en dat de fchuinte van het waterpas
bijkans onmerkbaar is.
De wateren van de Senegal , over deezen in 't algeineen zandigen,'ligten, en bijkans horizontaalen grond
loopende, volbrengen dien loop ongehoord door de lancden, welke zij doorfnijden , en worden gevolglijk van
een refit voortgaanden loop afgewend door de geringfle
plaatsl ike omftandigheden. Bij voorbeeld , een d.igt bosch,
een balk van rotzee', een harde fteenlaage , of eene
meer dan gewoon vastgepakte aarde, verandert fchielijk
de lonpitreek deezer wateren, en doet dezelve zulk een
aiegezaagenden koers veemen, dat de Rivier bijkans alle
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ie oogenblikken na den oorfprong fchijnt weder te
keerera.

Met één woord, geese andere Rivier is zo menigvoud
onderworpen aan zulke onverwagte wendingen en talrijke kronkelingen. De Senegal wendt zich zo dikwijls van
zelve, en de takken noemen zo menigwerf geheel andere
richtingen dan men dagt te zullen ontmoeten, dat, bij
het bevaaren deezer Riviere,'t zij zeilende, of getrokken wordende , welk laattfe de meest gewoone wijze
an vaaren is , de vaartuigen feeds van koers moeten
veranderen : het gebeurt menigmaalen dat zij acht -enveertig uuren doorbrengen in het omvaaren van een
Schiereiland , welks landengte flegts éene breedte heeft
van twintig vademen; zo dat zij, naa eene reis van twee
dagen , zich juist onder den zelfden meridaan bevinden
als van waar zij afhaken.
Deeze flerk kronkelende vaart geeft aan den overtogt
van het Eiland St. Louis tot Galara eene lengte van neer
dan honderd mijlen ; en de reis op de Senegal, welke
alleen in het regen -faifoen kan ondernomen worden, zijnde dit het jaargetijde , wanneer de Rivier het hooglte
water heeft, is altoos aangemerkt als gevaarlijk voor de
gezondheid , ja het leeven der reizigeren. Bekend is
het , dat een derde gedeelte van de Europeaanen , die
deeze reis ondernamen, tot flagtoffers ftrekten van deeze
moeilijkheden en gevaaren. In de daad, de veelvuldige
bogten en wendingen van de Senegal maken flegts een
klein gedeelte uit van de ongemakken deezer reize. Al.
len, die dezelve ondernamen, hebben Reeds de ongelegenheden ondervonden , veroorzaakt door de zandbank en, door de rotsagtige uitlekken , welke in liet bedde
der Rivier voorkomen; 'door groote boomen en zwaare
aardklompen , die het water afwenden; door de Dormer?
en wervelwinden , afgewisfeld door doodelijke {tilten;
door een brandend heeten dampkring , die, in bewee.
ging gebragt zijnde, verltikkend is ; door onverwage
opkomende ongelegenheden, veroorzaakt door de onoplettenheid en het verzuim der Negers, die de bootslie.
den zijn, en eindelooze gefchillen hebben met de Vorileit
en Opperhoofden , door wier land zij heenen vaaren;
door de ongezonde uitwaasfemingen van de bloezems
eeniger boomen , die in groote menigte langs de oevers
van deeze Rivier groeijen , en die , fchoon derzelver
gear aangenaam is , nogthans zwaare hoofdpijn veroor-
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oorzaaken , en anderzins de gevaaren van deeze lange
vaart vermeerderen. — Maar, door zekere voorzorgen,
die zeer mogelijk in 't werk te flellen zijn , zou de Regeering deeze vaart in 't vervolg veel veiliger, ja zelfs
aangenaam kunnen maaken ; en deeze te werk geheld
zijnde, zou de reis van het Eiland St. Louis tot Galam
een mengzel van vermaak en bewondering opleveren , en
Bene der belangrijkfte rivierreizen uitmaaken, welke kunnen gedaan worden: want in deeze lange en veelvuldige
bogten is de Natuur onbefchrijflijk mild geweest in het
verleenen van den fterktlen groei , zo wel als in alles
wat verbaazend en aangenaam is in het Dieren-rijk.
In eenige der deelen, welke men doortrekt , ziet men
ten toon gefpreid alle de bekoorelijkheden , welke de
Natuur , in haaren maagdlijken ftaat, bezit; in andere
bewondert men de trefl'endfle uitwerkzels, voortgebragt
door haaren ouderdom; de boomen , onder welken men
'er aantreft van eene hoogte en dikte, welke een hoogen
ouderdom aanduiden , en een mengzel van bewondering
en eerbied verwekken; terwijl veele verbaazende blijken
van groeizaamheid nog in volle kragt zijn, en ons fchij.
nen te willen overtuigen, dat de Natuur , in deeze een
oorden , altoos in de Lente haars-zamenvrugtb
leevens is, en nooit oud wordt.
In alle deelen der Riviere , waar het water ondiep is,
vindt men een groot aantal Kaymans en Hippopotami van
eene ontzettende grootte. — De oevers verfchaffen een
tooneel voor de potzige beweegingen van een groot aantal
Aapen van verfchillende foort; desgelijks voor de fchaad.
en fchuldlooze vermaaken van Antelopen, Gazellen, en
andere viervoetige Dieren. — De boomen zijn vol Vo.
gelen, wier fchitterende en zonderlinge kleuren het oog
verrukken en de ziel bekooren.

I;ERIGTGEEVING, WEGENS DE ZAHARA, OF GROGTE WOESTIJN VAN BARBARIJE. Volgens
GOLBERRY.

(Uit ELAGDON's Modern Discoveries.)

I

n de Zahara, of de Groote Woestijn van Barbarife y
waarin de onderfcheide Stammen van Mooren hup
verblijf houden, zijn tegenwoordig tweeëndertig Odres;
of
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of Bewoonbaare Plaatzen , vrugtbaar gemaakt door bronnen van versch water. De grootste deezer Oafes zijn
bewoond; veele Stammen van Mooren hebben zich in
dezelve nedergezet, en 'er eene foort van Volkplantingen aangelegd. 'Er wordt veronder(teld , dat deeze
Moorfche Volkplantingen , die over de Woestijn van
Barbarije verfpreid zijn, een getal van zeventien uit
andere Oafs zijn zo groot niet, en dienen-maken.D
alleen tot rust en verfrisfing der Caravanen , die de
Woestijn doortrekken , zo wel als voor de Moore,,, die
gewoonlijk zulke uitgestrekte reizen volbrengen.
Het is bekend dat de Caravanen de groote Woestijn
van Zahara in negen onderfcheidene richtingen doortrekken, en dat de Moorfèhe Stammen, die 'daarin hun verblijf houden, dezelve overal doorreizen.
De grond deezer wijduitgetlrekte Woestijne (die op
de naauwfte plaats gerekend wordt 600 Mijlen lang
en goo Mijlen breed te zijn) beihaat uit fijn zand,
eene verzameling van kleine onzamengebonden kor
deeltjes zijn egter niet fteenagtig , gelijk de-rels:dz
be(tanddeelen des zands; maar vatbaar voor verlteening.
Het zand van de Zahara is zamengefteld uit oneindig
kleine korreltjes , en ligt tot eene verbaazende diepte.
Het wordt op eene wijze , niet ongelijk aan de baareta
der .zee, door de winden bewoogen; het (tapelt zich
tot bergen op, die , door dezelfde oorzaak , korten tijd
daarnaa verftrooid worden, alsdan zich tot eene ontzettende hoogte verhefFende, tot dat derzelver uitfpreiding
de ftraalen der zonne verduistert.
Op deeze zandige uitgeftrektheid ziet men menigmaalen
Zandkolommen, gelijkende op de Waterhoozen, welke men
ter zee ontmoet. De aart van dit zand is niet gefchikt
tot vereeniging of zamenvoeging ; naardemaal , in de'
groote uitgebreidheid van die Woestijn, naauwlijks eenige rotzen gezien worden , en men zeer fchaars vrugtbaare
ltreeken daarin aantreft.
Uit de (feeds beweegende drooge en dorre vlakten
die aan het Noorden van de Rivier Senegal grenzen, heb
ik gezien, dat deeze Zand hoozen, in de gedaante van
kolommen, opreezen, nu eens met fnelheid, dan eens
met eene Itaatlijke langzaamheid voorttrekkende, wanneer zij een groot en heerlik vertoon opleverden. Derzelver fnelle voortgang is, bij wijlen, zo groot, dat ze
naauwlijks bemerkt worden, eer zij tot zulk eerre ma ate
-
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verijdeld zijn, dat ze naar linten gelijken, naar het ge.
blaas des winds in de lugt vlottende; dan het benedenlie gedeelte rust altoos op den grond: bij andere geleeenbeden klimmen de boventle einden tot zulk eene
ontzettende hoogte, dat zij zich in de lugt verliezen.
Deeze Zandhoozen breeken veeltijds op Bene groote
hoogte, en de groote menigte zands wordt in den dampkring verfpreid; foms breeken zij , naar oogenfchijn ,
irk het midden, en de flag, door die breeking veroorzaakt, is gelijk aan het openbarften van eene mijn.
Op zekeren dag telde ik drie van deeze Zandhoogen, op den afftand van omtrent duizend fchreden van
elkander; de diameter van de grootfte kwam mij voor,
twee voeten te haalen ; aller fnelheid was verbaazend
groot (*).
(*) Men vergelijke met deeze befchrijving , ' t geen wij
Uit OLIVIER'S Voyage, in het Mengelwerk des voorleden jaars,
overgenomen hebben, ten bewijze , dat de Woestijnen van
flfriea en ,lfia niet zo fchriklijk zijn, als dezelve door de
weeste Reizigers worden afgemaald; bi. 650.

EENIGE BIJZONDERHEDEN, BETREKLIJK HET KARAKTER EN
DE LEVENSWIJZE VAN DEN TEGENWOORDIGEN KONING
EN KONINGINNE VAN GROOT-BRITTANJE.

(Medegedeeld door den Heer REINIER ARRENBERG,
te Rotterdam.)
et uitmuntend, menschlievend en vriendlijk karakter van
Hot-Brittanje,
IlI , den tegenwoordigen Koning van
en van zijne Gemalinne,
GEORGE DEN

Cr

CHARLOTTA, ge
Mecklenburg- Strelitz, wordt met zoo veel-borenPifsva
recht tot, een voorbeeld voor alle Vorllen geheid, ais hun
buislijk geluk dat van alle andere gekroonde hoofden overtreft.
Toen die Monarèh, in den jare 176o, na het overlijden
van zijnen Grootvader GEORGE DEN II, den Engelfchen troon
beklom, begoot hij zich in den echt te begeven ; maar, begaafd zijnde met oordeel, gezond verfland en doorzigt, be
floot hij tevens dien (lap niet te doen dan met zeer veel overlegs. Bewust zijnde, dat de verbindcenis, in welke hij zich
ftond te begeven , ten uiterhe gewigtig zijn moest in hare ge.
volgen, nam hij voor, niet toe te laten, dat de luister van
lighaamlijke bevalligheden, of aantreklijkkeid van gelaat, zijne
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ne zinnen bedrogen; hij begreep, dat hij, in het verkiezen
van eene echtgenoote, naar deugd en goede hoedanigheden
moest uitzien, want indien hem huislijk ongeluk te beurt viel,
zijne onderdanen 'er ook een fnertlijk medegevoel van zouden
hebben. NIet deze gevoelens vestigde de jonge Koning, na
het vereischte onderzoek, zijne zinnen op de Primés cuARLOTTA , van Mecklenburg- Strelitz.
Zijne Majetleit had van de goede hoedanigheid dier Prinfesfe
het eerst kennis gekregen door middel van een' brief, welken
zij gefchrev.en had aan den grooten FREDERIK , Koning van
Pruisfen, toen hij , met zijn krijgsvolk, de landen van den
Hertog van Mecklenburg - Schwerin was ingetrokken ; zijnde
die brief van den volgenden inhoud:
,, dan den Koning van Pruásfen.
„ IIet mishnge uwe Majefleit niet, dat ik in twijlTei 1Ia, of
ik u geluk zal wenfchen , of mijn beklag doen, wegens uwe
„ laattle overwinning ; dewijl de gelukkige uitflag uwer wape„ nen, die u met laurieren heeft overdekt, de verwoesting
over mijn Vaderland verfpreid heeft.
„ Ik weet, Sire! dat het voor mijne fexe niet welvoeglijk'
„ fchijnt , in deze eeuw , medelijden te hebben met de ram.
„ pen van het Vaderland, de afgrijslijkheden van den Oorlog
te beklagen , of om de wederkeering van den Vrede te wen„ fchen. Ik weet , dat gij mooglijk zult denken het meer
„ mijne zaak te zijn, mij in de konst van behagen te oeffe„ tien, of mijne gedagten op onderwerpen van huishoudelij„ ker aart te vestigen ; maar, hoe wanvoeglijk het ook voor
„ mij zij ► moge, kan ik de begeerte niet wederftaan om voor
„ dit ongelukkig Volk te fpreken.
„ Maar weinig tijds geleden maakte deze landtreek de be„ valligfre vertooning; liet land was bebouwd, de boer zag
blijmoedig, en de dorpen waren vol rijkdom en overvloed.
„ Welk Bene verandering ontdekt zich tegenwoordig, in ver
zulk een bekoorlijk toneel! Ik ben niet bedre.-,gelijknva
ven in het maken van befchrijvingen; ook kan mijne ver.
beeldingskragt aan de afgrijslijkheden van de fchilderij niets
„ toevoegen; maar zeker zouden overwinnaars zelfs weenetx
„ op het verfchriklijk gezipt, dat ik thans voor mij heb. Her
„ geheele land , mijn dierbaar Vaderland ! is eene vreeslijke
woestenij, vertoonende niet anders dan voorwerpen, ors af„ fchrlk , medelijden en wanhoop te verwekken. De bezig.
,,heden van den landbouwer en fchaapherder flaan ftil; zij
zijn foldaten geworden, en helpen den grond verwoesten,
„ dien zij te voren beploegden. De dorpen zijn alleen door
„ oude mannen, vrouwen en kinderen bewoond; mooglijk is
hier en daar nog eenig krijgsman, uit oorzaak zijner wonENG.
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den of verlies van zijne leden, in zijn huis gelaten, dan:
zijne kleine kinderen hein om 't bit hangen , hem naar de
„ historie van iedere wonde vragen, en zichtelven tot folda„ ten kweeken, eer zij kragt genoeg gevoelen voor het vald.
„ Dan dat alles was nog niets, indien wij de beurtelingfche
belediging niet gevoelden van ieder krijgsheer, wanneer het
„ nadert of aftrekt. Oniuooglijk is het, de verwarring uit te
drukken, welke zelfs die genen veroorzaken ,die zich onze
„ vrienden noemen; zij, van welken wij redding mogten ver.
,, wagen , onderdrukken ons met nieuwe eienden.
,,Van uwe rechtvaardigheid is het derhalven , dat wij ver„ ligting hopen; van u, aan wien vrouwen en kinderen de'
„ vrijheid hebben te klagen , wiens inenschlievendhei.d naar de
fineekingen van den gerirtgflen hoort, en wiens magt in tiaar
„ is om de grootfee onbillijkheid te beteugelen.
„ Ik ben sint" enz.
Dezen brief zond de Koning van Pruisfen over aan den Koring GEORGE , die , op het lezen van denzelven , 'er zoodanig door verrukt werd, dat hij zich, tegen een zijner edelli eden die daarbij` tegenwoordig waren, dus uitliet: Deze is
de dame, die ik tot mijne gemalin zal verkiezen, — hier zijn
duurzame fch©onhedeu , --. de man, die eenigen fanaak heeft,
kan 'er op te gast gaan, zonder dat hij verzadigd ligorde. indien de gemoedsgefleldhOJ van die Prinfesfe aan haren verheven (maak gelijk is , z°al ik de gelukkigfle Man van de we.
veld zijn , gelijk ik, met' de hulp, van wijn Yolk , de grootJk
Vorst van Europa Troop te wezen.
Nadat de Koning met haar getrouwd was , vertoonde de
Koningin CHARLOTTA, verre van hoogmoedig op hare verheffing te wezen , door hare vriendlijkheid en infchiklijkheid, een
gemoed, verheven zelfs boven den Koninglijken flaat. Zij
maakte zich , door haar verpligtend gedrag , bemind , niet
alleen bij den Koning haar Gemaal , maar zelfs bij lieden van
allerlei rang , zoo dat de Engelfchen , van haar fprekende,
haar meestentijds den naam geven ,van onze beminnelijke IC.
;

,iingi2 .

Zij heeft den Koning zeven Zoons en zes Dogters gebaard,
welke dertien kinderen alle nog in leven zijn. Zij heeft ze al•len met eene moederlijke zorg opgevoed; zi}^ heeft,een afgrijzen van het gemeen gevoe}en onder de Grooten, dat zijne
kinderen op te pasfen een flaafachtige arbeid is. In een gefprek , hetwelk hare Majeíteit met zekere Hertogin hieldt ,
betuigde zij hare verwondering, dat de dames van den eerden
rang hare kinderen altijd aan de zorg van bedienden overlieten , en 'er zoo zelden zelve bij gezien werden. De Hertogia
wilde die gewoonte verdedigéu 3 maar de Koningin 'viel haar
ill
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in de reden, zeggende: Gij zijt eene moeder, Mevrouw, --gij [preekt met eene smeder, en het zou wij leed zijn, dat gij
,nij wilde noodzaken te onderjiellen, dat gij ongevoelig waart,
daar gij de alleraandoenlijkfle behoorde te zijn.
'Er is zulk .eene volmaakte overeenkomst tusfchen de ge
paar, en hunne gevoelens-inoedsgfltvahKónigjk
zijn zoo eenttemmig, dat het, onmooglijk is, het karakter van
den eenen te fchetzen , zonder dat van de andere daarin te
bevatten.
Wat den Koning belangt, hij is teerhartig en menschiievend;
hij heeft, als hij het doodvonnis ven kwaaddoeners moet onderteekenen; en hij heeft openlijk verklaard, dat hij nimmer
zijne toelletpming geeft aan het verzoek tot eene ecbtfcbeiding, die in Engeland zoo gemeen zijn , dan met den groorfien
weerzin. Het is moeilijk te befisfen, of hij voo^rbeeldelijker
Is als vader dan als gemaal. Men kan veelvan zijn karakter
opmaken uit het verflag van wijnre huislijke levenswijze: „ In
den winter (dus luidt het) is zijne Majetleit gewoon tus„ fchen zes en zeven uren op te ílaan, en begeeft zich dan,
„ tot zijne godsdienitige verrigtingen, in een afzonderlijk ver
waarin hij gemeenlijk een uur doorbrengt. Na het-„trek,
„ ontbijt wordt hij gekleed, waarop hij zich tot flaatsbezig„ heden begeeft; dezelven afgeloopen zijnde, worden zijne
kinderen bij hem gebragt, en vervolgens begeeft hij zich
naar zijne ftudeerkamer, om eenige nieuwe en nuttige ont.
„ dekkingen te bevorderen, of houdt een gefprek met kundige
„ en geleerde mannen.
„ De Koningin flijt gemeenlijk den voormiddag bij hare kin„ deren, en dewijl zij zeer vernuftig i's, houdt zij zich door,, gaans bezig met teekenen , of niet het fraaiíte foort van bur„ Buurwerk, welk laattje haar geliefdtle bezigheid is.
„ De Koning is bij uitdek matig , drinkende zelden meer
„ dan vier glazen wijn over tafel , en een weinig wijn met
„ waterbij den avondmaaltijd. Den namiddag flijt zijne Ma.
„ jeiteit, indien zaken van Staat zijne tegenwoordigheid niet
„ vereifchen, gemeenlijk, met ,voor de Koninginne, die de
„ Engelfche taal grondig verflaat , het eet, of ander uit een
„ begunfligd Schrijver voor te lezen.
„ Na den avondmaaltijd vereenigen de Koning en Koningin
„ zich beiden in godsdienti•ige oeffeningen , lezende elk eenig
„ godvrugtig of zedekundig boek, en begevende zich vervol-

„ gens vroeg ter ruste.
„ Zoodanig is het leven en de gemoedsgefteldtenis van dit
„ gelukkig paar. Hunne dagen worden doorgebragt in gezel.
„ lige genoeglijkheden , , en iederen morgen ondervinden zij
„ het genoegen, dat voortfpruit uit de deugd, die in het hart
„ gekweekt wordt:'

Verfcbeiden gevallen zijn 'er bekend, die ten bewijze verítrek.
Sz
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Ilrekken van de goedheid en medelijdendheid des Konings;
onder anderen de volgende:
Lord MANSFIELD, op zekeren dag, aan zijne Majefleyt bekeud makende, dat een Roomsch priester, genaamd MALOWNv, zonder voorgaand verlof, in het Graaffchap Surrey, de
3\Iis gedaan en andere geestlijke fun&ien vert igt lied ,en, daarvan
overtuigd zijnde geworden , volgens de wetten , tot eerre langdurige gevangenis verwezen was; doch zijne Lordfchap tevens'
opmerkende , dat de wetten ten dien opzigte hard en fireng
waren, voerde de Koning hem te gemoet: God beware ons,

.Mylord ! dat v-er fc/zillende begrippen in den Qodsdienst de ver
volgingen zouden wettigen , of toelaten , dat-een inensch , in
mijne Koniugrijken, onrechtvaardig lijden zoude! Laat derhalven terflond het pardon voor den man gereed maken , en draag
zorg dat hij in vrijheid gefleld u'orde.

In de maand Junij van het jaar ir kwam 'er een zeer wel
gekleed vrouwsperfoon in het paleis der Koninginne, en werd
door den poortier,, zonder eenige n vraag, doorgelaten ; doch
een mand aan haar arm hebbende, werd zij door een der bedienden gadegeflagen ; waarop zij , dit merkende , in een der
vertrekken ging, en aldaar de mand nederzette. Een jongen
van der Koninginne hofhouding, haar de mand ziende nederzetten en weder henen gaan, werd nieuwsgierig te weten wat
'er in was; hij ligtte derhalven het dekcel op, en vond, onder
Benige groene bladen, een zeer fchoon kind, zijnde een jongetje, en naar gisfing twée maanden oud. Op dat onverwagt gezigt gaf de jongen een fchreeuw, waardoor terflond zeer veel
bedienden derwaarts liepen, die mede niet weinig verzet hon den. Het gerugt van dit geval ter ooren van den Koning ge
zijnde, begeerde zijne Majefleit het kind te zien, en-komen
beval om het naar hem GEORGE te noemen, en, wanneer het
in 't leven bleef, het onder de zorg te fielten van Mevrouw
TORESWORTtt, de Gouvernante van 's Konings kinderen.
De Koning , die gewoon is zich genadig veel beweging te
geven en nimmer het weêr ontziet, op zekeren dag, in den
firengen winter van liet jaar 1784 , eene wandeling te voet
doende, ontmoette twee kleine jongens , van welken de oudfie niet naeer dan agt jaren fcheen te wezen. Onwetende dat
het de Koning was tot wien zij fpraken, vielen zij beiden op
hunne knieën voor hem neder, fchoon de fneeuw vrij hoog
op den weg lag, en, hunne kleine handen wringende, baden•
zij om een aalmoes , zeggende : dat zij grootera honger en
niets te eten hadden; meer konden zij niet uitbrengen, want
een vloed van tranen belette hen verder te fpreken. Zijne Ma.
jefteit , door deze vertooning ten uiterlle getroffen, belastte
hen op te taan, en . hen niet die vriendlijkheid, welke hein
zoo eigen is , aanmoedigende om hem te zeggen wie hunne
ouders wa;,eu en wax hun geval vas, vertelden zij den Ko.
ging;
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jhing s ,dat hunne moeder voor arie dagen gefforven was, en

liet: onder de aarde korde honden; dat hun vader, dien zij ook
e'reesden te zullen fieñ'en, ziek en hulpeloos, naast hunne doods
moeder, op ffr•®o lag, en dat zij noch geld, noch brood, noch
guur in huis hadden.
Dit eenvoudig maar droevig verhaal trof liet Koninglijk hart,
oen, nadat zijne Majefleit hun nog eenige vragen gedaan had,
beval hij de tweejongens naar huis te gaan, zeggende, dat hij
hen zoude volgen, om te zien of het waar was , hetgeen zij
hem verteld hadden. Zij gingen daarop den Koning voor ,
naar eene elendige hut, of foort van fiat; en deze, daar binnen tredende, vond de moeder, zekerlijk door gebrek geftorven, dood liggen op een hoQp ulroo, terwijl de vader, genoegzaam zieltogende , naast haar zijde lag, en met zijne
zwakke hand zijne afgeilorven vrouw vasthield , even alsof
hij nog niet van haar ícheideu kon. .,Dit gezigt perile den
Koning de tranen uit de oogen. Terftond- keerde hij naar
TJ/indfor terug, en verhaalde aan de Koningin de elende, van
welke hij_ ooggetuige geweest was. Oogenbliklijk werd 'er
een bediende derwaarts gezonden, met levensmiddelen, kleederen , kolen en allerlei ververfchingen. ' Door het gebruik
van het een en ander bekwam de man welhaast, en de Ko-

ning, de gezondheid aan den vader wedergegeven hebbende,

wilde ook de kinderen gelukkig maken, en beval derhalven,
dat zij , op zijne kosten, verder zouden worden opgevoed,
hopende dat zij, groot geworden zijnde, door hun goed áedrag, zouden verdienen verder geholpen te worden.
Ondertusfchen was het eens op het punt , dat die goedhartige Monarch op het onverwagtst zou zijn vermoord geworden. Op den 2 Augustus 1796 van LYind'for te St. games .te
komende , werd zijne Majefleit , bij iet uittreden van-rug
Zijne koers, aangefproken door een vrouw^perfoQn , welk
een papier in -haar hand had, hetgeen de Koning voor een
verzoekfchrift aanzag. Hij hield zich, volgens zijne gewone
goedheid, een oogenblik op, om het aan te nemen; doch zij
bad onder dat papier een mes verborgen, waarmede zij, tot
tweemalen toe , den Koning trachtte te doorilecken. Op den
eerhen tteek- maakte deze eene beweging achteruit, waardoor
de teek, maar even het kamifool rakende, tusfchen hetzelve
en den rok doorging, en op den tweeden beek greep een der
wagten de moorddadige hand van dat wijf , terwijl een kamerdienaar haar het mes ontrukte. Men nam haar terllond ill
verzekerde bewaring , en de Koning, van de oftiieldtenis
welke hem deze onverwagte aanval veroorzaakt had , een
weinig- bekomen zijnde., verfcheen teritond in het publiek.
.-- Bij onderzoek bieek het, dat dit vrouwsperfoon MARGA
heette, een linnenaaifter van haar handwerk,-at;THnNICOLS
en niet wel bij het hoofd was, dewijl zij voor reden van haar
,
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daad gaf, dat zij erfgename. van de Kroon watt en zich, o1fl4
dat men haar beroofde van haar recht, zelve recht wilde ver
Zij werd vervolgens, nadat hare zinneloosheid ten-fcbaen.
klaarne gebleken was , voor al haar leven in een beterhuis
opgef oten.
Een veel droeviger onheil overviel den goeden Koning in
de maand November van het jaar•1788, toen zijne Majel'eit
van eenti hevige ziekte , ♦erzeld me6 koorts en ijihoofdigheid , werd aangetast, zoo dat gansch Engeland in de uiterilo
bekommering geraakte voor. het leven van den beminden Monarch ; maar nog grooter was dezelve, toen die ziekt, na
verloop van eenige weken, verminderende, men bevond, dat
de koorts zijn hersfengeffel d •rmateu had aangedaan, dat hij
der zinnen bijster en in 't verfland geraakt was.
De Heer wEsT, een vermaard Schilder, had het eerst de ondervinding , dat de Koning niet wel bij zijne zinnen was.
Bezig zijnde, met Bene kamer te Wirsdfor te fchilderèn , had
de Koningin hem gelast, dat hij in lier landfchap, het welk
hij onderhanden had, tot vermaak van de jonge Printen, een
leeuw moest fchilderen ; dan, terwijl hij daarmede bezig was,
trad de Koning in het vertrek, en, het werk beziende, zeide
hij , dat het eer een hond dan een leeuw gelee, , nam een penfeel , gaf een veeg over den leeuw, en smaakte vervolgens
Benige vreemde figuren', die hij den fchilder beduidde, dat de
regte afteekening van een leeuw was. De Heer WEST, over dit
voorval ten uiterfie bevreemd, verhaalde het aan de Koningin ne, die hein te kennep gaf, dat•zij reeds meermalen, tot haar
leedwezen, ondervonden had, dat haar Gemaal fonitijds niet
volkomen bij zijn verfland was. Sedert'entdekte men dit nog.
nader door eene verandering in zijne handteekening, fchrij..
vende Gkoltctus, daar hij anders altijd gewoon was GEORGE te
febrijven.
Zijn toerland heeds verergerende, en de teekenen van zijne
verfiandeloosheid daaglijks blijkbaarder wordende , nam her
Parlement in beraad, om den Prins van Nales, tot Regent van
het Koningrijk te verklaren; doch , 'dewijl 'er van luik een
Regentfcliap.nitnmer een' voorbeeld in Engeland geweest was,
kommen: over de bepalingen, die daaromtrent moesten gemaakt worden , niet zoo féhielijk overeenkomen, weardeor
bet befluit genadig opgehouden werd. Intssfchen allerlei iniddelen tot 's Konings herilelijng te vergeefs aangewend: zijnde ,
hoorde men, dat. 'er op het land zekere Doétor WILLES woonde, die eene zonderlinge bekwaamheid bezat in het genezen
van krankzinnigen , 'en ten dien einde in lier Graaffchap Lincoin een beterhuis had opgerigt, daar hij een groot aantal kostgangers in had, odder welken hij verbazende genezingen deed.
• an dezen man werd de behandeling van den Koning geheel
overgelaten; met dat gelukkig gevolg , dec hij, na verloop
van
,
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eenigen tijd , tot groote blijdfchap van . het Xoningm
lijk Huis en van zijne getrouwe onderdanen, volkcmeu her-

ilelde.
Het is opmerklijk; dat de Koning, een geruimen tijd voor

dat hij door die droevige ziekte overvallen werd, at een voorgevoel van dezelve fchijnt gehad te hebben; a .thans op zekeren avond een Concert hebbende bijgewoond, leide hij, met
zijne gewone vriendlijkheid, zijne hand op den fchouder van
Dr. AYRTON, en zeide: 1k geloof nie , Doc?or, dat ik lang in
(That zal wezen on; muzijk te hopren ; het fchijnt mijn hoofd
flerk aan te doen ,. zoo dat ik ze Wiet lyroeite gehoord heb. En
vervolgens voegde hij, met een Rillen zugt, daarbij : God
zegen ons, de beste onzer is nog een. elendig fchepzel!
Qnbefchrijflijk was de vreugd, die 's Konings herhelling
door het geheele Rijk verwekte. Toen die heríleiling aan het
Parlement bekend gemaakt werd,, hefloten de beide Huizen,
„ om, gemerkt het gehouden gedrag der Koninginne , gedu, rende de ziekte van zijne'Majefteit, haar de achting van het
„ ganfche land verworven had, en hare voorbeeldige en uit1,; blinkende deugden , met den hooghen eerbied, door alle
„ Vorflen en Hoven van Europa, befehouwd werden, eerre
s, boodfchap aan hare Majeficit te zenden , ten einde haar te
,, feliciteren met 's .Konings gelukkige herhelling-, en te ver,, zekeren van den eerbied der beide Huizen voor hare uit..
muntende deugden."
Toen de Koningin vervolgens, op zekeren dag, de geluk
van den Adel en alle de andere Grooten van het-wenfchig
Rijk over 's Konings herftélling ontfing, verfchenen alle de
Dames ten Bove met een -lint over haar haair, met het devies:
lang leve de Koning! en de Koningin droeg dat zelfde devies,
in diamanten letters ; ook was hare Majetleit dien dag zoo
pragtig gekleed, dat men de juweelen , met welke zij verfierd
was , tweemaal honderd - en - vijftig duizend gulden waardig
fcha tte.
Kort daarna werd door het geheele Rijk een plegtige Dankdag gehouden, en de Koning begaf zich ,dien dag, met groote
ilaatfie , naar de St. Pauluskerk te Londen , in welke men in
geen ,drieëntagtig jaren een Koning van Engeland gezien had.
Met die flaatfie aan gemelde kerk gekomen zijnde, zag men
den Koning zijne beminnelijke Koningin bij de hand uit de
koets en ter kerke inleiden. Zoo dra hunne Majefteiten de
kerk inkwamen, werd de honderdfle pfalm door zevenduL end
armkinderen aangeheven; 't welk den Koning dermaten trof,
dat hij zijne tranen niet weêrhouden konde.
Na den geëindigden godsdienst werd de Regering van Len
door den Lord Major, heerlijk ter maaltijd onthaald, en-den,
het overige van den dag in eene openbare en algemeene
vreugde doorgebragt.
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JETS TEN GELEIDE VAN ZIET FAC. SIMILE, OF DE NAMAAf^j
VALS LENEN EIGENHANDIGEN BRIEF VAN DEN RAAD-s
PENSIONARIS JOHAN DE WITT.

(Medegedeeld door. M, aTUART.)
Aan de Heeren Letteroefenaars.

Raadperafionaris
eigenhandige
D
gaarne geleend heb, om daarvan een
fac ftmile te nemen voor uw Mengelwerk (*), is mij toevallig;
e

Brief van den

JOITAN D>e

WITT, dien ik u

geworden. In het jaar 1789 eenige boeken van mijnen Vader
ren verkoop opruimende, viel dezelve, zonder daarin te voren bemerkt te 2ijn , Uit J . BRANT'S Paulus Leven, vele jareit
vroeger op eene .boekveiling te Rotterdam gekocht. Deze
7Brief was mij tertlond aangelegen, als handlchrift van eenete
14an, wiens lof en lot onvergetelijk blijven, en werd mij dit
afmeer bij de bemerking van het edele karakter in denzelvenr
door(tralende ; ook is de perfoon , aan wien het opf hrift
iloudt, een der meest aangelegenen geweest voor het eIneenebest ten y`ijde , waarin de Brief gefchreven is. Vera
gunt mij, tI met een enkeld woord aan hem te herinneren.
jONAN WOLPHERT VAN BREDERODE werd in 1 599 geboren ; hij.
was -de Zoon van FLORIS VAN BREDERODE en DOROTHEA VAN
HAEFTEN. Als Krijgsman opgevoed, trad hij zeer jong in
dienst, voerde in 1618 het bevel als Kapitein, in 1633 als
Kolonel, in 1641 als Veldmaarfchalk van ;de Staten Legers,
in 1645 als Gouverneur van 's Hertogenbosch , in 1655 'als
Overlie van twee .Hollandfche Veldlegertjes. Zoo wel Staats als Krijgs - man zijode ,' was hij een der Gezanten naar
Engeland in 1640 , Om IuARIA voor WILLEM 1I ten huwelijk te
-

vragen, en werd hij in í65o benevens I:ORNELIS VAN BEVEREPM
P[ HIERONYMUS VAN BEVERNINCK benoemd , om van vege de

Staten van holland die der overige gewesten te gaan onder
zaken', de Unie, Religie en Mililie betreffende.-houdenvr
AllerIterkst viel hij als Staatsman in het oog, wanneer hij in
16„4 de eerde onder de Edelen van Holland tot de uitfluiting
f}emde van WILLEM III, op wiens aantlelling CROMwELL bij

dein Vredehandel fterk had aangedrongen , en wiens Oud
hij zelf wns , .zijnde toen gehuwd aan r.ouISA CHRISTINA-om
VAN SOLIVS, Zuster der Princesfe'Weduwe van FREDRIL{ HEN—
RIK. Groote gunst won BREDERODE hierdoor bij de Staten,

groo(*)Hetzelve is vervaardigd door den kundigen (iravenr D. VEFLWAARDI
en wij kunnen ooze Lezers verzekeren, dat het uitnemend wel is uit.
jevallen.
D8 YITGEVEB^i
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grvote ongunst bij het krijgsvolk , hetwelk den wijn weiger•
de, dien hij bij het Vredefeest aan hetzelve te beste gaf,
en de opfpraak ging hem na , van te zeer.belenimerd geweest
te zijn door huisfelijke o ngelegenheden, om geacht te kunnen
worden, dus vrijelijk gefleurd te hebben. Ligchaamskwalen
deden hemp herftel zoeken bij de wateren van Spa; maar hij.
vond 'er zoo weinig baat, dat hij , wanhopende aan zijn her-.
iel, zich naar Petersheln hij Maaflricht deed vervoeren, alwaar hij den 3den van Herfstmaand deszelven jaars flierf,
waarin deze Brief gefchreven werd. Hij was vader geweest
an dertien kinders bij zijne eeríte Vrouw ANNA, Dochter
van Graaf JAN - VAn NASSAU , van zeven bij zijne tweede
LOUISA. Hij liet vele kinders en ook vele fehulden na , welke laatfte de eerlijkheid van zijn karakter in zijne hoogst aangelegene betrekkingen fehiinen te bewijzen. Zijn lijk werd te.
Vianen in bet voorouderlijke graf ter aarde belteld.

ilm/lerdana,
2%

I. STUART.

Mei 1807.

filet Opfchrift van den Brief luidt ais volgt;

.Hooch ende Welgeboren Heere,

Heer JOHAN wOLPHERT VAN
BREDERODE, Heere van Brederode,
Tlyanen , Cloetingen, Haeften flmeyde
Noordeleos, &c. Burchgraef tot Utrecht,
Yeltmarfchalck der Vereenichde Neder
ende -lande,Gouvr Stad
omleggende Torten van s' Hertogenbosch etc.
egenwoordigk
tot
Sp aa
port.
,

De Brief zelf is van dezen inhoud:

Hooch, ende Wel-geboren Heere

Naerf fcheyden van haer .,d. Grootmog. jónglle 7ergaederinge , hebbe ick my op maendach voorleden zynde den
a6den defer doopende maendt herwaerts naer Dordrecht begeven, omme alhier voor eenige daegen Wayne Y•unden by
te wonen, t'welck oorfaecke is dat ick U. Ed. niette jong o post niet hebbe gefchreven ; ondertusfchen is spay ;vel
ter

qs,^

rygjEF VAN JOHAN DE WITT.

ter handen gecomen Uwer Excellencies misjive van date den
17' U defer loopende maeádt , voor wekke ick Uwe Excellencie by deren ten hoochJlen ben bedanckende, end# hebbe
eon/ins gemeriteert de goede genegentheyt die Uwe Ext.
g
by vermelde mis/lye tmywaerts is betoonende , zynde vande
fchuldige plicht van een getrouw minister van Staedt, alles
.vat in hem is, Dock het wtterf e , te contribueren ten eynde die
gene die vanden Staet foodaenich meriteren als is doende' Uwe
Exc., door behoorlycke erckentenisfe moge werden betuygt
Batmen gedaene dieiïflen , ende bewefene weldaeden niet
t'eenemael wil vergeten ; ende fel ick niet naerlaeten op
die gronden te blyven bouwen , foe lange my Godt de Heere
tot eenige faecken van Staet gelieft te beroepen, lullende
cock ,derhalven niet rusten voor ende aleer ick int' reguardt
van Uwe Exc . aen d'eene zyde fel hebben wtgewerckt het
gene jegenwoordich aengaende deszelfs Regement , ende
Compagnie te voet in deliberatie is hangende, ende een d'andere zyde oock behoorl. geprepareeert t'gene daerontrent
noch verder gedeen /oude tonnen werden; Edoch dient het
laetfle , onder correéiie noch wat gemehnageert y tot dat de
wijlach opt' eerjie fel weten gefien, .omme alle invidie, foo
veel doen!. voor te tomen; Ondertusfchen fel ick inden Haege
wedergekeert zynde Dock neer myn vermogen helpen wtwerc.
ken het gedefireerde verlof voor den Heere Grave van Solms,
by foe verre fix voor date van myn arrivement noch niet zy
geobtineert;
Ende jegenwoordich , snits myne abfentie wt s'Gravenhaege, niets van coneratie Uwe Exc. te communiceren
hebbende, als alleen!. de tapyen vande nevensgaende brie ren, lal hiermede eyndigen , Gods .11machtieb biddende dat
des/elf's goedertierne gelieffte zy Uwe Exc. noch lange in
goede dispofitie , ten dienfle vaat? Vaderlandt te wille,
fpaeren; verblyvende
Hooch, ende Welgeboren Heer

Uwer Excellencies oodtmoedige , ende ganseb
verplichte Dienaer

jordrecht den a 9 dug,
1655e

JOHAN DE WITT

1655.
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en Europeaan ,Jan bezwaarlijk rr[en eenen Neger van den auF
deren onderfcheiden ; allen dunken hem even zwart ; hij
ziet niets anders dan platte neuzen , dikke lippen en wollig
vair. Maar de Kreool , gewoon onder hen te leeven, onder
niet fiegts de bijzondere perfoonen van elkander; hij-fcheidt
zal, zelfs op het eerste aanzien, u zeggen, tot welke natie
zij behooren. De Mocos hebben de tanden festonswijze van
een gefcheiden, en eerie vooruittleekende kinnebak, eveneens
bijkans als de apen. De Caplaous hebben eene ronde tronie,
en bijkans allen een voorkomen van zagtaartigheid, 't welk
voor hun een gunliig vooroordeel inboezemt. De Mendange
heeft een wreeden opfag; ligt raadt men dat hij een menfcheneerer is. De Congas hebben eerie breede tronie, een goedaarlig uitzigt, en zijn , over 't algemeen , tot den huisdienst
meest gefcl ikt. De elrada doet zich, door zijne leevendig
held en vrolijkheid, ligt onderkennen. De Ibo bemint den arbeid en is bang voor kastijding; altijd is hij gereed om zich
ie verdoen. De Calvare onderfeheidt zich van alle andere
door de zwartheid van zijne huid, zoo wel als de fraaiheid
zijner gestalte z onder deeze moeten de beeldhouwer en de
fchilder hunne modellen kiezen.
Op zon- en feestdagen heerscht de opregtfle vrolijkheid in
hunne werkplaats; de Negers en Negerinnen komen, uit hunne
belendende wooningen , door hunne tegenwoordigheid , de
vreugde vermeerderen. Zij verdeelen zich in natien, maakels
zoo veele onderfeheidene groepen uit, en elk heeft haaren bijzonderen dans. Aan de Calenda wordt bier de voorrang gegeeven. Een Irado r neger (deeze zijn de vlugilen) fpringt in de
lucht , en daalt op éénex voet neder ; i}ij fpringt anderpaal, buigt zich voorover, strekt zich uit langs den grond,
rijst oogenblikkelijk op , maakt luchtfprongen , liuppekt ,
fpringt, loopt, vliegt , om zoo te fpreeken, rondom zijne
danzeresfe, terwijl zij , onder dit alles, , met uitgefpreide armen en haare handen met een zakdoek vereenigende , de àogeu
zedigliijlr ter aarde gelagen houdt, van tijd tot tijd een dof geluid flaat , alle de deelera van haar lichaam in _ beweeging
houdt, door de enkele werking der fpieren, zonder een oogenblik uit het middelpunt des cirkels te wijken , welken haar
danzer befchrijft. De • ouba is een andere dans, die minder
leevendig fchijnt te weezen; maar dezelve is een der wellus
zeer geroemde Fandango geeft 'er ilegts een-tiglen;dzo
$gauw denkbeeld van. De dans. der Caplavus is eene getrou,

w* afbeelding va, de voornaamike bedrijvru kuur lteveas; zij

,
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vertoonen in denzelven da listen , de bekommernisfen en de
vermaaken der liefde, de woede des oorlogs en de verfchrikkingen des doods.
Met meer losheid, met meer juistheid en naauwkeurigheid,
en zomtijds niet meer bevalligheid, wordt tlergens dan bij de
Negers gedanst. Ligt zou men denken, dat zij tot deeze oef
zelfs tot de Muzijk, beter georganifeerd zijn, data-fenig,
andere menfchen; 't kan zijn , dat , de fomme hunner vermaaketi
veel geringer zijnde dan die der befchaafde volken , Hunne
trezelen zich gemakkelijker beweegen; het vermogen van te
gevoelen behouden zij in deszelfs algeheele volkomenheid
het geluid van het anders onaangenaamst fpeeltuig doet hen
huppelen ; eenige trammeleerende maatklanken zijn genoeg, om
den Neger, die ze vcii1ffi, in beweeging te brengen, en,
indien de zang voortduure, ziet men hem welhaast in dé leevendigile beweegingen van verrukkinge . duidelijk fchilderen
zij de vrolijkheid, en nog beter den .wellust en het gevoel;
maar hunne Muzijk is van kleinen omvang; Benige toonen , met
genadige zuchten doormengd, zijn hun genoeg; bijkans nooit
doorloopen zij de geheele toonreeks. Hun geliefd fpeeltuig is
de Bainboula, eene foort van keteltrom, tuier bodem , in plaats
van rond te zijn, kegelvormig uitloopt. Ter vermeerdering o
van het uitwerkzel diens fpeeltuigs, klappen de Negerinnen,
die de danzen omringen , op de maat in haare handen , en herIbaalen lzoorswijze den toon, dia op de Bamboula wordt gehagen.
Zoentijds, en met geen kwaad gevolg, bootzen de Kreoot
Negers de Europifche danzen naa ; hunne toonen en hunne
gezangen zijn even weinig kunstmaatig als die der Negers op
de kust van Afrika. Het zijn de dichters en de muzikanten
der werkplaatze. Het geringfle voorval doet hun dichtvuur
,gloeien.
Voor elke foort van werk hebben de Negers een onderfcheldenen toon en woorden; zij moeten altijd zingen, en alle hunne beweegingen, zelfs onder het bewerken der aarde, moeten
op-de maat gefchieden,
-

MENG EL [WE-R.K,
TOT PRAAIJE LETTEREN, KONSTEN EN WEETENSCHAPPEN, BETREKKELIJK.

REDEVOERING
OVER

TITUS POMPONIUS 2TTICUS,
ALS EEN VOORBEELD VAN WIJSHEID IN HET
, MBTELOOZE LEVEN.

Voorgelezen in de Maatfchappij Felix Véritis.
door

C. W. lig E S T E E 13 d E N,
Predikant bij de Rernon lrant)che Gereepte te 4mferdante
lwie de gefchiedenis der verloopene eeuwen beoefent
niet om daaruit slechts voorbeelden van menfchelijA
ke kracht en zwakheid , uit ijdele nieuwsgierigheid, op
3

te zamelen. eerder tot overlast, dan tot-fieraad van het
geheugen ; maar om daaruit • lesfen van levenswijsheid te vergaderen, zal immer het. voorledene met het
tegenwoordige vergelijken , overeenkomst en ítrijdigheid
opmerken , en alles, wat hem tot zijn oogmerk dieneis
kan, toepasfen op eigene omftandigheden en betrekkin=
gen. Dit zal hem niet Hechts die wigchelaarskunst leek
ren, welke de eenige ware is en nimmer bedriegt dieii
geest van voorzegging namelijk, welke uit het gebenrdp
befluit tot hetgeen gebeuren zal, maar ook voorbeelden
van groote mannen doen zoeken en vinden ; gefchikt ^
om hem tot gidfeir te dienen op den bijzonderen weg
zijnes eigen levens , tot raadslieden in zijne moeijelijko
omftandigheden; tot leerrijke predikers dier voorzigtigI
heid, welke zijne tijden inzouderheid'vereifehetl* W ii
;
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neer wij nu, in onze dagen , in de gedenkfehriften der
oudheid naar zulk een voorbeeld zoeken, dan kunnen
ons geene CATO's dienen, die de moeijelijke kunst niet
verftonder, om zich, met een eerlijk hart, te voegen
naar omftandigheden,welke zij, met eenige meerdere toegevendheid , eene gelukkiger wending hadden kunnen
geven; dan zoeken wij geenen CICERO, te eergierig voor
een leven buiten alle beheer van ftaatszaken, en, echter,
te zwak , om in deze moeijelijke loopbaan immer dien vasten
tred te houden en die mannelijke waardigheid te handha•
ven, welke zijner groote bekwaamheden waardig was.
Neen ! Dan zoeken wij liever eenen man, die ons in het
onbeiimbte leven van uitnemender dienst kan zijn, out
daarin gelukkig voor onszelven en nuttig voor anderen
te worden , en het algemeene welzijn , ook daardoor,
uitnemend te bevorderen.
Zulk eenen man meenen wij gevonden te hebben in den
Romeinfchen Burger, TITUS POMPONIUS ATTICUS. Hens
zullen wij met u befchouwen, als een voorbeeld van ware
wijsheid in het verkiezen ,en gebruiken van het ambtelooze
leven.
Niet zelden wordt het ambtelooze leven met veel lots
geroemd , als de éénige Raat, waarnaar de ware wijze
kan trachten , en de grootífe waarborg van 's menfchen wezenlijk 'heil ; doch niet zelden ook zijn zij
met dien lof het allermildst, die de grootheid dezer wereld het meest liefhebben, die haar gemis in ftilte wel
het hartelijkst betreuren , en zich, door hare openbare
verachting, willen wreken over de Staatsmannen , wier
fchitter•nd lot zij benijden , omdat zij zelve dat lot óf
weleer moesten verliezen, Of de hoop, om het eenmaal
nuagtig te worden • niet zonder zielefmart, hebben op.
gegeven. — Zoo gedwongen was de anibteioosheid van
ATTICUS niet. Zij ;as bij hem opregte en geheel vrije
herkiezing, gehandhaafd met eene onverzettelijke li:andm
vastigheid; zij was eene welberadene keuze, immer gevolgd , in weérwil des aandrangs van een aantal zijner
aanzienlijke en veelvermogende vrienden , herhaald op
zeer onderfcheidene tijden en onder verfohillende rege.
ringsvormen, om hem tot het aannemen Evan, of tot
het dingen naar , den eenen of anderen f{aatkundige•
eerepost aan te fporen. Reeds in zijne jongelingsjaren
had hij des geduchten SYLLA's dringend aanbod van dien
aard mannelijk durven afslaan , en naderhand had , hij
t ei.
,
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t'elken dage gelegenheid, om de Randvastigheid van it
zijn befluit te doen blijken. -- 1=n , inderdaad, het i
,liet te verwonderen , dat zijne vrienden geenc :;toch
fpaardcn , om hetzelve eenmaal te doen wankelen. 1meters was hij van eenti hoogstaanzienlijke geboorte, valt
den oudlien Romeinfchen adel, van Koning NunlA ttoi'n i
zelven afkomftig (*), en dus, van deze zijde , reeds-r.tUs
steer dan bevoegd tot alle, , zelfs tot de hoogte waar
eerst in het Gemeenebest , en naderhand ook-dighen,
in het Keizerrijk. Zijn gansch onbekrompen ltttat, of
liever, zijne ongemeene gégoedheid zoo wel , als klein
huisgezin, gaven, hem ook eene ruimte vair tijd voor de
a,lgenieene belangen, dien anderen, uit hoofde van huislelijke zorgen, bezigheden en betrekkingen , daaraan
zoo' rijkelijk niet konden toewijden. - Doch allerbe.
voegdst tot het bewind van den Staat maakten hertz
zijne 'zonderlinge gaven, zoo, vale de natuur ontvangen,
ttls door veelvuldige oefening verkregen. Als tot d.e bevalligheid gefchapen , waren zijn gelaat en geheel voor
zijnen hopgen ouderdon toe, zoo intj6.-kotnei,
arend, zijne Clem zoo aangenaam ,. zijne minzaamheid
jegens aanzienlijken en geringen zoo groot,. en zijne re•
den zoo overredend en wegilepende, dat hij een' ieder'
aan zich wist te boeijen, en te voeren waar hij flechts
wilde. Immers paarden zich deze zijne uitwendige voor
een zoo vlug begrip en fcherp oordeel, aks-regtnm
gelukkig geheugen en vindingrijk• vernuft, waardoor hij
in slaat was, het geheele rijk der wetenfehappen in zijn
hoofd te omvatten , en deszelfs fehatten vaardig te be.
Heden , niet flechts tot. nut en vermaak zijner vrien•
den, maar ook tot, het loffelijkst bewind van zijn Vader.
land...... Doch genoeg reeds voor zijnen b^fchitldiger. De Engel/die Levensbefchrijver, of liever Lofredenaar, van CICERO , MIDDLETON, willende den held vort
zijn gefehrift verheffen ten koste van deszelfs boezet :vriend, befchuldigt dezen openlijk, van in zij ne ambte.
loosheid hechts gemak en veiligheid gezocfiu te hi_
ben, en zegt ,niet zoo vele woorden . „ ATTICUS, haal
„ allo de begaafdheden, die eenen man konden gefeikikt
„ maken tot nut voor de maatfchappij; gr•,00.te talenten,
,,

ge.

(*) Zie bij Corn NEKOS het leven vafl T. Coivg, ATrxCU.s
Iloofdít. 1, de ode noot in de uitgave via r.. rKcuruz n
.
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„ geleerdheid, oordeel, opregtheid, goedwilligheid ei
„ edelmoedigheid , dezelfde liefde voor zijn Vaderland„
„ en dezelfde gevoelens in ftaatszaken , als CICERO,
in hij altijd aanraadde en aandreef om werkzaam te
„ zijn , hoezeer hij befloten had, zelf nimmer werkzaam
te zijn , of, ten niinfl:e, nimmer zoo verre, dat hij
'er zijne rust door sloren , of zijne veiligheid in ge„ vaar kon brengen. Want , fchoon hij zoo naauw
„ vereenigd was met CICERO, en hem boven alle men
„ fchen waardeerde , onderhield hij nogtans , al dien
tijd, betrekkingen met de tegenovergel}elde facie ,
„ en vriendfchap ook met deszelfs doodvijanden, CLO„ uICTs en ANTONIUS, om zijne rust tegen alle voorval,, len te beveiligen. (*)"
Ziet daar dan onzen ATTICUS, wiens hoogst eenvoudige en geheel onopgefmukte levensfchets van CORNELIUS
vEPOS, die hein van nabij gekend had, niemand lezen
kan , zonder den man lief te krijgen , in één oogenblik y
en zonder eenig bewijs, gedoemd tot.de openbare fehan»
de van eenen weelderigen luiaard en valfchen fchijnvriend, en wel door eenen Schrijver, die, XIX eeuwen
na deszelfs dood , zich zulk eenen laster .vermeten!
durft. — Dien laster willen wij ten toon (lellen,. door
de eer des braaftten mans te handhaven.
Geenszins behoeven wij daarom de daadzaken, waarop
liet gemelde vonnis rust , te loochenen. Immers toonden wij reeds, hoe ATTICUS het Staatsbeftuur fchuwde:
maar wien geeft dit regt tot zult( eene hatelijke veroordeeling? Hij alleen kan zich dus verffouten, die, waar
hij het wijze en weldadige in de oogmerken geheel
voorbijziet , liever kwade bedoelingen zoekt, dan befcheiden flilzwijgt.
Indien het een kenmerk van wijsheid is, de infpraak
der Natuur , en dus den wil van haren Schepper, te
volgen , dan verdient ATTICUS , inderdaad , hierin een
voorbeeld genoemd te worden. Eene zeer aanmerkelijke verfcheidenheid , zelfs tusfchen voorwerpen van dezelfde foort, kennen wis allen als eenen vasten regel,welken
de Natuur niet slechts in het onderfcheid der bladen van
denzelfden boom, maar vooral ook in de zeer verfchillen(*) Deel III, bladz. 397 -401 en 417 -420 der Ho/I. uit'

gave.

Z62

OVER TITUS POMPONIUS ATTICUS.

Tende vatbaarheden en neigingen van onderfcheidene
3nenfclien , zoo wijs als weldadig, pleegt te volgen. Deze regel is eenleerrijke wenk voor een' ieder', die zijne
kinderen tot eenen nuttigen en gelukkigen ftand wil op
leiden, of zelf eene waardige rol fpelen op liet tooneel
dezer wereld ; en het is voornamelijk het voorbijzien
van denzelven, welk aan zoo vele mislukte Staatsmanen en ellendige Redenaars het aanzijn gaf , die de fpade of den ploeg loffelijk hanteren zouden. Waarom
wil men toch altijd wijzer zijn, dan de Natuur zelve,
en haar werk dus jammerlijk bederven ? ATTICUS was
daar veel te wijs toe. Van zijne vroege jeugd af gevoelde hij reeds eene geheel andere neiging, dan tot liet
woelige Staatsbedrijf, waarin wij gelooven, dat hij, met
alle zijne grootebekwaamheden,zeerongelukkigvoorzichzelven en min gelukkig voor zijn Vaderland zou geweest
zijn. — Oordeelt gij zelve , Lezers , en [telt u eenen man
voor, door eenen zachtaardigen en geleerden vader opgevoed , en in de fraaije letteren zoo zorgvuldig en met zoo
veel fmaaks onderwezen, dat zijti geest in liefde voor dezelve blaakt, dat hij geene vuuriger wenfchen koestert,
geen hooger geluk voor zich denkbaar acht, dan zich,
in tlille rust, aan deze neiging ganfchelijk over te geven , — eenen man, door de fortuin zoo zeer begun.
iligd, dat hij , zonder eenige zorg voor een eerlijk be.
flaan,geheel onbekrompen niet slechts leven, maar ook door
ruime liefdadigheid zegen rondom zich verfpreiden kan,
-r eenen man , daartoe niet min , dan tot de Weten
zijn ganfche verlfand en hart-fchapenKul,mt
overhellende , wel eenen vurigen beminnaar van zijn
Vaderland, doch niet min éenen beminnaar van alle zij•
ne medeburgers, ja van al, wat mensch heet, ' zoodat
hij de gevoeligheid ten behoeve van zi jne natuurgenooten boven alle andere zielshoedanigheden fchatte , --^
dat hij^fchier buiten ítaat zij , iemand te beleedigen , —
alle pligten zonder partijfchap meene te moeten vervullen , — en oordeele nimmer te kunnen afwijken van die
natuurlijke en van jongs f aangekweekte goedhartig.
heid, welke door geene bijkomende omftandigheden verbogen of verminderd kan worden. Stelt u voor , dat
zulk een man juist zulke ongelukkige tijden beleve,
waarin, met de ftaatkundige gevoelens, ook de gemoederen zijner medeburgeren zich meer en meer van elkan•
deren verwijderen, en de tweedragt, van dag tot dag,
zoo
-
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zoo veel velds wint , dat haat en wrok gemeenzaam,
ei; zelfs vervolging en moord nier zeldzaam meer zijn:
fielt u dit voor , en gij kent grootendeels ATTICUs en
den tijd , dien hij beleefde, eenen tijd, waarin de eene
burgeroorlog op den anderen volgde, de eene nog ver
dan <le andere gevoerd werd, en allen, ten laat--woedr
1 e, door JULILIS c sAt, den Overweldiger , geëindigd werden, dien men wel eerlang den dood van eenen
Tiran deed fterven, zonder echter daardoor het Gemeenebest te kunnen behouden , 't welk in OCTAVIUS voor den
eerfien Romefnfchen Keizer bukte. En nu vraag ik gerustelijk: was deze man voor gevvigtige Staatsambten in dien
tijd gefch.ikt? waarfchuwde, weerhield fchier de Natuur
zelve hein daarvan niet? was liet geese wijsheid, haren wil te volgen, haar gebod te gehoorzamen? en kant
de ongehoorzaamheid hier wel andere gevolgen hebben,
Dan verderfelijk voor hemzelven , verderfelijk voor een
Vaderland • dat hein dierbaarder was dan alle de fchat.u n en eerambten der wereld'? Neen 1 Die volllrekt niet
fterk genoeg is,.om zich (taande te houden, moer zich
in het gedrang niet wagen; die zich niet in [iaat acht,
om te voloren eu , 't gecu men hem wil doen beloven,
moet liever niets beerven.
Gelijk Diu ATTiCt;s t^su dezen aanzien altijd zeer
naauwgezet was, en nimmer vergat , dat zijne eer van
liet wel idtvoeren van op zich genomene lasten - afhing,
zoo was hij 'er ook niet toe te brengen, om den Staat
te dienen in eenen tijd van buiten- en binnenlandfche
obrlo: en, daar hij niet tot krijgsman opgeleid was,
alien twist en krijg doodelijk Narede , het behouden , maar
stiet het verderven beminde, — en, fchoon hij nimmer
de beste pa rtij verliet , zich nograns nimmer zoo geDeel aan eersige partijfchap w+lde overgeven, dat hij
daarvan een flaaf wierd. — 't Was ook daarom, dat
bij zich reeds als jongeling naar Athene, als naar eene
wiikplaats ,begaf, daar hij anders Beene gelegenheid zag,
om in den Burgerkrijg van MAR JUS en SYLLA, die toen
Uitharstte , buiten het rampzalig gef hil te blijven, 't
welk , hoe ook uitvallende , altoos verderfelijk moest
zijn voor de Republiek en voor een' ieder', die zich in
hetzelvc z rmen . de. Dan , hoe geacht en demind ook op dien
zetel der Wetcnfchappen en Kunften, om zijnen zachten
aard, beveiligen omgang, uitgebreide kennis, blakende
k'un thin en aigemeene weldadiáhei'a, wilde hij echter
in
-
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in deze geliefde Stad niet alleen geen Standbeeld voor zich
opgerigt zien, waarmede de Itheenfche burgers hem eci2eer, na zijn vertrek,. zijnes ondanks, vereerd hebben,
maar zelfs liet Burgerrest , hem fchier opgedrongen,
vollirekt niet aannemen. Zoo fier was hij op het Burgerregt van zijn eigen Vaderland , en echter zoo ongeneigd bleef hij , ook na zijne wederkomst, om hetzelve
in ambten of waardigheden te dienen. Want oordeelde
hij te regr, dat de golven der burgerberoerten , welke
men toen in liet Staatsbewind niet ontduiken kon, niet
meer in de magt zijn van hun, die zich daarin- geworpen hebben, dan de zeegolven in bedwang van hun , die
door derzelver geweld ginds en herwaarts geflingerd
worden, hoeveel reden had hij dan niet, om zich daaraan
niet te willen wagen, of liever, om zich niet nutteloos
te willen opofferen, daar hij niemand minder, dan zichzelven, daar tegen beltand rekende? 'Er be['rond toch
Beene wet, welke hem daartoe verpligtte; die van so-'
LON , welke geene onzijdigheid in burgertwisten gedoogde, hadden de Romeinen van de Grieken niet overgenomen, en weerhield hem dus niet, om ten dezen aanzien zijnen eigen fmaak te volgen. En zou hij
dan die vrijheid, welke hem zoo dierbaar was, de vrij..
heid'tot het ambtelooze leven, ondankbaar verfmaad'of
vruchteloos bezeten hebben? Neen! Hij kon haar niet
afflaan, zonder het karakter van een wijs man ganfchelijk te verloochenen, daar zijn geheele inborst en aan
uitzondering, echter, van zijne kundigheden-leg,mt
alleen, hem eenftemtvig daartoe riepen, en hij dus te wel
gevoelde, waartoe de Natuur hem bellemd had, dan dat
hij haren wil oproerig zou hebben kunnen weérfireven.
Indien men in dit gedrag van ATTICUS reeds wijsheid
ziet , dan zal men die nog duidelijker ontdekken in
de eigenlijke reden, die zijn Levensbefchrijver opgeeft„
waarom hij naar geene eereposten Rond , en welke hierop neêrkomt : omdat men die toen niet bekomen kon
op de wijze der Vaderen, noch behouden behoudens de
Wetten , uit hoofde van 's volks -bedorvene zeden.
Inderdaad 'er zijn tijden, waarin geen wijs man, wien
de goedkeuring van zijn geweten dierbaar is, een ambt
kan begeeren of behouden. Dus oordeelde een man,
wien niemand immer den roem van wijsheid betwist
heeft, of immer betwisten zal, — dus oordeelde SOCRATES zelf in eene Redevoering,- welke PLATO ons in
14
ge-
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gefchrifte heeft nagelaten, als door zijnen meester voor
de Regtbank. der Heliasten gehouden , waaruit de vol.
gende p.laatfen ten bewijze dienen : „ Het moge u
„ vreemd voorkomen , Medeburgers , dat ik, als van
„ huis tát huis rondgaande, met vele moeite en zorgen,
„ velen in hunne bijzondere zaken trachte nuttig te zijn,
„ en dat ik, echter, zwarigheid make, voor, 't Volk in 't
openbaar mij als Bewindsman te vertoonen, en in de
„ Volksvergadering over Itaatszaken het fpreekgeftoelte
„ te beklimmen. Veelmalen hebt gij van mij gehoord,
,, dat mij, als ware liet, eerre Goddelijke item vergezelt, die mij van alle fchadelijke voornemens terug.
,, houdt. Deze Goddelijke vermaner is het , die mij
„ Heeds van liet behandelen van Plaatszaken weérhonden heeft.' En 't komt mij voor, dat hij wel en zeer
„ wijsfelijk voor mij zorgde: want gij , 8 Atheners! weet
„ zeer wei , dat, indien ik al voor lang ondernomen
bad , mij in de behandeling dier zaken in te laten, ik
„ ook reeds voor lang daarin mijnen dood zon gevonden
„ hebben, zonder verder voor u of voor mijzelven van
„ eenig nut te zijn (*)." Elders (t) verzekert SOCRA4rEs, dat de Vijsgeeren fiiet ten onregte fehromen, zich
jan de ilaatsflormen te wagen: „ want ," zegt hij , „alwie
„ de zoetheid van dat waarlijk gelukkig- leven, 't welk
men aan de beoefening der wijsheid befteedt , flechts
een weinig gefmaakt, en tevens de dolheid der me„ nigte van nabij gezien; alwie ondervonden heeft, dat
'er bijna niemand is, die iets van gezond verfland in.
„ het algemeen befinur ter uitvoer brengt, en dat hij
,, geenen enkelen metgezel heeft, die in het voorftaan
„ der geregtigheid zijne veiligheid en leven kan helpen
„ behouden; alwie , in tegendeel , overtuigd wordt,
„ dat hem, als een mensch, midden onder de woeste
,, dieren vervallen , (daar hij nevens hen niet onregtvaardig handelen wil , en nogtans geene genoegzatre
, krachten bezit , om 1]een tegen alle deze wilde die„ ren beftand te zijn ) veeleer een geweldige dood
,, te wachten ftaat , dan dat hij Of zijn Vaderland 6f
zijnen vrienden dienst zou kunnen doen, en dat hij
„ dus ecr;ang [lieven zal , onnut voor zichzelven en
v oor
(•) PLATO Oper. Tom. I. pag. 31.
Vii) PLATO da epnbUM Lib, VI. pag. ^. G..
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„ voor anderen; — alwie dit overweegt, zal ambteloos leven; hij zal zich mei zijn huisfelijk geluk ver
genoegen ; even als, wanneer, te midden van eene-„
„ onftuimige onwe@rsvlaag, het flof en vuilnis ginds en
herwaarts gedreven wordt, zal hij zich onder eenen
of anderen muur in veiligheid ilellen, en, terwijl hij
daar de o,erige menigte der mehfchen befchouwt
die, in deze bui van burgerlijken wervelwind , door
„ het lijk en modder van ve erhande onregt, euveldaden en boosheid , van 't hoofd tot de voeten bemorst
„ worden, zal hij zich f}il bij zichzelven vergenoegd
„ houden , indien het leem maar gebeuren mag , dat
hij, rein van ongeregtigheden en zich geener misdaad
bewust, het leven, 't welk hij hier op aarde nog
,, flijten moet , met zielsrust aflegge , en het , in de
„ beste hoop , kalm en'welgemoed, met een beter leven
„ verwisfele."
Omtrent op gelijke wijze dacht ook- de groote Leerling van dezen grooten Man, PLATO, die zich, volgens CICERO'S (*) bevestiging, „ van het openbaar
„ Staatsbewind onthouden-heeft , omdat hij het dtheenfche vblk van ouderdom bijna fuffende vond: ziende,
„ dat het door geene overreding, maar door dwang al„ leen , te befturen was , wanhoopte hij , hetzelve
door overtuiging te kunnen leiden , en pogtans re„ kende hij het ongeoorloofd, hetzelve door dwang
„ te regeren."
Dit zelfde oordeel moet zelfs CATO DE JONGE, als tijd
ATTIC LTS bekend, ook over het Romeinfc, e-genotva
volk geveld hebben, die, nadat hij , door eene zoo lange als finartelijke ondervinding, geleerd had , wat het
zij, een eerlijk Staatsman te blijven , en toen hij 'den
dolk reeds opgeheven had, om, daar hij als een groot
man geleefd had, als een groot man, naar zijne gedachten , ook te flerven , zijnen Zoon beloven deed, zich
nimmer met het Staatsbefiuur te zullen bemoeijen. — Dus
eindigde CATO VAN UTICA, waar ATTICUS begon, en
dus was de flotfom zijner grijze ondervinding de regel,
naar welken ATTICUS zijn ganfche leven , van zijne
jeugd af, wijsfelijk inrigtte. Zijsfelijk, zeggen wij:
want
„

(*) Ep fáolaatt,rs ad divert©s Lib. I. Epist. 9, pag. 23, Edit.
$RNESTI.
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het 'was 9 inderdaad , voor iemand van ATTicvs door,
zigt, zeer klaar, dat ook het Romein/die volk, ten zijnen tijde, als ware het, alle de gebreken van den ouderdvrn gevoelde , van welke liet door geene zorg of
kunst te genezen was , en waaronder het weldra zou.
moeten bei ;vijlen. Rome was geene goede burgers meer
waardig. De weelde van Azië had 'er alles bedorven,
en met den rijkdom• van dat werelddeel was men 'er , echter, arm geworden , want al liet goud van Macecdonie en
al het zilver van den berg Oroslteda kon de grondelooze kolk niet meer aanvullen, die de hebzucht gedolven
had. De fchandelijkfle ambtshonger verdrong de befcheidene deugd, door bet afgeperfie goud der Wingewesten onder de Romein/the burgers uit te forten , en hen
daardoor tot werktuigen van anderer gewaande grootheid
te maken. Want de bedorvene burgers berfiinden bedorvene grootheid, en fchaaniden zich niet, openlijk tc
belijden , dat zij hunne hemmen voor de rijkflen en
rnagtigf{ en veil hadden — om te kunnen leven. Dus
waren de overweldigers der Romein/die vrijheid en de
verdrukkers der komeinrche Bondgenooten veel te magtig
geworden, om hen te kunnen ftrafFen, érl werden de
ichai:delijkae trouweloosheden en ongehoordfie wreedheden ongewroken gepleegd. Rome's eerwaardige naam
was daardoor bij de wereld hatelijk, affchuwelijk , en
de wereld zelve de algemeene vijandin der Romeinen gewoiden , gevloekt als roovers (') , die meer, dan alle anderen, de verdelging verdienden. Geen wonder : binnen
Rome baande de ondeugd den weg tot hooge wa,ardigheden. Reeds ten tijde van CATO DL^N TucxT1\1r:ESTEI3 y

(*) Krachtiger dan Tacrrus zelf CALCecvs in den mond
legt, kan dit niet gezegd worden: „Raptures orbis (Romani)
postquam cuní'ta vastantibus defuere terra:, et mare fcrutantur; fr locuples hostis est, avari; .fi-pauper, ambitiofi; quos
non Oriens, non Occideus fatiaverit; foli omnium opes atque
inopiam pari affeftu concupiscusit. Auferre, trucidare, rapere, falfis nominibus inlperirruii, atque ubi folitudinem faciunt,
pacemn appellant."

In Vita AGRICOL. . Cap. 30.
Den Nederduitfchen Lezer herinneren wij de fchoone ver
deze plaats bij onzen ROOFT , in diens Tacitus,-ralingv
bladz. gzo.
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, en dus verfcheidene Geflachten vroeger, was het
fchaamteloos zedenbederf door diens gedrenge en veel- vermogende deugd niet te overwinnen geweest; en nu,
ten tijde van ATTICUS , was het tot alle handen zoo
jammerlijk doorgedrongen, als het zich allerwege fchaamteloos vertoonde. In de fchoonfte dagen van liet Gemeenebest had men wel enkele ondeugenden gezien; maar
nu waren zelfs de befluiten van dien Raad , die weleer een Raad van Goden fcheen, hoogst onregtvaardig geworden. Deze achtte zich, vaak, niet llechts
door de grootmoedigheid zelve beleedigd , en kon niet
dulden, dat iemand buiten denzelven trotsch was; maar
kende ook fchier geen regt meer, daar hij grootendeels uit
booswichten bef and , die het kwaad , dat den Staat
verteerde, in de hand werkten. Geen wonder: de tij den waren lang voorbij , dat men de beste burgers zocht
en tot het bewind der algemeene zaken riep, en derzelver getal nam immer meer af, naarmate de onnatuurlijke zonden toenamen. De fchandtooneelen , welke dagelijks vertoond werden, en vooral de wellustige danfen
van Azië, hadden de jeugd bedorven, en dus ook het
laaufte vonkje van hoop op betere dagen uitgebluscht.
En , inderdaad , waar de moeders zelve misdadig waren , en niet meer, zonder blozen, de deugd aan hate
dochters konden aanprijzen , daar was het merg des
Staats vervuild. Deszelfs uitgebreide takken konden nog
eenigen tijd bloeijen en met fchoon loof prijken; maar
de thirn was uitgehold en bloeide zijnen ondergang te gemoet. -- De Krijgsmagt was niet meer de fleun, maar
de verdrukking, des Vaderlands geworden, en het rampzalig werktuig der onderfcheidene partijen , ten wier behoeve men fours drie verfchillende en elkander vijandige
legers, alle van eigene medeburgers, binnen Rome op de
markt zag. De Veldheeren golden daar meer, dan de
Wetten. De Treurbenden dienden CINNA of SYLLA,
C Aszin of Foy pz jus, en niet meer het Vaderland , dat
gedurig door den magtigften vertreden werd. Immers
de een zoo wel, als de ander, bedoelde , iichzelven op
deszelfs puin te verheffen , en zelfs de laatstgenoemde
onthield den onverwinnelijken CATO DEN JONGEN , ook
in het hagchelijkst tijdsgewricht , het bevel over de
Vloot, omdat hij, zoo hij eenmaal CAESAR overwinnen
mogt,' vreesde , dat CATO's deugd, door zoo veel magt
gcicerkt, hem beletten mogt , het zelfde doel te treffen,
-
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fen, dat hij zoo wel, als CJESAR , beiogde. Dus was
het Rorneinfche Volk overrijp voor de flavernij, en, ten
tijde van ATTICUS vooral , volftrekt niet meer te bei
houden, ja dubbel onwaardig de vruchtelooze opoffering van dezen waardigen man, die zich ook daarom:
, ijsfelijk van het bewind der Republiek , welke reeds niet
meer, dan ilechts in naam , beftond, zorgvuldig onthield.
Doch waarom dan dit gedrag volgehouden , ook toen
die Republiek reeds lang in de magt wá5- van eenen Alleenheerfcher,, bij wien het hem Hechts .één woord te
kosten had, om den aanzienlijkflen eerepost te bekomen'?
Die deze vraag doen kan, kent onzen ATTICUS volilrekt
niet. Want , fchoon hij het Gemeenebest reeds vroeg
als zeer krank en 1chier verloren befchouwde , hij besnindde het , echter, teeder , en betreurde deszelfs doodelijken val, als dien van eene geliefde moeder; ja ook het
gruis van zijn Vaderland beminde hij nog te zeer, om,
niet het fchuim zijner Natie, haren eigen overweldiger
te kunnen huldigen. Een groot beoefenaar en kenner
zijnde van de Vaderlandfche Geíchiedenis, kon hij aan
liet dierbaar bloed , dat voor de Vrijheid geftroomd
had, niet denken , zonder hare geheele overweldiging te bejammeren. Immer zweefden de beelden zijner
groote Voorvaderen voor zijnen vrijen geest, en derzelver namen uit den heiligfchendenden mond van eenen
verderver zijnes Vaderlands te hooren, zou hem onmogelijk geweest zijn. — En zou men ATTICUS dan nog
in flaat kunnen achten, ATTICUS, wien eigêne vrijheid
altijd zoo dierbaar geweest was, om nu nog, in zijne
horogklimmende jaren, zich tot eene vrijwillige flavernij
aan te bieden, en zijne geliefde letteroefeningen voor de
vermaken van een bedorven Hof te ruilen? Of zou hij,
die de Griekfche Dichters zoo gemeenzaam Jas ,• als hij die
taal bevallig fprak , zou hij, die daarbij de wereld zoo
wel had leeren kennen , niet gekend en waar bevonden
hebben de verzekering van SOFOCLES :
Alwie zich aan het Hof van een' Tiran begeeft,
Is flaaf van dezen, fchooa als vrijman daar gekomen.
Neen ! voor die dwaasheid , voor die laagheid was
niet geboren. Deze liet hij over voor dien
zwerm van fortuinzoekers , die weleer in de fchandelijk-
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Iijkfte volksbelieving of.volksmenning hunne bijzondere
grootheid gezocht hadden , - en nu even fchaamteloos
wouden, wat hun eenig doei geweest was.
Dus koos ATTICUS, om wijze redenen ,• het leven van
eenera ambteloozen burger, dat hij vooral niet min weldadig, dan wijs, gebruikte. Hoe heeftrmen toch immer
dezen werkzamen man in verdenking durven brengen van
eene zucht tot gemak, welke hem tot fchande zou kunnen gerekend worden? Goede hemel! ATTICUS van traagheid te befchuldigen ! -- Is dit niet even ongerijmd,
als DE RUITER van lafhartigheid? ATTICUS traag! ATTicus een ;nuttelooze last der aarde ! dan was het ook
onze groote Drosfaart xoofr,, met Wien hij zoo vele
overeenkomst had. Neen ! ' in de ledigheid zelve kart
ATTICUS nimmer ledig geweest zijn. Of weet merf dan
niet, welk eenen verbazend - grooten brievenfchat bij?
met CICERO gewisfeld heeft, van deszelfs Confulaat tot
deszelfs dood, over de hoogstbelangrijke gebetirtenisfen
van zijnen tijd, en over allerlei oudheidkundige en wijs•
geerige onderwerpen , waarover deze zijne gedachten
vroeg? Weet men niet, dat hij met vele andere geleerde
mannen zulk eenen briefwisfel duurzaam onderhield , eta
dat hij vooral de vraagbaak , de raads- en als de leidsman
was van den eer(ten ? Hem wees hij, in moeijelijke om.
Handigheden , den waren weg van pligt en eer. Hen.
onder(teunde hij, waar hij wankelde. Hem bemoedigde
hij, waar hij in gevaar was van te bezwijken. Hem,
die zich nu eenmaal in de ftaatkundige loopbaan bevond , deed hij immer de regtvaardigfte partij kiezen.,
waar gekozen moestworden; en hem raadde hij immer het
vaardig aangrijpen van alle die middelen , welke de om-flandigheden vereischten, de deugd billijkte, en de belangèn des Vaderlands vorderden. Of zou men het Vaderland niet kunnen dienen , dan alleen in liet beambte
leven ? Az ficus bewees het tegendeel , wiens geest eenes
zeer uitgebreiden werkkring door het ganfche Romeinfcho
gebied had. In zijne afzondering beoefende en volmaakte hij niet flechts die Wetenfchappen, welke vermakelijk voor den geest zijn, maar ook die, welke, te rept,
nuttig voor het algemeene welzijn geacht worden, en
vooral de Gefchiedenis van Rome, voor welke hij eene
voortreffelijke bijdrage leverde, in een , van hem oorfproukelijk , werk over het Confulaat aan CICERO , 't
geen,
.
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geen, ongelukkig, even min voor onze tijden bewaard
is als iets van zijne overige meesterflukken.
Gelijk voor .cicERo, zoo was hij . voor zijace vrienden
in het algemeen geheel dienstvaardigheid. - Voor eerre
geheele reeks van Romein/the Ridders befluurde hij , op.
°dat zij de'algemeene belangen kommerloos zouden ter
harte nemen, de bijzondere zaken voortreffelijk. Onder
zijne gunítelingen en vrienden behoorden mannen van.
,allerlei denkwijzen , van zeer tegenoverge[lelde partijen
in den Staat, die:hij allen door weldaden aan zich verpligtte, niet om zelf veilig te zijn, :hoe de.kanfen. ook
keuren mogten, maar om,, ih alle gevallen, des te meer
vermogen te hebben ter belioudenisfe van anderen, die
zich onmiddellijk in de gefchillen hadden moeten mengen; en dus fomtijds Bene voorfpraak behoefden, welke
hij wel zorgde, zelf nimmer noodig te hebben, dewijl
het zijn groot doel was , altijd aller weldoener te kunnen
blijven. Daardoor.•behield hij voor het Vaderland vele groos
te mannen , en daartoe ontzag hij tijd , moeite noch gevaren. Daarin betoonde hij eenen edelen en zeldzamen
moed, die uitmuntend affleekt bij die weelderige traagheid, waarmede men zijnen naam heeft durven bevlekken. Altijd de bijlander en helper der onderdrukten ,
en, vooral in de ílaatsgefchillen, van de onderliggende
partij zijnde, moest hij ook al den haat der onderdruk•
'keren en al den euvelmoed der overwinnaren trotferen,
die hem, meermalen , het verwijt deden, dat hij dell
Plechten burgeren fchandelijk voorflond. En echter ,
wieií niemand durfde voorftaan, wien, in het ongeluk,
ten believe van den overwinnaar, een ieder lasterde en
verguisde, fond ATTICUS alleen voor, werd door A'rTIcus alleen, openlijk , iderdedigd en opgerigt, — door
ATTICUS , die, eenmaal befloten hebbende eenen onge.
lukkigen te redden, geene bijomftandigheden meer zag,
geene tegenbedenkingen, van het eigenbelang ontleend,
meer hoorde, en immer zijne eigene behoudenis aan clie
van zijne vrienden zoo'meesterjijk, als heldhaftig , wist
te verbinden. Steeds betoonde hij zich toch den vriend,
niet der fortuin, maar der menfchen, en vooral der ongelukkigen , en rigtte zijn gedrag onveranderlijk in , niet
naar der tijden gang en denkwijzen wisfel , niet, derhalve,
naar 't geen anderen oordeelden , maar naar 't geen hij
zelf voor pligt hield, al wierd het ook afgekeurd of ten
]wade geduid zelfs door zijne gemeenzaamtte vrienden.
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Hoezeer hij dan ook deze hebben mogt onder alle, zelfs
onder de hoofden van alle partijen; en hoezeer men daar
ook betloten hebbe, dat hij flechts eigene veiligheid-uit
bedoelde , aan welke hij dan , foms, zijne beste vrienden
valfchelijk zou hebben opgeofferd, — men ziet , echter,
zelfs geene fchaduw van die vreesachtigheid en verrader
wanneer men den w2ldoenden-lijkefchnvrdap,
AT TtCUS gadetlaat , wien nimmer vrees weerhoudt , nimmer voorzigtigheid ontraadt, nimmer vriendfchap belet,
wanneer hij befloten heeft te helpen en te zegenen.
Wie veracht dus den laster niet, dien wij reeds te dik
vermeldden?
-wijs
Zoo zegende ATTICUS zijne vrienden, Zoo zegende hij
zijn huisgezin en vooral zijne gade en eenige dochter;
voor deze leefde hij niet min , dan voor zichzelven, altijd matig, arbeidzaam en nuttig . De weldaden, gedurende zijn lang. verblijf te 4thezîe, aan die (lad bewezen,
mogten dan TITUS PDMPOxlus den eernaam van ATTIC US
bijzetten : Roane was hem geenen minderen dank•fchuldig, en mogt hem wel zijnen' grooten Romein noemen,
groot althans boven duizenden, wier namen deGefchiedenis met roem vermeldt, en zoo veel grooter vooral dart
CIESAK en AUGUSTUS, als de Menfehenvriend grooter
is dan de Verwoester en de Veroveraar.
In deze ltille httisfehjke grootheid genoot ATTIeus een
onveríioorbaar geluk en eene vrijheid, welke geen Dwingeland roovcn kon. Deze befleedde hij ter befchaving
des verllands en des harte van ziele en de zijnen. Hier
verdeelde hij wijsfelijk zijnen tij^l tusfchen nuttigen arbeid.
en geoorloofd vermaak. Hier gebruikte hij zijne fchatten, als een waarlijk verftandig man, meer tot voedfel
van zijnen geest en tér bevordering van algemeen geluk,
dan tot belagchelijken opfchik van weelde, of tot dwaze
pracht in woning, huisraad of kleeding; zoodat alles bij
hem het kenmerk droeg, wel van onbekrompenheid ent
goeden fmaak, van orde en deftigheid, maar niet van
ijdelen zwier en verkwistende praalzucht. Gaarne was
men dus in zijn huisgezin en aan zijne tafel, waaraan
bij zijne vrienden kiese.h en gul , fchoon niet onmatig,
onthaalde. Altijd liet hij hun onder den maaltijd iets
nuttigs voorlezen; zelfs hield hij deze gewoonte, wanneer hij geene gasten had, omd,it hij den geest gaarne in
evenredigheid met liet ligchaam wilde voeden , en dit
•

doorgaans aanleiding gaf tot nuttig gefprek of vrolijke
hoert.
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boert. Dit vooral {lelde hem in {Iaat , om ook de eet'.
gierigtle mannen, door ijverzucht verdeeld, aan zijnen
disch te bevredigen, en zij, die onderling den bittersen
haat koesterden, hadden toch beide ATTICIJS even lief.
Op deze wijze leefde hij zeven-en-zeventig jaren, zeer ge
voor zich en voor vele anderen, gezond van lig -lukig
gerust van hart, helder en blijmoedig van geest,-cham,
geliefd van de zijnen , geacht Goor zijne medeburgers ,
ontzien door de boozers, fchier aangebeden door al wat
braaf en goed was onder alle rangen en tanden , zeer
wijs en nuttig, hoewel geheel ambteloos en huisl'elijk.
Dan , hoezeer ATTICUS de lesI'en der wijsheid eigen
bezigde, niet om daarmede eene ijdele vertooning te-lijk
snaken , maar om daariiaar zijnen ganfchen handel en
wandel zorgvuldig in te rigten, wie der flervelingen is
ter aller ure en in alle om1 andigheden even wijs ? Hij
was het niet, omdat hij ook een mensch was. Immers
toen hij , eindelijk , krank werd , en zich ongeneeslijk achtte, verhaastte hij zijnen dood , door zich vrijwillig uit te hongeren. De brave man dwaalde hierin
jammerlijk, dat hij het einde niet geheel afwachtte, 't
welk de Alwijze aan zijn leven get'teld had, want hij
iniste het Goddelijk licht, waarin wij ons in ogen verheugen ; doch , voor het overige, ftierf hij zoo gerust,
alsof hij niet uit de wereld • maar uit het eene huis naar
het andere vertrekken moest; want hij had fteeds naar
zijne beste inzigten geleefd, en was niet verre van het
Koning rijk der Hemelen.
Zulk een ambteloos ]even, indien al niet zoo uitwendig voorfpoedig, ten minfte zoo vrij in zichzelve, zoo
onfchuldig, zoo wijs en weldadig bel eed, wenscht mijn
ganfche hart u, als mijzelven, toe, mijne Landgenoom
ten! Geene dwaze zucht naar, ik weet niet welke, ijde.
le grootheid vergiftige hetzelve ! Der tijden ongunst vloeije daarop, zoo min mogelijk, in! Der Wetenfchappen
en Kunílen bloei verhooze, vooral in onze huisgezinnen, de woonplaatfen des vredes en der liefde, deszelfs
genoegen! Pligtsbetrachting heilige deszelfs rust! Zelfs.
beheer vestige onze oorfpronkelijke en inwendige vrij.
heid onwrikbaar! Zelfsgoedkeuring make pns de wereld
tot een Eden, en den dood nog veel zaliZer, dan, helaas ! die van onzen ATTICVS was !
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IRAN LAJÓUX,

geboortig in Illontoislieu, in liet Depara

J tem ent, van de Opper - Caronne,oud vijftig jaaren, was
van derjeugd af, ineteene dubbele Balzaksbreuk gekweld

Op den ouderdom van twaalf jaaren leedt hij vrij hevige kolijkpijnen , verzeld van braakingen en verfcheiden toe
vallen van beklemminge; de hulp , die hem in een nabuurig hospitaal wierdt toegediend, deed de toevallen
Ipoedig bedkaren. Thans maakte hij , voor de eerítè
maal, gebruik van eenen Band, welken hij welhaast afleide t om hem nooit wederom te draagent Nogtans hieldt
bij aan met het voortzetten van zwaaren arbeid op het
laud , zonder eenig ander ongemak te 'gevoelen , data
eenige kortftondige kolijkpijnen , bij lange tusfchen^
poozen. Op den ouderdom van dertig jaaren was het
fcrotum ter dikte van twee vuisten uitgedijd: Ziend è
dat zijn ongemak van tijd tot tijd toenam, verliet thans
LAJOUx den akkerbouw om het fchoenmaáken te bei
ginnen g 't welk hij dagt met zijnen toéiland beter te
ilrooken,
lntusfchen natn de uitzetting aan alle zijden toe; van
zijn veertiglte tot zijn vijftiglle jaar was de voortgang
der zwellinge nog veel sterker ; en zints dien tijd is dè
uitzetting tot de buitengemeene grootte aangegroeid
welke zij tegenwoordig vertoont.
Deeze zwelling ; aan zich zelve overgelaaten , wanxneer de lijder in een vertikaalen Rand zich bevindt
flrekt zich uit van de fchaamdeelen waterpas niet derf
enklaauw; haar middellijn in deeze rigting is nagenoeg
vierëntwintig duimen: Aan haare zijden ziet uien twee
deuken , veroorzaakt door de geftadige wrijving van
het binneníle gedeelte der dijen en knieën: de zwáar=
te is drieëntachtig ponden en een half , marks gei
wigs. De onderfcheidene middelen, om de zwelling te
veegen , hebben telkens het zelfde gewigt op g eleverd&
Zij beflaat eeuëntwintig duimen in den omtrek beneden„
en drieënveertig in het gemiddeld gedeelte van haare.
grootfie middellijn.
LAJoux is klein van getlálte ; mager en droog vats
geilel ; de toeneemende wasdom der zwellinge féhijtlk
Vgen
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gefchied te zijn ten koste van de andere- lichmsdeelen, welke van de noodige fappen ter hunner aanvulHuge fchijnen te zijn beroofd geworden. Nogtans fchijnt
's mans gezondheid bij deeze afleiding der voedende floffe niet te hebben geleeden ; hij heeft den ouderdom van
vijftig jaareb bereikt , zonder zwaare ziekten noch
eenige huidkwaalen gehad te hebben. Zijne zedelijke
vermogens zijn vrij wel ontwikkeld -, aangezien de opvoeding, die hij gehad heeft. Het beklaagelijk onge.
mak , met welk hij gekweld, wordt, heeft geenen invloed op zijn karakter gehad; hij is vrolijk van aart,
zich weinig over het toekomende bekommerende ; de
wijn, dien hij gaarne drinkt, is ongetwijfeld bevorderlijk
om in hem die gelukkige gelleldheid te onderhouden..
Ondanks het vervaarlijk gewigt , de grootheid van dcezen klomp , •en deszelfs nadeelige plaatzinge, behoudt
hij genoegzaame onbelemmerdheid van beweeginge in de
benedenfie deelen zijns lichaams. Geduurende zijn verblijf te Ïouloufe was hij den geheelen dag in beweeging,
loopende door de onderfcheidene wijken der Stad, alwaar hij den aanfchouweren tot een voorwerp van
nieuwsgierigheid en medelijden tevens diende. Wanneer hij op reize is , legt bij twee of zelfs drie mijlen op
eenen dag af. Onder het gaan befchrijven zijne beenen
Bene zeer aanmerkelijke uitgebreidheid van een cirkel,
en helt zijn lichaam merkelijk na de flinkerzijde over.
Zijne gevoellooze en aan alle zijden indrukbaare zwel
dient hein tot eene zitplaats_; hij omvat dezelve,-ling
ligt ze op, brengt ze na vooten en na agteren , en na
de zijden. Zelden ulaapt hij in eene horizontaale rigting ; en ,wanneer hij te bedde gaat , gebruikt hij de
voorzorge, om zijnen last aan de zijde te leggen, op
welke hij gaat liggen.

-

ZONDERLINGE UITWERKZELS VAN DEN BEET VAN
ENE RATELSLANG , IN DE VERENIGDE
STAATEN VAN AMERIKA.

I

n den Zomer des jaars i8or,, wierdt Mejuffrouw ALFRED BERMAN, uit het Graaffchap Luzerne, in Penfylvanie, gebeeten van eene. Ratelflang; zij was toen vier
of vijf maanden zwanger. Ondanks de zwaare toevallen ,
wel-
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welke zij leedt, en die met dusdanige boeten doorgaans
gepaard gaan, genas zij en beviel gelukkig op den ge
tijd. Ilet' kind scheen gezond te zijn ; maar-wone
zoo dra het aan zijn moeders borst geleid was en gezogen hadt, wierdt het zoo zwart als de fang, zwol geweldig en• ftierf binnen korten tijd. Men bezorgde de
moeder een jongen hond om haar te zuigen ; met dezelfde toevallen ttierf dit dier , naa verloop van twee dagen. Vervolgens nam men de proeve met een lam,'daarnaa
met een anderen jongen hond, en van tijd tot tijd met
drie andere lammeren; allen ondergingen het zelfde lot
als het kind. Eindelijk nam men de proeve met een
derden hond; deeze kreeg flegts geringe toevallen, en
ftierf niet. De moeder bleef welvaarende. Twee jaaren daarnáa bragt Mejuffrouw BEEMAN wederom een
kind ter waerelth uit vreeze dat dit het zelfde lot als
het voorgaande zou ondergaan, ontboodt zij Dr. nARALOw, die haar raadde, uit aanmerking van den langen tusfcheiitijd zints den beet en de proeve met den
laatalen hond , die haar gezogen hadt , haar kind te
zoogen; zij deedt het, zonder eenig kwaad gevolg. (*)
(*) Het verwondert ons, niet vermeld te vinden , dat deeze
Geneesheer alvoorens nog eerst eens de proeve deedt neemet
:net een jongen hond of eenig ander dier. VERT.
BERIGTEN WEGENS HET KONINKRIJK WURTEMBERG
EN HET KEURVORSTENDOM (*) BADEN.

L

aaten wij ons in de verbeelding op den toren van
Straatsburg plaatzen, en ons oog weiden over den
uitgebreiden horizon, die zich rondom ons opent. Aan
onze voeten befpoelt de Rhijn de vlakten van den nijveren Elfas; ten zuiden vertoonen zich eenige toppers
der Alpen in de verte, met al den luister der zonneltraalen getooid; ten noorden verbergen blaauwagtige dampen onbepaalde en onbettendige grenzen voor ons ge.
zigt; aan de rechter en de flinkerhand vertoonen zich in
de lengte twee bergketenen , met houtgewas bedekt, en
met
(*) Deeze Berigten, hoewel nieuw, vierden gefield voor
dat de Rhijn - Confederatie tot (tand kwam. 't Is bekend, hoe
de Keurvorst van Baden, in gevolge diens Bondgenootfchaps,
den Titel van Groot - H gog -nevens dien van K#Sisktijt*
Hoogheid, heeft aangepomipn. Vztev.
-
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met menig een half vervallen Gothisch Kasteel gekroond;
doch aan de Fran/the zijde zijn de bergkolommen hooger;
het zijn de Vosges ; aan de Duit/die zijde fchijnen de
bergen, hoewel nader bij gelegen, voor het oog laager, 't is het Zwarte. Woud.
Alle deeze valeien, die, van de hoogten van het Zwarte Woud, Rhijnwaarts afdaalen , zoo wel als de geheeie oostlijke oever dier riviere , van Ba/el tot aan Manheim , behooren tot het Keurvorstendom Baden ; nog
hooger
hoofer op loopt deeze Staat langs den Riujn ten zuiden
van
Zwarte Woud , en telt onder zijne onderhooTigheden eenige afzonderlijke oorden in de nabuurfchap
van het meir van Conftans. Dit Keurvorftendom bevat
de belangrijkfl;e enge wegen en doortogten , zoo wel oude Rhijnlinie te dekken, als om in Zwabez door te dringen. 't Was het werk eener niet minder edelmoedige
dan doorzigtige ftaatkunde, toen Frankrijk, deeze gewesten van Oostenrijk verwijderende, dezelve onder den
fcepter van een eerogen Vorst iamenvoegtíe. Die Souverein telt thans ongeveer vijfhonderd zestigduizend
inwooners, op eene uitgebreidheid van vijfhonderd vierkapte mijlen. Twee vijfde gedeelten dier bevolkinge behooren tot liet oude Markgraaffchap Baden; twee vijfde
deden tot de landen , door het verdrag van Scha@vergoedinge aangewonnen, onder welke de Palts deneeriten
rang bekleedt ; het overige vijfde gedeelte bevat Brisgaw, 't welk de Keurvorst uit kragt van het verbond
van Presburg bezit.
Wanneer deeze Staat volkomen zal georganizeerd zijn,
zal liet inkomen ligtelijk op negen millioenen franken
kunnen gebragt worden , en men aldaar een leger van
twaalfduizend man onderhouden. Voor 't overige is
dit aloude huis van Baden thans in aanzien geklommen,
door zijne verbintenisfen met groote Mogendheden. De
Keizerin van Rusland , de Koningin van Zweden en de
Koningin van Beijeren zijn Kleindochters van den regeerenden Keurvorst, dien Nestor der Europifche Vorften , welken zijne hooge wijsheid en volmaakte goede trouwe , te midden van zoo veele oneenigheden ,
onder het fchild van den algemeenen eerbied geplaatst
hebben.
De Badenfche landen zouden [toffe tot eerie uitvoerige
befchrijving kunnen opleveren; tot de voornaamste trekken willen wij ons bepaalen. De Palts bevat .niet dan
v'xugtbaare gronden en vrolijke ge4igtpunten. ,Hier ziet
meta
2
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men heuvels , met kastanjeboomen of wijnhokken bedekt , daar koornvelden of tabakslanden , belommerd
met heggen van amandel- en noote-boomen. Midden in
de weilanden, die tegen den Rhijn (tooten , vertoont Ju anheira de eenzelvige fchoonheid van Naare rechte firaaten.
Deeze Stad , welke ontmanteld heeft moeten worden,
bevat tweeëntwintigduizend inwooners. De kostbaare
verzamelingen van fchilderijen , oudheden , penningen,
kostbaare vaazen, niineraalen en Cchelpen , die liet Keur
Kasteel verfierden, wierden door de Beijerfchen-vortelijk
na Munchen medegenomen, ten tijde van de overdragt
van de Palts. Dergelijk een verlies onderging de Stad
Heidelberg in den dertigjaarigen oorlog; de rijke en keur
boekerij, welke men aldaar bewonderde, wierdt-lijke
deels verftrooid , deels na Rome gevoerd. Heidelberg
bezit nog eene Univerfiteit, en elfduizend inwooners.
De inwooners van de Palts, bettaande uit Roomschgezinden, Lutheraanen en Kalvinisten, waren langen tijd een
prooi der rampen, aan inwendige onlusten verbonden.
Door vijandelijke legers telkens overvallen en verwoest,
zag zich daarenboven dit land met belastingen bezwaard, en genoodzaakt tot de weelde van een hof bij te
draagen, 't welk, zonder zijne middelen te berekenen,
met de grootfte Mogendheden in pracht zogt te wedijveren. De Keurvorst van de Palts hadt eene hofhouding , 7amengetteld uit meer dan drieduizend perfoo.
nen ; op zijne kosten onderhieldt hij drie Schouwburg en: een Duit/chen, Italiaanfchen en Franfchen; hij bezoldigde drieënvijftig Generaals, en zijn leger beftondt
uit ilegts zesduizend dienstdoende knegten ; hij hadt
achtënnegentig Geheimraaden in daadelijken dienst, een
titulaire Geheimraaden, en drie Historiefchrij--endrtig
vers; doch zijne onderdaanen verlieten het land bij duizenden, om in 4merika een minder fchitterend, doch
gelukkiger Vaderland te gaan zoeken.. Die geest van
landverlaatinge heerscht nog langs de oevers van den
Rhijn ; hij wordt gevoed door de kuultenarijen van
4merikaanfche volkwervers te Hamburg.
In het oude Markgraaffchap Baden doordringende,
ziet men de bergen uit den fchoot der vlakte oprijzen,
den Rbijn 1 cherppuntige zijden, aanbieden , en , zagter daalende, zich tot aan Wurtemkerg 'uitftrekken. tiVijngaar.
den vervrolijken de oorden , aan den oostkant gelegen;
terwijl , aan de overzijde, de pijnboomen boven de rotze
-
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zen fungeren. Een dikke rook zweeft rondom de Glas blazerijen, de IJzerfineederijen en de Teerkokerijen; het
geraas van bijl en zaag mengt zich onder het bulken
van liet hoornvee. Doch de vlakten , die Rhijnwaarts
bellen, geeven koorn, tabak , meekrap , lijnzaad en vlas.
Geene Stad van naam ontmoet men 'er. Carlsruhe is de
verblijfplaats van den Keurvorst; men telt aldaar flegts
tienduizend zielen. De platte grond gelijkt naar een open
waaijer; het Kasteel flaat in het middelpunt, op 't welk
tweeëndertig toegangen tiitloopen, van welke flegts negen bebouwd zijn.
frisgaw én het Opper -Markgraaffchap zijn thans in
een lot zamen efmolten. Het binnentte gedeelte bevat niets
dan weilanden,' bosfchen , woeste en eenzaame valeien.
In deeze woestenijen ziet men als een betoverd Kasteel
de rijke en aloude Abtdij van S. BLASIOS. De hoofd(Iad
van Brisgaw heet Friburr. Zij heeft eene Univerfiteit,
die naauwelijks bekend is. De fchilderagtige en vrugtbaare ftreeken , die tegen den Phijn tlooten , leveren
een edelen en fchuimenden wijn : de :Duitfchers verzekeren ,dat de Feürbachfche én de Laufenfche wijn heel na Parijs verzonden en aldaar verkogt wordt: de Parijzenaars
zijn daarvan onkundig; wij_laaten de betlisfing 'van dit
stuk voor de Schrijvers van het 7ournad des Gourmands
over.
De di(triktér_ , welke de Keurvorst van Baden aan het
meir van ConJlans bezit , bevatten, in eene kleine uitgebreidheid, bekoorlijke plekken. Het zijn de wijnbergen van
Bourgondie onder den Zwitferfehen hemel. Van verre
worden deéze landen van de Apen ingeloten, en fpiegelei, zich in de omvattende meiren en engten.' Meer belangs fielt de Getèhiedenis dan de Aardrijkskunde in de
Start Conjláns. Op de 'grenzen van Rel/eren bezit nog
de Keurvorst van Baden de Stad Biberach, de geboorte
WIE LAND , die, onder alte de Duit/the Schrij-platsvn
vers , den meesten finaal: en geest bezit.
Zodanig is het klein gebied van den Keurvorst van
Baden. Hoe meer deszelfs aanweezen op de vriendfchap
met Frankrijk ruste, hoe het ons dunkt , meer zekerhheids te bezitten. Ontaings'hadt het Oostenrijk tot nabuur, tegenwoordig is het honderd -en -tien mijlen van
klaar gelegen. Onder bet genot van rustigen vrede, zal
4e Keurvorst van Raden 'voortaan de weldaaden van zijn
wijs beftuur'over zijne nieuwe Staaten kunnen 'uitbrei-
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d ell ; van nieuws zal hij leeven geeven aan de Katoen
te Heidelberg, aan de Linnenweeverjen te Man--fabriekn
hein, aan de Lakenweevers en de Snuisterij werkers te
Pforzheim, aan de Geneef/che Horologiemaakers , die zich
te Conflans hebben neergellagen, en alle overige fabrieken
van zijn land. Voor den koophandel van Ba/el en Frankfort zal hij een ruimen weg baanen , die bijkans geheel
door zijn : land zal loopen , en voor 's Lands kas aan
zal opbrengen. Aldus zullen de uit-zienljkuomft
ontwerpen der Franfche flaatkunde , de alge -gebrid
verzekerende , nog daarenboven het geluk-menrust
bevorderen van ieder deezer kleine Steden , die in de
nabuurfchap van het groote Keizerrijk liggen.
De bergen van het Zwarte Woud overtrekkende, ver
wij het gebied van den Keurvorst van, Baden, om-laten
den voet te zetten in het Koninkrijk Wurtemberg. Het
aloude Hertogdom van dien naam beflaat het grootite
gedeelte der vlakte, in welke de Necker ftrootnt, eene
fchilderagtigé rivier, doch voor groote fchepen niet ver
dan van Hei/bron af bevaarbaar. In den jaare 1796-der
befloeg dit Hertogdom ongeveer 416 vierkante mijlen,
bewoond van e8,697 zielen. Het verdrag van Schaévergoedinge fchonk aan den Hertogden titel van Keurvorst,
nevens eenige nieuwe bezittingen , door mij berekend
O p 103 vierkante mijlen en i i8,000 inwooners. Die aan
behoudt inzonderheid in Vrije en Rijks[teden ,-winst
binnen het Hertogdom beflooten , als Hall, nevens
Zoutgroeven , en Hei/bron, de ftapelplaats van den
koophandel des geheelen lands geworden. Ook verkreeg
de Hertog de rijke Proostdij El/wang.
Het verdrag van Presburg heeft den Keurvorst den titel van Koning bezorgd, en een aanzienlijk gedeelte der
Oostenrijk/the bezittingen in Zwaben : als het Graaffchap
Hohenberg met 4j,000 inwooners , het Landgraaffchap
Nellenburg met 28,000 zielen , en veele kleine Steden
aan den Donau, eene rivier, tegen wier oevers Wurtemberg niet stootte. Zeer veel heeft insgelijks de nieuwe
Koning gewonnen ; door aan zijne heerfi happij alle de
kleine Vortten te onderwerpen, onafhankelijke Edelen genoemd, en die in bet midden zelfs van Wurtemberg aan
Heerlijkheden bezaten.
-zienljk
De uitgebreidheid van die nieuwe overwinst laat zich
onmogelijk naauwkeurig bepaalen. Volgens de beste
Landkaarten zal dezelve , naar gisfing, niet meer dan
henV4
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honderd vierkante mijlen beflaan, op zijn meest bevat9
tende i2o, 000 zielen. In 't geheel beslaat dus het nieuwe Koninkrijk Wurtexberg 620 vierkante mijten , bewoond van 8i6,000 zielen.
De xnkomften -van liet oude Hertogdom wierden ge,
ftort in drie kasfen: die der Staaten , welke jaarlijks ontving I,o6o,o o Rijksguldens; die der Kerkelijke Fondfen , wier zuiver inkomen wordt begroot op 318,644
Guldens; en die des Hertogs, welke, met den opbrengst
tier Heerlijkheden van den Elfas en het Graaffchap
iWontbeillard, een inkomen hadt van 1,95o,00o Guldens.
De vernietiging der Staaten en de vermeerdering van
grondgebied zullen, veelligt, den nieuwen Koning van
t'irrtemberg op een inkomen van tusfclien de ii en Ia
millioenen hunnen doen hoopen,
In de Staaten van Wsrtemberg wondt men geenen Adel
want alle de, eigenerfde edellieden in dat land genooten
liet voorregt der onafhankelijkheid (l'im^neclratetê), In
liet Ijertogdom ontmoette men flegts twee Ordes van den
staaf de.eerfte bellondr uit veertien Prelaaten oFNaamvoerders van Abtdijen, zints de hervorming in weezetr
gebleeven , hoewel voer het meerendeel in fchoolen ver
tweede Orde beltondt uit eenënzestig Afge,-ander;
vaardigden uit achtënvijftig'ilèden en achttien dorpen,
vele van welke te zamen flegts ééne Item hadden. Slegts
bij buitengewoone gelegenheden vergaderde die Lands,
lag. Kcn groot en een klein Conmitté oeWenden de
gnagt , aan de Staateíi opgedraagen ; eene raagt , die
zich niet flegts bepaalde bij het toe(temmen of weigeren van belastingen en het onmiddelijk bestuur der geld.
3niddelen , maar die ook belast was met de handhaaving
van alle de grondwetten van den Staat, van welke eene
der voornaamflen de wet is, die aan den Lutherfchen Godsdienst een uitfluitend gezagoe Wenen in het land van Wur,
tinberg verzekert. Alle de Protestantfche Prinfen in
Duitschland zijn borg gebleeven voor de onderfchei.dene
over eenkométen , in den jasre 1729 , tusfchen den Hertog
en (IC Staaten aangegaan , en uit kragt van welke een
ouverein van Wurteniberg, den Roemfchen Godsdienst
ianneemende, voRtrekt allen invloed op het kerkelijk he tuur des lands zoude verliezen. Naauwelijks verooN
loftien hem die overeenkomften de vrije oeffenl'ng van den
. oomfchen Godsdienst in de Hofkapelle; doch de nieuwaardigheid van den Vorst van Wurterberg moet hem
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van alle verbintenisfen ontiaan, die zints lang als zeer
breng befchouwd wierden , zelfs door de zulken , die
ze ge\vaarborgd hadden.
Wurtemberg levert de zelfde voortbrengzels als Baden.
De wijngaarden hier te lande zijn afkomflig van die van
den Elfcis , Bourgondie, Valteline en Flungarije. Zelfs
heeft men 'er planten van het eiland Cyprus en uit Perfse
welig zien tieren. Zints korten tijd zijn de Engelfche»
begonnen, zeer veel werks te maaken van den Neckerwijn, eene algemeene benaaming , die van de Palts en.
Wurtemberg influitende. Het binnenffe gedeelte des
lands bevat fchoone vlakten, alwaar overvloed van
tarwe , fpelte , rogge en ander koorn gebouwd
wordt. De bergen van het Zwarte Woud , met bos
bedekt , bevatten nog eenige ijzer-, koper-, en-fclien
zelfs zilvermijnen, doch in klein getal. Langs den Danau loopt een keten van heuvelen, of liever rotsagtige
vlakten, zonder water, zonder boomen, bijkans zonder
grad; 't is de 111b, door eenige Franfche Schrijvers belachelijk de Wurtembergfthe Alpen genoemd ; die plek is
rijk in marmer, waarvan geen werk wordt gemaakt. De
zijden dier heuvelen bevatten weilanden voor fchaapen;
aan den voet derzelven ziet men, in de dalen, geheele bos
appel- en peere-boomen. Om kort t.e gaan , het-fchenva
land van Ivurtemberg trekt, bij elke fchrede ,de aandagt
des Reizigers , door het kontrast van eene woeste en
fchilderagtige natuur met de gewrogten van menfchelijke
nijverheid.
Bijkans in het middenpunt van het oude Wurtemberg
ligt de fraaie Stad Stuttgard , bevolk; van 22,000 inwooners. 't Is de Hoofdtitad van 't Koninkrijk. De Zaal
van de Opera en de Bibliotheek verdienen inzonderheid
opmerking. Doch het gewoon verblijf van den Vorst is
Ludwiisbura. Het Koninklijk Kasteel is der nieuwe
waarde ;heit zijnes doorluchtigen eigenaars niet onwaar
laken -, íloffen-, porcelein- en andere fabrieken,-dig.De
met behulp der Regecringe aldaar aangelegd, hebben de
bevolking dier Stad niet hooger kunnen brengen dan tot
S,000 zielen , de bezetting en het hof niet mede gerekend. Tubinmen, eene Stad, die 7,000 zielen telt, is de
zetel eerier Univerfiteit , aan welke zeer wel gefludeerd
wordt. In 't algemeen genomen bevat geen land, van
gelijke uitgebreidheid, zoo veele fchoolen en kollegien
als Wurtemberg. De Geestelijkheid telt onder haare ledeer
V5
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den Bene menigte Oosterfche , Griek/the en Latijnfche taa'geleerden , zelfs wiskunitenaars en natuurkundigen.
De Treurfpeldichter SCUILLER , een geboren Wurtemberger , heeft de geestdrift van geheel Duitschland
gaande gemaakt door zeer onregelmaatige tooneelituk.
lien , doch waarin trekken van vernuft verfpreid zijn.
Te Stuttgard ontmoet men zeer voornaanie beeldhouwers , onder andere DANNECKER , die een borstbeeld
Ytn LAVATER ter openbaart befchouwinge heeft voor
-getld.
De nijverheid geeft, in het oud Hertogdom Wurtemberg, bloei aan een zeker getal kleine Steden van 3 tot
,},coo inwooners. Te Caln, onder andere, worden voor
vierhonderd duizend florijnen wollenitoffen bereid. Te
Urach maakt men jaarlijks 8,000 Rukken linnen. Niet
verre van deeze Stad ziet men een Gang (Couloir) van
negenhonderd voeten lang , met ijler gevloerd, langs
welken men na den oever eener riviere het timmerhout
doet afdaalen ; in de• nabuuri e bosfchen gehakt. Andere plaatzen hebben haar beftaan van papiermakerijen ,
tapijtfabrieken , en van het maaken van koperen en houten
keuken gereedfchappen. Niet minder gaat 'er om in andere
voormaals Keizer iike Steden. Te Reutling , ' t welk
8,000 inwooners telt, worden alle de nu genoemde goederen vervaardigd. - Gemund, eene voorheen handeldrijvende 'Stad , is van eene bevolking van i8,coo tot 5,000
inwooners vermittderd. De bewooners van Hall, ten getale van 6,000, bewerkten in de Stad zelve eene Zoutgroeve , die jaarlijks Zeo,000 florijnen opbragt. Doch
het Koninkrijk A urtemberg zoude, om aan eenen bloeijenden koophan el te geraaken , eenige havens aan den
P.hijn, of aan den Donau , noodig hebben.
De Zwaben hebben de openhartigheid, _ vrolijkheid en
goedhartigheid der aloude Cermaanen behouden. Om hunne plompe uitfpraak en ruwe zeden zijn zij het voorwerp
van den fchimp der noordelijke Duitfchers. In de middeneeuw was Zwaben het Provence van Duitschland; de
liedtjes der Minnezangers ademden de zelfde galanterie,
de zelfde, vrolijkheid als de Romances der Troubadours;
belangrijker, naar mijn gevoelen, zijn de verzamelingen
deezer aloude dichthukken , dan veele hedendaagfche
voortbrengzels der Duit/the Zanggodinnen. Nog heden
ten dage vertoonen de zamenkomtten der JVurtembergfche herders het beeld van dreadia. . Men ziet 'er de
teug.
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jeugdige dnrpmeisjes , ligt gekleed , elkander den prijs
van het fuel loopen betwisten. De fpelen beginnen met
den dag; het danzen duurt tot in den nacht, bij het
fchijnen der maane. Veel welvoegelijkheids en orde,
egter , heerscht 'er in deeze zamenkomlien , zoo wel
als in de Zwitferfche.
De twee Staaten van Baden en Wurtemberg maakets
twee tusfchenringen tusfchen Frankrijk en Beijeren uit.
1 let Koninkrijk Beijeren , een buitenpost dier groep van
verbondene Staaten, (foot tegen Zwitferland en het Koninkrijk Italie. Aldus ziet men in het middenpunt van
Europa, en langs de LI/pen, reeds alle de nieuwe fcheppingen eener herfcheppende staatkunde zich zamenfchakelen en elkander fchraagen.
-

IETS OVER DR. BIIDDLETON.

r. CONYERS MIDDLETON flondt voor lang openbaar
bekend als een fraai Schrijver , en werd aan de
Univerfiteit van Canterbury over 't algemeen bewonderd,
tot dat hij de Geestlijkheid ongerust maakte door de
trijmoedigheid en floutheid, waarmede hij de pen voerde. Hij was Lid van het Trinity Collegie in 't jaar 1706,
en Boekbewaarder ten jaare 1721 : een ampt , 't geen
men denkt eerst uitgevonden of gefchapen te zijn om
het MIDDLETON op te draagen.
De ongerustheid ten zijnen opzigte, en de kreet tegen hein aarlgeheeven , ontftondt eerst door een Brief
van den Dr. uit Rome gefchreeven , waarin hij aantoonde de gelijkvormigheid tusfchen de Paapery en het
Heidendom ; doch hij deedt dit in zulker voege , dat
neen oor4eelde , dat zijn bewijs zich uitfirekte tot de
Priesterfchap in 't algemeen. Men veronderftelde en beweerde verder, dat MIDDLETON, in zijn fchrijven tegen de Wonderwerken door het Pausdom voorgewend,
een heimlijken toeleg hadt , om het bewijs, uit de
Wonderwerken voor het Christendom afgeleid, te vet •
zwakken.
De kreet , tegen hem aangeheeven, klonk te heftiger
-en flerker,, naa zijne uitgegeevene Aanmerkingen op
Dr. WATERLAND'S P7ndication of Scripture, tegen TIN -
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veel gerugtsmalkend W Terk, getiteld : Christianity as old as the Creation. De Geeatlijkheid oordeelde
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liaare geheele Orde aangevallen door deeze Aanmerkingen, en de Bisfehop PEARCE , die zich in deezen twist
mengde, fchilderde MIDDLETON af als een Alan, die ,
onder het voortvendzel van eene zeer fcherpzimiige verdeediging des Christendons te fchrijven, niets anders ten
oogmerke hadt., dan de baarblijklijkheden van hetzelve
te verzwakken.
De alarmklok, gelijk 1IIDDLETON het uitdrukt, werd
nu voor al het volk getrokken; de Univerfiteit was op
't punt om hem van zijne waardigheden te beroovenn :
dan MIDDLETON gaf eenige verzagting aan zijne gevoelens, en de Univeriiteit,was voldaan; egter alleen, in zo
verre, dat zij den geleerden Dócor toeliet de Academie-eere te behouden : want Dc. WILLIAMS was 'er
voor, om het onderzoek na 's Nlans gevoelens leevendig te houden , en hij beweerde in een gedrukt flak , dat
men Dr. MIDDLETON van de Academie hadt behooren te
verbannen , en zijn Boek, door handen van deli Scherp
verbranden.
-regt,
Dr. MIDDLETON'S zeer geleerd Werk , getiteld: A
ƒree Inquiry into the llliraculous Powers, Een vrij Onder
na het vermogen ena Wonderwerken te doen,' (welk-zoek
vermogen men veronderfielt, dat in de Christlijke Kerke
bedaan heeft van den vroegf'en tijd, door verfcheide
volgende Eeuwen) [trekt om aan te toonen , dat wij geen
gendegzaanie reden hebben, om, op het gezag der Kerkvaderen , te gelooven , dat eenig zodanig vermogen
in de Kerk (tand gehouden hebbe naa de dagen der
Apostelen.
Dit Werk was ingerigt om de tegenwerpingen te keer
te gaan van alle tegenftreevers van MIDDJ ETON , over
het gefchil , de Wonderwerken betreffende. Veelelf
hielden zich des voldaan ; dan ver{cheide Leden der
Univerfiteit bleevcn in het begrip volharden, dat Dr. MID-'
J)LETON geen opregt vriend en voorfiander was van de
Openbaaring: want daar zijn Werk ftrekte om te toonen,
dat de vroegfte Kerkvaders zeer ligt- en bijgeloovig waren, en, door ijver, zelfs zoentijds bedrieglijk handelen, vroegen, zij:welk een geloof kan men dan aan die
Mannen [laan? n verder: welke geloofwaardigheid kun.
reen de Wonderwerken van eiii(i 'rus JESUS hebben, daar
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ook deezer daadlijk befl:aan , volgens Dr . MIDDLETON 5
rust op getuigen, die men niet als voldoende kan aan
-merkn?
Wij moeten ons, zonder ons verder tot dat gefchil
in te laaten, met deeze berigtgeevi.ng vergenoegen. Ten
hot neemen wij hier over , eene plaats uit de Voorreden
van dat Werk over de Wonderdaaden, die fchoon is in
de wijze van voordragt en niet min gewigtig in daadlijk
beftaan. „ Ik zie de ontdekking van iets , 't geen waar„ beid is , aan , als een dierbaar verkreegen voordeel
„ voor de Menschlijke Maatfchappij , welk volílrekt
„ niet fchaaden kan , of de goede uitwerking van eeni„ ge andere waarheid , welke ook, verhinderen: want
„ de waarheden bezitten alle eene eensweezigheid, en
„ Remmen noodwendig met elkander overeen; gelijk de
regendruppels, die, van elkander afgefcheiden, in
„ eene rivier vallen, zich gelijkerhand met den ltroont
„ vereenigen, en den algemeenen vloed verfterken."

KARAKTER DES KONINGS VAN COCHINCHINA.

Volgens den I Ieer 1OtIN BARROW .
-

tegenwoordige Koning van Cochinchi4
na, houdt zich meer vereerd wet den titel van Generaal dan dien van Koning. Hij is dapper zonder ruwheid,
voorzigtig in zijne befluiten , vaardig in het uitvoeren,
vrugtbaar in hulpmiddelen , van een vrolijk humeur,
befchaafd en oplettend omtrent alle zijne krijgsbevelhe'hbers. Hij bezit een zoo íterk geheugen , dat hij bijkans
alle de foldaaten van zijn leger bij °inaame kent. 't Is
hem een vermaak , met hun te praaten, en -hen over
hunne krijgsbedrijven te onderhouden. Hij is beleefd
omtrent de vreemdelingen , eii vooral de .&anfchen.
Openlijk heeft hij zijne hoogachting betuigd voor de begin zels van den Christelijken Godsdienst; niet den naauwstgezetten eerbied -betragt hij de kinderlijke pligten. Met
behulp der overzettingen , door den Franfchen Zendeling ADRAN, van verfcheiden artikels van de Encyclop edie in
het Chineesch, heeft de Koning zich'geoeffend in de weetenfchappen en kunflen van Europa, en inzonderheid
zich.toegelegd op hetgeen de fcheepvaart en den fchcepsa.
bouw betreft.
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De kragt van zijn verfland evenaart de kloekheid en
vlugheid zijner lichaamlijke vermogens. Men befchouw t
hem als het voornaam [te rad van alle de beweegingen van
zijn uitgeltrekt gebied. Intendant der havens en arzenaalen , opperbouwmeester op de fcheepstimmerw'erven , opper - ingenieur van alle vestingwerken , wordt
'er niets ondernomen , niets verrigt , zonder zijnen raad
en zijne onderrigtingen. Hij Raat ten zes uure op,
ea gebruikt een koud bad. Ten zeven uure komen
de Mandarins in zijn kabinet; vervolgens werkt hij
toet zijne Secretarisfen tot tien uure. Op den middag
ontbijt hij op de werf, of in het arzenaal; dit ontbijt
beftaat in een weinig gekookte rijst en gedroogden
visch. Ten twée uure begeeft hij zich in zijn woonvertrek, en flaapt tot vijf uure. Vervolgens geeft hij gehoor aan zijne land- en zee- officieren , aan de hoofden
der rggtbanken en der departementen; hij houdt zich
met de rijkszaaken bezig rot middernacht; thans doet
Jij een maatigen maaltijd, verkeert een uur met zijn
gezin , en gaat nooit vroeger dan ten twee of drie
uure ter ruste. Niet langer dan zes van de vierëntwintig uuren flaapt, derhalven ,, deeze Vorst.
Nooit drinkt hij wijn of terke dranken; hij eet zeer
weinig vleesch, en leeft van visch, rijst, thee, nioeskruiden en fruiten.
Wij voegen hier nevens eenen staat van 's Konings
krijgsmagt in den jaáre i800.
6,000
24 Eskadrons Ruiterij (op buffels)
8,000
i6 Batailjons Elefanten (too beesten)
3o Batailjons Artillerie
15,000
25 Regimenten, ieder van i2oo man, op
zijn Buropisch gewapend
. 3o,coo
42,000
Voetvolk ten dienfte van het land
Lijfwagt op zin Europisch op den wai,000
penhandel afjgerigt

Te zamen

113,000

Zeemagt.
Werklieden i}i het Arzenaal
3Y1atroozen in de havens

,

8,000
s,000

Ma-
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Matroozen op de fchepen , op zijn Europisch ge,
bouwd
I,200
I,600
Matroozen op de Jonken
8,00o
Matroozen op honderd Roei - galeien
,

Te zamen

26,800

DE OORZAAK,, WAARDOOR DEZELFDE TELESCOPEN, OP
ONDERSCHEIDENE TIJDEN, ZO VERSCHILLEND ZIJN
IN HET DUIDELIJK VERTOOIVEN DER VOORWERPEN . Volgens Dr . HERSCHELL.

et is bij de Starrekundigen Bene welbekende zaak,
dat dezelfde Telescopen , op onderfcheidene tijden, zeer verfchillend werken. De oorzaak, nogthans,
waarom zij zo veele teleurftellingen in het doen hun.
ner waarneemingen ontmoeten, weet elk zo goed niet.
Dr. HERSCHELL'S eigene langduurige ondervinding
(lelt hem, zo hij denkt, in ílaat, om de voornaamfle
oorzaak op te geeven van de teleurstellingen, waaraan
de Starrekundigen zich zo menigmaal blootgetteld vinden.
Hij (lelt als een grondregel vast, „dat , om met Telescopen goed te zien, het noodig is, dat de gefteldhhei!
„ van den Dampkring en het Telescoop overeenkomen
„ en de lugt vogtig is."
Van hier zal een vorst naa zagt weer, of een dooi naa
een vorst, de werking des fpiegels onttfiellen, tot dat de
gefteldheid des fpiegels gelijkvormig worde aan de lugtsgefteltenisfe. Want, zonder zulk eene gelijkvormig.
held van de buitenlugt en den fpiegel des Telescoops,
de buis, de oogglazen, ook van den gebruiker, kunnen
wij niet verwagten goed te zullen zien.
Wanneer de vorst beltendig is, fchikt zich het Teles
naar de lugtsgefteltenisfe. Dit verklaart-copfhieljk
ons , waarom geen Telescoop , uit eene warme kamer
gebragt , naar eisch kan werken. Ook kan men Beene
inaauwkeurige waarneemingen doen , als men ziet door
gene deur of eene beflootene plaats. Winderig weer , 't
welk een mengzel van lugten van onderfcl^eidene 'gefteltenisfen te wege- brengt , kan niet dienftig weezen aait
een naauwkeurig zien. Deeze aanmerking geldt ook ten

opzi te van de Noorderliichten , wanneer dezelve een®

aan.
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aanmerkelijke verandering in de geÇceltenis des dampkrings veroorzaaken. De warme uitwaasfemingen, uit
liet dak van een huis, in een kouden nagt, moeten noodwendig cie eenpaarigheid van de getleltenisfe van een
klein gedeelte der lugt wegneemen, zodanig, dat de
Starren, die boven een huis ftaan, door liet Telescoop
niet goed kunnen gezien worden-.
Zomtijds fchijnt het weer fchoon, en nogthans doen
de Telescopen de gewenschte uitwerking niet. Zulks
kan veroorzaakt worden door de droogte , welke een
Oostewind aanvoert ; of door eene verandering in de
lugtsgeíleltenisfe, ontstaande uit eene werking in de bovenfte gedeelten des dampkrings; of uit beide die oor
-zakenvrigd.
Indien dan vogtigheid des dampkrings noodzaaklijk is,
zal damp, betrokkenheid en nevel, in eene zekere maate,
guntlig weezen tot ftarrekundige waarneemingen.
Deeze fiellingen zijn opgemaakt uit een groot getal
waarneemingen, met fpiegels van beproefde deugd, in
de jaaren 1779, 178o3 3781; 1782 en 1783.

ASMOLAN,
Eene Perfid'anfche Vertelling,

S

COAII-NESSIR regeerde over Perfie. Schiras, die prachtige
l7 ilad , toenmaals het verblijf der Koningen, was haaren
luister en glorie gedeeltelijk aan hem verfchuldigd. SCHAiiNEsslR bezat groote hoedanigheden, doch door groote gebreken bezoedeld ; hij was dapper , maar bij wijlen wreed en
woest; hij beminde en achtte de deugd, maar weigerde haar
hulde te doen, wanneer zij in flrijd was neet zijne jaloerfche
en onbegrensde heerschzugt. Even als alle menfchen , van den
aanzicnlijk(len tot den geringflen zijner onderdaanen , verlangde deeze magtige Koning, gelukkig te zijn. Met lauren
bedekt, door zijne dapperheid behaald , meester van een der
bloeiendfle Koninkrijken der aarde, van vleiers omringd, die
hein als eenen God fcheenen te aanbidden, dronken van hunnen wierook, eigenaar van het fchoonfte Serail der Waereld,
dagt SCHAH-NESSIR meer dan iemant anders aanfpraak op ge"
luk te hebben ; en evenwel kende hij het niet, Verveeling elf
tegenzin, onaffcheidbaare medgezellinnen van gekunfelde genietingen , aan welke het hart geen deel heeft, hadden zitli
neergezet op zijnen troon en op zijne purperen tapijten,
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ki itterende vats Oosterfche paerlen. Vergeefs trsgttè melt
-zijne vermaaken af te wisfelen ; zij veranderden van gedaante, maar behielden voor heng immer her zelfde gelaat; en
de baatzuchtige loftuitingen zijner vleiers , de luister zij
heerlijkheid , de liefkoozingen der fehoonfte vrouwen-ner
van Afie, konden hem niet verbergen dat hij niet gelukkig
was.
Bie wreede zekerheid vervolgde hem onophoudelijk', zijel
karakter wierdt fomber en wrevelig, en Perfie zuchtte weldra
onder de ijsfelijkfle dwingelandij. Dit fchoone ]and wierdt
door de haateliJkfte kwellingen verwoest; de geringfte klagte
wierdt met den dood gefiraft, en bezoldigde verfpieders drone
gen zich in bij de huisgezinpen, om aldaar de geheimfile gedagten der harten te doorgronden. Zwijgende zuchtte men;
men fchrootiide zelfs te doen blijken dat men fchreide. 't Was
alsof SCHAI- NESSIR tot zichzelven hadc gezegd : „ Vermits
„ ik ongelukkig ben, wil ik dat de geheele waereld ongelukkig zij, 'Er zal niet gezegd worden, dat een eenige mijnei
3 , onderdaanen zich kan beroemen, eenen fchat te bezitten,
,., welken ik niet, in mijne magt heb te bekomen." Maar, van
hoogmoed zwellende, vilde hij niet, dat zijne flagroliers die
gedagte zouden gisfen; hij zou zich gefchaamd hebben den
hiaat van zijn hart open te leggen, en, van zijnen rampzRtigea
toeland zich op zijne onfchuldige onderdaanen wreekende,
hadt hij de dwaasheid van voor den gelukkigften der menfchen
te willen gehouden worden. Zichzelven niet kunnende bedriegen , meende hij anderen te kunnen bedriegen. Van hier,
dat hij zoo veelen ongelukkig maakte; hij (irafte zelfs den
fchijn van geluk , en , indien men niet openlijk durfde zuchten,
moest men ook alle de beweegingeu eener onfchuldige vreugde verbergen.
Een jongeling, intustchen, ASMOLAN genaamd, met .alle de
voordeelen der natuur en des geluks begaafd , bezat het fraaie huis te Schiras ; hij ontving aldaar veele vrienden, derivaerts gelokt door zijne weldaadigheid, zijne ongedwongene
en edele manieren, zijne blijmoedigheid ,de goedheid van zijt&
hart, zijne eenpaarige zagraartigheid, en alle andere beminnelijke hoedanigheden, Op zekeren dag gaf ASMOLAN een kostbaar onthaal aan zijne vrienden, en aan het einde van den
3naaltijd , vervoerd door zijne natuurlijke vrolijkheid , door
het verfhaak van zich omringd te zich van menfchen, vats
welke hij dágt opregt bemind te Worden, riep hij uits ,k Ja,
„ mijne vrienden, ja, ik ben de gelukkigfte der kinderen van
ADAM!" Dit onvoorzigtig zeggen wordt gretig opgeVangen door iemant y die in de feestzaal was gelopen. De naaf
diens mans was AIDe1AB, en, zints lang jaloersch op Asy
I1oLAN'S geluk, is bij op allerlei middelen bedagt om het te
i erwoesten&
X
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'S Anderendaags, in deft vroegen morgenfond , wordt de gom

de ASMOI.AN in verzekering genomen en voor den verfchrikkelijken Monarch gevoerd, die hein zegt: „ Jong loshoofd gij
denkt dan gelukkiger te zijn dan ik , die de guntteling des
hemels ben, en wien de heilige Profeet met zijne gunfleo
„ overlaadt; dan ik, die het lot van Per/ic in mijne hand heb,
en met een woord fpreekens u tot het ftgf en bet niet kan
„ doen tvederkeeren. Het zou aan mij (taan , u van 't leeven
„ te berooven ; doch voor deeze eer(te maal wil ik wel uw
„ bloed fpaaren, en uwe misdaad aan uwe jeugd wijten. Ik
zal zien , of gij de onvoorzigtigheid zult hebben van te
„ blijven denken, gelukkiger te zijn dan uw meester."
Met de grootfte bedaardheid hadt AsMOLAN deeze woorden
aangehoord; hij verlaat des Konings palgis, en keert in allerijl
na zijn huis terug, om zijne vrienden gerust te (lellen; doch
de Koning hadt bevolen dat het zou gefegt worden; en reeds
was dit heilloos bevel gedeeltelijk volbragt.
Daarenboven waren alle de bezittingen van ASMOLAN , ten
voordeele des aanbrengers, verbeurd verklaard. Zonder eigen
zonder verblijfplaats, nam hij de toevlugt tot zijne-tlomen,
vrienden. Niet de geringde verandering befpeurde men in zijn
gelaat en karakter; zijn oog behieldt n•og de zelfde helderheid
en het kenmerk der zelfde blijmoedigheid.
Acht dagen waren 'er zedert deeze geduchte omwenteling
verloopen, toen de Koning den jongen Per/laan van nieuws
entboodt , en tot hem zeide : „ Wel nu, jong loshoofd t
, (Hoeft gij nog op uw geluk?'Zegt gij nog, dat gij gelukki„ ger zijt dan ik? Gij zijt nu arm; niets in de waereld hebt
gij overgehouden, niets dan berouw en vernedering." --,, 0 Koning! gij bedriegt u," antwoordt ASMOLAN met zagtanoedigheid; „ ik was niet trotsch op mijne rijkdommen: hoe
,, zoude ik dan door mijne armoede vernederd worden? Gij
„ denkt mij alles ontnomen te hebben, terwijl ik u kom be„ danken voor uwe weldaaden. 'Gij hebt mij leeren veeeten
„ 6 scHAH-NES SIR 1 dat ik eigenaar was van den zeldzaamflen,
den dierbaartien- van alle fchatten naast de deugd. Gij hebt
,, mij geleerd, dat ik vrienden had, van het geluk onafhan„ kelijk , en die mij niet zoo als dit hebben behandeld. Veel
„ meer heb ik in hun hart wedergevonden , dan gij mij hadt
,, ontnomen,, en , mijn geluk willende verwoesten , hebt gij
het flegts vergroot."
Op deeze aanfpraak 1londt seUAA- NES5fl befuiteloos; hij
(laat verbaasd over zoo veel grootheads van ziel en belangeloosheids; zijn trots is vernederd; hij kan niet verdraagen,
een onverzaagdeM jongeling zijne raagt en gramtchap te zien
tarten ; doch tevens overweldigen hem deeze zagtmoedigheid
en gelatenheid. Hij haat op het punt van toe te geeven en
£salor.AN te ontlla&u; maar een trouweloos hoveling doet zijne
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gfarnfchap ontwaaken , doet hem in AsMOLAN eenen jongen
trotsaart zien , die zISh vermeet, hem zelfs op den troon te
rrotfeeren ; hij raadt den dwingeland , tegen dien uitzinnige te
woeden , hem in de gevangenis te werpen, al ware het alleen
om te verneemen, hoe verre zijne onbefchaamdheid zich kan
uitltrekken, en om dien moed te onder te brengen, welken hij
oproerigheid noemt. De Koning laat zich overhaalen; hij
fchaamt zich , gewankeld te hebben , en befchouwt het gevoel, 't welk hem heeft doen aarzelen, als eene overwinning,
door ASMOLAN behaald ; hij wil hem daarvoor ítraffen, en beveelt, dat hij in een donker en vuil hol gevoerd worde; hij
wil aan lien' alle folteringen uitputten , zijne Randvastigheid
afmatten, en hem dan eindelijk does bekennen, dat hij ongelukkig is.
Men werpt den jongen Peafraan in een verfehrikkelijk hol,
en geeft hem , tot overmaate van wreedheid, tot nme4geze1
zijns ongeluks, zijnen vijand, zijnen verklikker, dien. MDE"B, de oorzaak van alle zijne rampen. Langen tijd was die
rampzalige 's Vorllen gun(leling geweest, en hadt nu diens ongenade zich op den hals gehaald. Veroordeeld om zijn leevett
in dit hol te flijten, deeds hij het van zijne wanhoopige weeklagten weergalmen.
Met bedaardheid aanfchouwt AS.MOL4N zijne nieuwe woofling. „ Liever," zegt hij, „ wilde ik in mijn eigen huis
„ zijn, of met mijne vrienden aanzitten; doch vermits de he„ mei het zoo wil, laat ik mij naar den wil des hemels fchik„ ken. Zoude ik mijnen toeftand veranderen , door mij, aan
,, de droefheid over te geeven? Zoude MAaOMET mij meer
genegen worden, indien ik tegen de befluiten der Voorzie,, nigheid murmureerde?" Thans zich tot zijnen medegevangene wendende: „ ABDERAB ," zegt hij , „ de dwingeland is
„ niet zoo fnood als men wel denkt, daar hij ons in hetzelfde
„ hol wel heeft willen opfuiten. Het ongeluk, 't welk men deelt,
„ is flegts een half ongeluk ; en ik zal niet ongelukkig zijn ,
indien ik u kan troosten." Op. ASMOLAN'S fiernme, welke
hij herkent , en deeze redenen, die zoo veel goedheids ademen, terwijl hij zoo veele bellrafingen verdient, fort AnDERAB nieuwe weeklagten uit, en , zich voor AsMOLAN op de
knieën werpende, bezweert hij hem, om hem te ftraffen, eene
regtvaardige wraak te koelen, en van het gewigt zijner rempen en wroegingen hem te verlosten. AsMOLAN doet hem opflan , en zegt tot hem : „ Arme ABDERAB 1 waarom het
„ herdenken aan het voorleedene herroepen, om het tegen, woordige nog fniertelijker te naaken , en het toekomende te
„ vergallen ? Het.voorleedene is niet meer, en de hemel laat den
„ meusch alleen het tegenwoordige om te genieten , en het toe„ komende om te hoopen. Dit is 't, 't welk ons moet bezig
„ houden, dewijl'tallesis., •atonsoverfbhiet. Wij beiden zija
Xa
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gevangenen; onze gevangenis is niet fraai , dit erkers Ik;
„ m nar de verwiltin-gen en de hars ,verre van dezelve te ver..

„ fraalen, zouden haar nog akeliger manken. Vergeef mij
„ uwe finerten , zoo als ik dezelve u vergeef; Ik heb 'er niets
„ door geleeden. Lasten wij eens zien , wat ons te doen
„ flan, om ons lot minstmogelijk onaangenaam te maaken."
AMDFRAB's wroegingen beletten hem te antwoorden ; hij
zwemt in traanen, èn valt voor ASMOLAN op de knieën, die
hem doet oprijzen en Iaciiende omhelst. Welhaast zijn de twee
gevangenen. bedagt om hunne gevangenis te verzagten ; zij
bedenken verfeheiden middelen om den tijd te korten ; doelt
ABDERAB (tort dikmaals in eene diepe zwaarmoedigheid. Het
herdenken aan het voorleedene vervolgt hem immer, en zijn
toekomende vertoont zich aan zijne oogen zonder hoop en
troost. ASMOLAN beurt zijnen moed op, en vertoont hem, dat
hetgeen bij als zijn toekomende befchouwt, niets anders is
dan een ras voorbij (nettend oogenblik , 't welk zich niet
uitftrekt voorbij de grenzen des leevens; hij bewijst hem, dat
"s metnfehen toekomende niet op de aarde is, alwaar alle onze
taitzigten bedriegelijk zijn, alwaar de dag des voorfpoeds dik
avondhond voor den . dag des rampfpoeds is; hij
-irtalsde
(preekt met hem over de deugd; hij leert hem dezelve kennen,
'en diensvolgens beminnen. ABDERAB's ziel wordt met eene
nieuwe kragc,,vervuld; de form zijner driften bedaart, en.Zijn fpijz
verliest ongevoelig haare hevigheid. Hij kan zich niet verbeelden ,
hoe hij zoo langvan deeze verhevene en vertroostende waarheden heeft kunnen onkundig zijn, en hij offert aan den hemel
alle de rampen, die hij heeft geleeden, ter verzoeninge van
Zijnen voorgaanden voorfpoed ; zelfs is hij dankbaar aan den
dwingeland, Wien hij eene andere ziel is verfchuldigd, ge.
neugren , van welke hij zelfs geert vermoeden hadt gehad,
en fchatten , welke alle magten der .aarde' hein niet zouden
kunnen ontrooven, De dagen , welke , vóór ASMOLAN's
komst.: tiem zoo lang, zoo vej fchrikkelijk vielen , vervliegen
thans haastiglijk in de aangenaame gefprekken des vertrouwens, der vriendfchap, en zomtijds der vrolijkheid.
gene maand was 'tints ASMQLAN'S gevangenneemin fiver=
joopen. ScuAR+NESSIR wil eens zien , tot hoe verre de
hardnekkigheid des jongen Peruaans zich kan uitstrekken : hij
laat hem voor zich brengen in de tegenwoordigheid vanhet
geheele hof, als een misdaadige gebonden ; thans zegt hij,
met een bitzea en hoonenden glimlach, tot hein: „ Wel nu,
.,, psIIGLANI zijt gij tegenwoordig gelukkig?" — „ 0 Ko.
,, ping f' roept ASMOLAN „ moet ik u dagelijks nieuwe wel.
dagden verfehuldigd zijn? Ik had een wreeden vijand, en
0 3 Ik kan hem nu onder mijne waardfle vrienden rekenen. Gij.
,t hadt mij tot medgezèl des ongeluks eenén rampzalige gegee.
'y ven, die mij niet gender DIoogetl kan aannz ►eni bij -Was mise
t e dan.
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daadig, en ik heb hem deugdzaam gemaakt; ik heb hem,
ter fchraaginge van zijn lot , de edel[{e , de verhevenfle
„ hoop van den mensch ingeprent. 0 Koning! gij zijt het,
die mij de middelen hebt verfehaft, om zoo veel goeds te
„ doen , dat ik 'er u voor dank betuige. " — „ Wel nu," zegt
de Koning woedende , „ dat deeze uitzinnige ter firaffe ge„ leid worde, dat hij door beuls handen fierve, in het.ge•
„ zigt van al mijn volk! Wij zullen eens zien, verachtelijk
„ infekt! wij zullen zien, of gij mij tot op het fchavot zult
„ bravee-en en onder het zwaard des doods." — „ Ik bra.
,, veer u niet," zeide ASMOLAN , „ ik berust in de mgt ,
„ welke de vergramde hemel u gegeeven heeft om kwaad ta
„ doen. Ik aanbid eenes God, zelfs tot In de geesfels, wel.
,, ke zijne gramfehap den menfchen toezendt om ben "te
„ liraffen. Ik braveer u niet; maar gij vraagt mij, of ik ge..
„ lukkig ben, en ik zeg u de waarheid."
liet schavat is opgericht; al het volk van Schiros, door
eene wreede nieuwsgierigheid gelokt, fehoolt rondom hetzelve zamen ASMOLAN verfchijnt in 't middgn van 's Konings
lijfwagt, die, op den troongezeten, de Itrafplaats overziet.
ASMOLAN behoudt zijne bedaardheid; 't is niet die gemaakte
dapperheid des hoogmoeds , welke de natuur beltrijdt in
dat verfchrikkelijk oogenblik , waarin de mensch van den
hoogmoed wel zeer verre moest vervreemd zijn; hij treedt
voort zonder trots, too wel als zonder vreeze. Eindelijk
beklimt hij het fcaaavot; de beul ligt den arm op, en wil den.
dag geeven , wanneer scnAe- NESStx fchimpende roept : „ Wel
nu, ASMOLAN ! zijt gij tegenwoordig gelukkiger dan ik ?"—^
0 Koning!" zegt ASMOLAN , „ indien gij mij ongelukkig wilde
„ maaken , zoudt gij alle uwe magi moeten te werk hellen,
,, om mij eene misdaad of eene laagheid te doen begaan. Wat
„ heb ik gedaan, 't geen mij ongelukkig kan maaken? Ge,, looft gij dan dat de regtvaardigheid van God het geluk
eenes menfchen in de handen eenes anderen heeft geteld,
„ en dat de kalmte der deugd door de grilligheden eenes
dcvingelands kan geftoord worden? Ik gaa herven', en gij
vraagt mij, of ik gelukkiger ben dan gij 1 0! indien gij in
mijn hart konde leezen,zoudt gij mijn geluk benijden. Den
,, korten tijd, welken ik geleefd heb, heb ik befleed om het
„ goede te doen , en -gij befleedt alle de oogeublikken uwer
, aanweezigheid om ongelukkigen te maaken. Het ooges„ blik is nantlaande , waarin ik de vergelding zal ontvangen,
welke de hemel aan den regtvaardige belooft, ee de tijd is
„ niet verre meer af, waarin gij de ftraffe Zult ontvangen,
„ voor de boozen bereid. Getfiadig wordt uw hart van wroe•
gingen verfcheurd, van agterdogt en verdriet verfïonden;
het mijne vliegt na zijnen God, zuiver en vol hoope. Ant„ Woord mij , acfnAii - ssca ! in Oit ftaatelijk oogenblik,
X3
„ waar.
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ASMOLAN.

„ waarin de mensch niets meer heeft te hoopen van de aarde,
„ niets meer te vreezeu van de boozen : antivoord ! ik ben
hét, die het vraag: SCHAH-NESSIR, zijt,gij gelukkiger dan
,, ASMOLAN?

"

op deeze woorden , op deeze oiiverwagte vraag, rijst de
Koning op van zijnen troon. De dieps e llilte heerscha
in deeze ontelbaare vergadering; al her volk, het geheele hof
is in verwagting . ' SCHAH - NESSIR nadert ASMOLAN, en zegt
cot heul :.,, Jongeling! klim af van dit verachtelijk fehávot,
„ welk tpijne blinde woede u heeft doen beklimmen; uw
„ tuoed heeft mij overwonnen, uwe deugd mij t'onderge„ bragt. Wees mijn vriend, wees mijn raadsman; iK wil
„ niet wederom van u lèheiden; het geluk is met u, bij u,
„. in u. Thans zie ik, dat het te vinden is in de grootheid
dex ziele, iu de. fkerkte van karaj:tef., vermogender dan
„ alIe menfchelijke kragten, en die ons boven alle lotgevallen
„ uerlteft, zonder moeite en zonder krenking van de onver„ anddrÍyke kalmte. der. deugd. Kom aan mijn hof; gij zult
„ wijla Eerfile Vifier zijn; uwe wijsheid zal mijn leidsman
zijn; gij zult in eiijne raagt deden; mogt gij mij in, uw
geluk doen deelui!"
„ Ik neem den rang aan, welken gij. ;:ij aanbiedt," ant.
Wordt hem ASinOLAN . „ Misfchien zal ik in den luister
„ der grootheid niet gelokkiger zijn du in mijnhol. Tegader
„ zullen wij aan het . geluk van uw Volk arbeiden , en gij
„ zult gelukkig zijn. 0 Koning! het geluk is zoo gemakke„ lijk te vinden."
Asg1OLAN's eeríte werk Was, AnDERAS's gevangenis te ope.
nen, dien hij immee: als 'eersen vriend befchouwde, en die
fteeds zijne achting en vertrouwen verdiende. Hoewel met
eerie groote magt bekleed , veranderde des Vifers karakter
niet; hij behieldt .le zelfde blijmoedigheid, en wierdt in zijne
grootheid van vrienden omringd, die hein in zijn ongeluk
niet hadden verlaat.en. Ten top van aanzien en voorfjpoed
gedegen, wist hij gebruik te maaken van zijne magt en rijk.
dom. Op zeker luisterrijk feest, waarin de wijze ASMOLAN
halt verzameld , aiwat de Afiatifche weelde zeldzaams en
kostbaars konde aanbieden , alwat cie kun(len meest uit.
gelezens bezitten, en waarin hij, terwijl zijn gelaat van vermaak en blijmoedigheid fchitterde, de hulde van alle harten
ontving, nadert hem sCHAH-NESSIR, en zegt hem lachende:
Wel nu, ASMOLAN ! zijt gij tegenwoordig gelukkig ?" --„ ja, Heer!" antwoordt de Vifier, „ ia, ik ben ten naasten
„ bij zoo gelukkig als in de gevangenis."
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,EENE BIJZONDERHEID, BETREFFENDE DEN ENGELSCHEN ADMIRAAL, LORD RODNEY.

(Ontleend uit de Memoirs of RICHARD CUMBERLAND'.)

naast
Admiraal
kzat
Ibeeld
aan tafel, wanneer hem, voor de eerfte keer, het de^ikfcheen in te vallen, om door de linie der vijandlijke
(fchrijft R. CUMBERLAND)

den

RoDNÉY

fchepen heen te breeken. 't Viel voor ten huize van Lord
te Stoneland , naa den maaltijd. Het' gefprek Piep
over het manceuvreeren, en de uitwerking, welke zulks doet
in liet aanvallen op eene linie voetvolk. De Admiraal fchikte
een aantal kerfenfleeneh, door hem verzameld, in de gedaan
tegen over elkander zeilen--tevanwVibo,flgrde
de. - Dit bedrijf trok onze aandagt, die zich Diet zeer algemeen gevestigd halt door de voorafgaande gefprekken, waar
hij verklaarde ten oogmerk te hebben om op die wijze-in
door 's Vijands linie heen te breeken, als hij weder flag moest
leveren; fchikkende, onder dit fpreeken , op tafel zijne keffenfteenen.
Ik moet bekennen, dat veelen zulks voor een'vreemden in.&
val hielden, en allen zagen het aan als eene zeer gevaarlijke
en hoogst twijfelagtige proeve: het gefprek werd ernfliger: de
zwaarigheden en tegenwerpingen , in menigte bi-jgebragt ,
maakten geen indruk. op den Admiraal. Hij voer voort, op
zijne voldriftige wijze, met het manaeuvreeren met zijne Vl'oo•
ten, uit kerfenfleenen beftaande: door de veronderlielde linie
van 's Vijands fchepen heen breekende , brags hij ze in ver.
warrin••', behaalde, in zijne verbeelding, de overwinning,
en betuigde met de flerkfle bewoordingen, dat hij eenmaal op
die wijze 's Vijands Admiraals-vlag voor de voeten van zijne
Majefleit zou nederleggen.
Dat RODNEY dit zijn plan van vegten daadlijk uitvoerde, en
met eenen gelukkigen uitflag, weet al de wereld. Mijn Vriend
Sir CHARLES DOUGLAS , Capitein op 's Konings Vloot, bekende
mij openhartig, dat hij tegen het neemen der daadlijke proeve
geweest was, en, met den Admiraal fpreekende, zijne tegen
aangevoerd. — RoDNEY antwoordde daarop -werpingbads ,
„ dat hij den raad van Sir CHARLES niet gevraagd hadt; dar
„ hij alleen gehoorzaamen - vorderde , en geen raad behoef„ de ." — DOUGLAS verhaalde mij verder, dat, wanneer,
bij den dAadlijk aangevangen Zeefag, de.Adrniraal dit zijn plan
wilde werkstellig maaken , zijne eigen aandagt geheel ingeno^
men werd door de dappere verdeediging van de Glorieux tegen
de fchepen, die op dit Fronfche fchip aanvielen; hij zeide tem
GERMAIN,
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gen den Admiraal: „ Zie,, Sir GEORGE, hoe de Grieken eft
„ Trojaanen om het Lichaam van PATROCLUS vegten!" —
De Admiraal liep in groote drift op het kwartierdek heen en
weder, daar hij zag dat in één geval zijn toeleg van het doorbooren der vijandlijke linie miste; hij voerde mij te gemoet s
„ Loop heen met uwe Grieken en Trojaanen! ik heb op an„ dere zaken te denken." Weinige oogenblikken daarnaa
brak hij met zijn fchip, op eerre heldhaftige wijze, door de
vijandlijke linie heenen. Naa dit bedrijf wendde hij zich tot
Sir CHARLES .DOUGLAS, zeggende: „ Nu, mijn Vriend! ben
„ ik tot uw dienst, om te fpreeken van uwe Grieken en
nen, en over de geheele Iláade van HOMERUS , zo veel gij
„ wilt: want door mijne welgeflaagde proeve is de Vijand in
„ verwarring gebragt, en de overwinning kan ons niet ontdaan."

DE ZEGEPRAAL DER MUZIJK, OF ANECDOTE RAAKENDE DE
OPERA LUCLLE.

eerie vertooning van dé Opera Lucile, met de Muzijk
B ijvande den
Heere GP TRY, welke voorviel

op5 Januari] 1769,
zag een jongeling den Hertog VAN ORLEANS de traanen af
droogende, onder de federt zo bekende Quatuor: Ou peut -on
Itre mieux , qu'au Fein de Ta familie? Met vertrouwen verfcheen
hij 's anderendaags in 's Prinfen te g enwoordigheid ,die hem niet
kende: „ Monfeigneur," (prak hij, voor hem op de knieën
vallende, „ gister heb ik uwe Hoogheid onder de Ouatuor
„ van de Lucite zien fchreien. Ik ben fmoorlijk verliefd op
„ eene jonge juffer, de dochter van eenen Edelman van uw
Hof. Hij weigert , aan ons huwelijk de toeftemming te
„ geeven , omdat ik niet zou rijk ben als zij , en ik verzoek
„_om uwe gunst." De Hertog VAN ORLEANS beloofde, nader
onderzoek te zullen doen, en het huwelijk wierdt kort daarnaa
-

geklonken.
In zijne Proeven over de Muzijk verhaalt de Heer GRáTRY de
volgende Anecdote , ter gelegenheid van de zelfde Quatuor:
„ lit bevond mij ," fchrijft hij , „ eenige dagen naadat de
„ Opera Lucile was gegeeven, bij iemant, die zich tegen
het huwelijk van zijnen broeder te vergeefs verzet hadt. De
„ jonge vrouw, zon fchoon als VENUS, legt een bezoek af
„ bij haar mans broeder, en wordt 'er zeer befchaafd, dat
„ wil zeggen koel , ontvangen. Terwijl ik intusfchen be„ fpeurde, dat de liefkoozingen der dame invloed hadden
„ op het hart des fchoonbroeders, verzogt ik hun, het Forte
Piano te naderen. ik zong de Quatudi met een bewogen
„ hart, en had het geluk , naa eerre wijl gezongen te heb,, ben, den broeder en de zuster elkander te zien in de armen
iz

vliegen, en zagte trainen florten, — die der verzoeninge."'

ME N G .L WE K
TOT FRAAIJE LETTEREN-) KONSTEN EN WEETE,N.
SCHAPPEN, BETREKKELIJK:

AANM1AKYNGEN OVER DE LEERSTELLINGEN PE
DRUlnEN EN DERZELVER STREI KING.

(Ontleend uit Celtic Refearches, by EDWA?D DAVIES.)
et tlaatsbe(tuur, de inflellingen en gewoonten des
Celtifchen Volks werden grootendeels door dé
Romeinen weinig gadegeflaagen. Deezen betoonden eCne
zeer geringe ttiaate van nieuwsgierigheid, om de gefchiedenis van vreemde Volken, die zij friet laei'nagting bejegenden , na te. gaan, of eenigzins noenlensn
Waardige nafpeuringen te doen op de waarde van inflellingen, welker verdelging bij hun beflooten was.
In gevolge hiervan zijn de berigten , welke zij wegens
de Celten hebben nagelaaten , gering en oppervlakkig
luie kundfchappen , nogthans , hoedanig zij dan ook
mogen weezen , zijn naauwkeurig opgewoogen , eta
Mannen van oordeel hebben daaruit het algemeen be
fluit opgemaakt, „ dat de Celten, fchoon ,met andere
Volken vergeleeken , een eenvoudig Volk, eenige
,, .nuttige kundigheden bezaten , die zij met andere
,, meer befchaafde Volken niet gemeen hadden ; en
een beter lot , dan dat der vergetelnisfe , verdien.
den."
Herhaalde poogingen zijn 'er te werk geheld ; ver
kundige Mannen hebben zich bevlijtigd,-flandige
om eenige hunner vorderingen op te fpeuren ; din het
licht, uit Griekenland en Rome daarover opgegaan, ga F
1legts een flaauw fchijnzel; en wat duisterlijk begreepen wordt , moet noodwendig verkeerd béfchreeveii
worden.
Het gros des Celtifchen Volks, niet verre boven den
Slaavenitand verheeven, pcena feryorrttn locs - was wei
ni&
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fig onderweezen, en betoonde geringen trek tot die befchaaving in zeden, welke kon (trekken om hun loflij'ke
onderfcheidingen te doen wegdraagen.
Maar hunne Equites, of Edelen, worden befchree.
ven op eene wijze, welke hun tot hoogagting geregtigt.
In geenen deele waren zij ontbloot van ver(tandsbeoefening en weetenfchap. In deezen rang fchijnt zich
alle magt vereenigd te hebben. Want , fchoon , in
eenige hunner Staaten , het Volk over de hoogfte Regeeringsposten befchikte , werd de Prins verkoozen uit de
;evoorreg te Familien, door lieden van denzelfden rang.
Tot deezen rang behoorde der Celten wijdvermaarde
Orde der Druiden. Uit deezen rang fprooten zij voort.
Der Druiden leerlingen waren de Edelhen onder den
Volke. Zij werden met eene onaflaatende zorge en
waakzaamheid opgevoed tot het bekleeden der Heiligste
Bedieningen. Het was de onmiddelijke, en voor in
deeze Orde treedende Mannen beltemde, werkzaamheid,
op te haalen en voort te planten de Gewoonten, de
Overleveringen, de algemeene Gefchiedenis des Volks,
mints den tijd der vroegfle Voorvaderen — het Regt te
riandhaaven — op de behoorlijke volbrenging der \Petten agt te geeven — de Deugd aan te moedigen, en de
Ondeugd te firaffen — Godsdienflige en Zedelijke Voor
te boezemen . — de Godsdienstplegtigheden-fchriten
te regelen, en de verpligtingen van den Godsdienst aan
te dringen.
Hunne befpiegelingen omvatteden de verheevene voor
wereld in derzelver vroegste tijdperk be--werpn,di
zig gehouden hadden: de natuur der Godheid — de aart
van 's Menfchen Ziel — een Toekomenden Staat —
den loop der Hemellichten — de ge[Ieltenis des Aard.
kloots en deszelfs veelvuldige voortbrengzelen. Hunne
begrippen waren groot en verheeven; hunne befpiegelingen veelbevattend , zich uitfirekkende tot meest alle
kunflen en weetenfchappen , waarin de vroegfte tijdper.
ken belang (telden. Misfchien was 'er geen rang van
menfehen onder de Heidenen , . die de historie en de begrippen des Menschdoms, in den vroegften ítaat, een
volkomener bewaarde.
-trodigen
De Godsdienst der ,artsvaderen was , in de daad,
misvormd door veelvuldige bijgeloovigheden, onder alle Voli;eu, Dan de Druïden hebben, ondanks hunne

gcoe.
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groote en veelvuldige dwalingen , veel, zeer veel be<•
houden van de eerfte en weezenlijktte begiu elcn der
Aartsvaderlijke Godsdienstieere.
Onder eene verfcheidenheid van betrekkelijke naamen
ru charáters erkenden zij éénen idol , den Ilaaker aller
dingen en den Heer over alles. ..... Zij leeraarden het
Oppertoevoorzigt der Godlijke Voorzienigheid — de
On(terflijkheid der Ziele — de verantwoordelijkheid
der inenfchen ten aanzieriè van hunne zedelijke bedrijn
ven -. en belooningen naa den dood.
Als een gevolg deezer beginzelen, namen zij de door
hun voorgefchreevene beginzels van de ftrengfte regtvaardigheid in hunne beflisfingen en handelingen met de
htenfchen in agt. — De fchets, welke Van hun door de
oudste Schrijvers Wordt opgehangen , heeft eene zeer
kennelijke gelijkvormigheid met die van andere heilig4
Ordes in verstverloopene eeuwen en bij oude Volken.
Dr: 1ORLASE toont aan, der Druiden algemeene eis
naauwe overeenkomst met de Magi in Perfie. Alles
1temt zeer joist zamen : naauwlijks verfchillen zij vats
hun in naam : want PLINIUS noemt de Druiden de
.Magi der Caulen en Britten. — De zeer bekwaam á
Schrijver van de Indian idntiquities merkt, met zeer diepe en gezonde geleerdheid , dezelfde naauwe verwant=
(chap op tusfchen de Druïden en de Brachrannen vats
mdse. Men kan dit uitftrekken tot de Chaldeen, de Pries=
terfc hap van Thracie, en tot verfeheide andere.
Naardemaal deeze overeenkomst in charac`tertrekken te
legt al te volkomen en te algemeen gekeurd is, om op^
gelost te worden door het Rellen eener toevallige ovept
eenkomst,> hebben veele Geleerden zich bevlijtigd om op
te delven , door welke middelen de Inftellingen , de
Begrippen en Gewoonten der Ooster Wereld in het U'èsteis
an Europa zijn overgebragt.
Maar zou men niet mogen vraagen , of de bijzontderite ómftandigheden van gelijkvwrmigheid, in dcezér
voege tusfchen het Oosten en Westen waargenomen, nier
ílaan op het algemeen charaéëer van de f1artsuadcrlijk't
Eeuwe en eerfte Menfchen , voor de verfprcfding der
gezinnen? Indien ja , waarom zullen wij dan, hetgeen
algemeen is, uit bijzánderheden afleiden 1 De wijd af(%aande takken van eenen zich ver uitfpreidenden eik hebben,
iliettegenflaande de onderfcheidene gedaanten ; welk
zij aanneemen , door aan verfehillehdo winden blodt<
Yá
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gefield te zijn , Heeds eene onderlinge gelijkheid , tri
maakzel, in blad en vrugt , welke zij niet van elkander, maar van den moeder - eikel, ontleenen.
Vinden wij niet dit oorfpronglijk charaEer zo diep den
Ce/ten ingedrukt, zo algemeen in het land hunner wooiiinge, en in een zo vroeg tijdperk, dat het onmogelijk
is , zulks toe te fchrijven aan den indruk van door.
trekkende reizigers , of de met der woon vestiging
van eenige weinige vreemdelingen , die voordeel zogten te bejaagen, en dus wantrouwen moesten verwekken? Dewijl alle volken uit éénen oorfprong afnam.
men , in eene eeuwe, Waarin de gewoonten der gezelligheid zich ontwikkelden, is het dan niet redelijk , te
1)efluiten , dat eenige algemeene gebruiken en begrippen
des menschlijken Geflachts zich landeigen maakten , door
eerfte Gezinnen, die zicji in liet Westlijk Vasteland nederzetteden ?
De drie groote oogmerken der Barden waren: de zeden en gebruiken te hervormen; den Vrede te verzekeren; alles, wat goed en groot was, te prijzen en aait
te moedigen.
Het Druldismus mag, derhalven , in den oorfpronglijken en zuiveren ítaat, aangemerkt worden als een gebouw, op den gronddag van den Aartsvaderlijken Godsdienst gevestigd , met oogmerk om de noodzaaklijkheld, van tot de wapenen de toevlugt te .neemen , te
voorkomen , in de verfchillen tusfchen- onafhanglijke
Staaten, en om de buitenfpoorigheden te beteugelen van
bijzondere Perfoonen, zonder het behulp van itrafdreigende inftellingen.
Het Draiidismusbeheerschte de menfchen, door op hun
hart te werken en hunne verbeelding gaande te maaken,
-- door Wetten voor te fchrijven , die haare heiliging
ontvingen van het algemeen heerfchend denkbeeld —
en door de daarin geloovenden te leeren , dat zij, in eenen
toekomenden slaat , het loon hunner bedrijven op decze wereld zouden ontvangen ; een begrip , 't welk
kragtdaadig kon dienen om hun gedrag in dit leeven te
regelen.
Een ftelzel, zodanig ingerigt , hadt misfchien den
hoog(len trap van deszelfs invloed beklommen in .een
zeer vroeg bidperk , en onder de onvermengde bewoonèrs. Het kon alleen met kragt werken onder een
Volk voor 't welk die begrippen berekend waren, en
dad
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die de ftaavingen daarvan in diepe eerbiedenis hielden.
— Wanneer Vreemdelingen, die weinig agts floegen
op het heilig Wetboek der Druïden , zich ouder hun
vermengden, werden de wapenen ter zelfsverdeediginge aangegord; en, in gevolge daarvan, nam het zuiver Druidismus allengskens af. Het bijblijvend beginzei, om Vrede te behouden, moest nu en dan wijken.
Men (lelde verfcheide bijzonderheden vast , om te
verklaaren , in welke gevallen het geoorlofd en wettig zou weezen , het oorlogszwaard ter fcheede uit te
trekken, welke de ingeftelde proeven doen voorkomen als een noodzaaklijk , maar onaangenaam betoon
van ' pligt , tegen de gnwettig handelenden en roovenden.
De Druïden konden , ten allen tijde „ den Vrede
verzekeren, onder hunne leer- en afhangelingen, door
de roede der Uitbanning, hun allerkragtigst werktuig
van veroordeeling , op te heffen: de ongelukkige , op
welken dezelve nederkwam , werd niet alleen bedreigd
niet de zwaarte flraffen in eenen toekomenden (laat,
maar hij werd intusfchen ook beroofd van allen gezelligen troost en vergenoegen.
Maar, in de oogen'van Vreemdelingen, die. op hunne eigen kragt vertrouwden, werd dit wapentuig beroofd van al. het verfchriklijke , en derzelver komst
opende eerre vrije wijkplaats aan de onrustigen onder
de Celten. — Ten tijde diens invals konden de Drxïden
niets anders doen, dan terugge treeden, aan de Krijgshoofden en het Volk de verdeediging overlaaten. Hunne invloed en magt , als Druiden en de zuiverheid
hunner beginzelen , moet , overzulks , lang voór den
tijd van csAB. in verval geraakt wéezen.
,

BERIGT , AANGAANDE DE GENEZING EENER ZAKWATERZUCHT , DOOR OPIUM EN KWIKZILVERt
Door G. W. BECKER, Med. Doctor te Leipzig.

men Man van middelbare jaren, uit den Burgereland,

E

wierd, gedurende ettelijke jaren, in het voorjaar,
aangetast door rheumatieke pijnen. In i8oz was die aanval geweldiger dan gewoonlijk, zoodatik zeer veel moei-
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te had , om de overgeblevene ftijf held, in de oxelen ets
in den rug, door middel van Spiritus Mindereni niet 4co,
nit-extraE, te helpen. Ondertusichen deed 'er zich eer
een grooter meester in de konst op, die beloofde,-Jang
den Lijder van zijne, zoo dikwijls hervattende kwaal,
te verlosten, hetgeen volbragt zou worden door middel
rener verbinding van Zwavelbloemen met Spiesglas, on,
ter het uitwendig gebruik eener Spaanfchevliegzalf.
De gemelde Zieke had, in zijn aard, dit bijzondere,
dat hij de werking der Spaanfche Vliegen op geenerlei
wijze kon verdragen, dewijl dezelve hem Reeds, zoo
geene pijnlijke Pisopftopping, ten minfe eene aanmerken
11jke vermindering dier ontlasting , bezorgden, Sedert
vier jaren , dat ik dien Lijder had behandeld, was he
mij onmogelijk geweest , van dat middel zulk een ge,
bruik te maken , als ik anders wel zou gewenscht heh.,
ben. Daar de Zieke niet wist, wat hem wierd voorge,
fchreven, en den nieuwen Geneesheer deze oml}andigheid onbekend was, had deze Geneeswijze zeer onaangename gevolgen. Want, nadat men gedurende acht dagen niet de.e fi nering had aangehouden, begon liet lig
pijnen in de beide zijden,-Fham,.etonvrdglijk
pp, te zwellen, hetgeen, daar de Geneesheer de reden
daarvan niet. vermoedde, onder het aanhoudend gebruik
slier middelen van dag tot' dag verergerde, tot dat ik,
die intusfehen van eene •reize te rug was gekeerd, wem
Oerom bij den Lijder wierd geroepen.
Ik vond den elven in een akeligen toéftand, met een
zi,o.danig opgezetten buik , dat hij naauwelijks meer adem
kpn balen; doch begreep tellens, dat her hier aanwezig
onheil alleenlijk uit de werking der, hier te onpas gei,rtuiicte , Spaanfche Vliegen ontíiond. Ik liet hierom het
ligChsani met Altl,2eazalf, waaronder veel Campher ets
Jwik gemengd was , fineren, vooral in den omtrek
der Nieren; terwijl ik inwendig Amandelmelk ,met Cam-,
pher, liet gebruiken, en eene dunne Amandelmelk tot
teat, dagel?jl^fehen drank liet drinken. Met vierentwintig
:ren waren de pijnen merkelijk verminderd, en de pis,
die zeer veel in hoeveelheid was verminderd ge
% vloeide thans weder af in een behoorlijken over-.
-wvest,
lacd q . Njet dat alles bleef 'er eene zeer aanmerkelijke
ppwelling over, die alle teekenen gaf van eene Zakwa#e ueht mogelijk haren oorfprong nit een der Niece
den bad, doch ook wclligr van elders, zonder dat merg
zulks Ik
-
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van
wezen de aanmerkelijke opzetting, met ze
zulks,
-kerhid
kon bepalen.
Tot wegnemigg, of ten minfle tot verzachting, van
den Heeds nog onaangenamen en pijnlijken toefland des
Lijders , Hoeg ik het aftappen van het water voor, doch
kon zulks van hem niet verkrijgen. 'Er bleef dus thans
niets over, dan te beproeven , of men, door de werk
te vermeerderen, de-za:t;rheidvnlympscIgef'
opilorping der uitgeflorte waterige floWe zou kunnen bewerken. Dan daar de Patient Reeds pijnlijk en daardoor
iiapeloos bleef , begreep ik, dat men insgelijks op die
r>n ,r andigheid letten moest , en ten dien einde flaapver.
wekkende middelen met ilijmoplosfende moest vereenigeit . ten welken einde ik het volgende voorfchreef.
-

. Mercur. dulc. dr. 3.
Opii purl gr. X.
Pulv. Rhei dr. j.
E,xtr. Quasf. dr. hij.
M. F. Pil. n. Aronaginta.
S. Driemaal 's daags drie itt te nertsen.
Met het eerie doosje dezer Pillen befpeurde men reeds
eene aanmerkelijke vermindering der pijnen, zonder dat
men eenige geneigdheid tot kwijling ontdekte, tot voor.
koning van welke ik het gebruik van de tweede portie
der Pillen, gedurende vier dagen, uitstelde; terwijl ik
het lichaam dagelijks twee malen liet berooken , en
zacht met flenel wrijven. Het tweede doosje Pillen deed,
niet deze nevenswerkende middelen verbonden, de gunftigfte uitwerking, dewijl het gezwel aanmerkelijk afnam , en de fmerten allengskens verdwenen. Daarna
wierd het gebruik der Pillen, gedurende vier weken,
uitgefteld ; terwijl, desniettegeníl:aande, het gezwel aan
te verminderen. Vervolgens wierd nog een doosje-hield
Pillen , hoewel in eene verminderde hoeveelheid , genomen , met die uitwerking , dat de Lijder eerlang van
zijne kwaal genezen wierd ; niettegenlaande de opzet.
rug, met eene zoo hevige pijn gepaard, eenig gewigtig
plaatfelijk gebrek fcheen aan te duiden. Verbeterde huis
Relden hem verder in Raat om-felijkomandgh
meer dan voorheen zijn gemak te nemen, waardoor zijn
tueitand zoodanig verbeterd wierd, dat hij maar enkel
Y4
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een ligt pijnlijf, gevoel in de l niën, of lendenen, onder r
avond , in plaats van dien jaarlijkfclien herken aanval , din

he eindelijk , door Bene verkeerde Geneeswijze, bijna
om hct levert zou hebben gevragt.

W AAEtNEEMINGEN WEGENS ZOMMIGE VERSCHITNZELEN
TEN OI'ZIGTE VAN DE VLUGT EN HET GEZIGT
DER VOGELE N .

(Volgerts den Heer LAcarEm.)
wonderbaare gemaklijkheid, waarmede de Vogels

e
zich in de logt verheffen, en de verbaazende uitD
geílrektheid va,I derzelver vlugt, hebben vaal: den Wijs,

eer vetb<.asd, cie aandagt des Natuuronderzoekers be,
tig gehouden , en de verbeelding der menfchen in 't a14
gemeen geílreeld. — De ontleed-, de werktuig en ge"
2igt_kunde hebben ontdekt het bijzonder maakzel,'t welk
aan liet Vogelenaefacht eene zo í»elle beweeging en zulk
gen doordringend gezigt geeft : dan , tot nog toe, is de
weezen1like uitge(}rektheid deezer twee verfehljnzelen
niet volkomen en juist bekend. De oorzaaken heeft;
Eren beweezen ; doch de belangrijke uitkomsten met gecxae genaegzaame naauwkeurigheid berekend.
Dat wij trapten onder één oogpunt te brengen verfcheiçlc tíaadzaaken , die van elkander afhangen, onderling
Xtkander oplhelderen, en ons mogelijk zullen brengen tot
gene juiste waardeering van deeze twee zo treffende en
^pnteritcnswaardige eigenfchappen. Laaten wij tot de
bijzondere onderwerpen onzer nafpeuringe neemen dien
Voel bij uititeekenheid , den gezagvoerder in het logtgevest, den onverfchrokkeu reiziger, wiens voortgang
.biet afgebroken wordt door tiitgeltrektheid van ruilrite,
door koude , door winden , of door donder , — den
Arend. Laaten wij eengin anderen Vogel ons voorítellen ,
1o, ruim en rijk door de Natuur beguntligd, wel min
gecvapenci dan de Arend, doch niet min vlug, gefehikt
cctld zo wel op de oppervlakte des waters te zwemmen , als
stn hoven dc wolken zich te verheffen, en die zijne verlijfplaats gevestigd heeft boven de zeeën tusfchen de
trz l can mRt zijnen mededinger het gebied der ïagr
deeIt.
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deelt, en onbepaald heerscht in den evennagts- oceaan, -^c
den Fregat- vogel.
Beide deeze Vogels , de Arend en de Fregat - vogel,
bezitten zeer uitgebreide vleugelen, flerke fpieren, ligtbeid van lichaam , en eerie inwendige warmte, welke
hun in Praat fielt om de koude in de hoogere gewesten
des dampkrings te verduuren. De hoogte van hunne
vlagt is, zints lang, bekend; maar wij zijn nog niet be
gun{l:igd met eene naauwkeurige berekening van den afi}and. Ik zal thans tragten , eenige waarneemingen, des
betreffende, mede te deden..
Een voorwerp verdwijnt , bij helder daglicht, niet
uit het oog eens waarneemers , voor dat het van hem ver,
tvijderd is op eenen afstand, gelijk aan drieduizend en
vijfhonderd maaien van deszelfs grootste middellijn. Rei
bergen en rotzen (de doorgaande verblijf,-zigers,d
plaatzen van den Arend en den Fregat-vogel) bezogten,
hebben dikwijls gezien, dat dgeze Vogels zich zo hoog
in de lugt verhieven , dat ze voor hun oog geheel onzigtbaar wierden. De Arend en de Fregatvogel hadden,
derhalven, reeds eenen aff'and doorgevloogen, gelijk aan
drieduizend en vijf honderd maaien hunne grootfte afmeetingen; en daar groote Arenden en de grootste Fregat,vogels ten minoen twee toifes,,of vier metres, hanlen, wanneer hunne wieken zijn uitgebreid, mogen wij
veronderftellen, dat zij niet ophouden zigtbaar te weezen
in de logt, tot dat zij eene hoogte van zevenduizend
toifes , of veertienduizend metres, boven het waterpas
filer zee befteegen hebben. Het is, derhalven, op eene
schaal van veertienduizend metres, dat wij moeten tragten te plaatzen de onderfcheidene hoogten, tot welken
cie verfchillende foorten van Vogelen kunnen opftijgen;
en liet geheel beloop dier fchaale moet de maattiaf weezen van de hoogte , tot welke wij de vlugt der Vogelen ,
in 't algemeen, brengen. Naardemaal wij nogthans mo,
gen gelooven, dat de waarneemingen, gemaakt op het
uit het oog verdwijnen der Arenden en Fregat - vogelen
in den dampkring, gedaan zijn, wanneer zij in hunne
vlugt diagonalen befchreeven hadden , afwijkende van
de tbppuntiijn ; zullen wij flegts een weinig meerítellen
dan de helft van de uitgeftrektheid, daaraan toegefchreeven. Dat wij, overzulks, niet meer dan achtduizend
metres, Qf vierduizend toifes, op de groote fchaal Piellen,
Y5
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len , beflemd om de kragt van opvlieging der Voge-

len af te meetera.
Arenden en Fregat - vogelen heeft men gezien , dat,
niet groote fnelheid, zich boven deeze fchaal verheffen,
welker afineetingcn eigenaartig in ons de ílerkite bewondering verwekken ; doch dat wij ons niet te vrede
houden met onbepaalde overdenkingen, maar liever tragten eenige naauwkeurige en bepaalde gronden vast te ftellen , op welke wij mogen bouwen. — Men heeft waargenomen, dat , wanneer een Vogel zich bijkans loodregt
opheft , dezelve, in eenen gegeeven tijd, flegts , ten
meesten genomen , de helft van de ruimte doorvliegt,
welke hij zou doorgevloogen hebben ,ware de vlugt horizontaal geweest, en hadde dezelve dus alleen een veel
minder wederffand van zijne zwaarte moeten overwinnen. Aan den anderen kant heb ik waargenomen, dat
groote Vogels , in eene horizontaale rigting, eene ruimte van vijf-en- twintig toifes, of vijftig metres, in ééne
feconde doorvliegen. Hieruit volgt, dat de Arend en
de Fregat-vogel zich tot het hooglte punt van de 4chaal
van achtduizend metres in zes minuten of daaromtrent
kunnen opheffen. Wanneer zij van die hoogte, als een
pijl, nederfchieten op eene prooi , die zij begeeren magtig te worden , vallen zij op hun flagtof er met eene
nog verbaazender fnelheid neder. In de daad men
mag zeggen , als wij die Vogels uit de hoogte
zien nederfchieten om hunnen honger te verzadigen ,
dat zij zich overgeeven aan hunne eigene zwaarte, en op de oppervlakte des lands of des waters
nederkomen met de toeneemende fnelheid van zwaare
lichaamen. Men heeft zelfs beweerd, dat zij , in (lede
van die fnelheid te verminderen door hunne poogingen,
dezelve vermeerderen, door den wederstand der lugt tegen te gaan door het (laan met hunne vleugels. Maar
hoe kan men zodanig eene werking beweeren ? Wij weeten, dat'een zwaar lichaam in veertig feconden van eene
hoogte van .achtduizend metres nederkomt. Indien wij
derhalven eene gelijkmaatige fnclheid veronderstellen in
het nederdaalen van den Arend en den Fregat-vogel, in
Rede van eene toeneemende fnelheid, zouden die Vogels
eene ruimte van tweehonderd metres , of eenhonderd
toifes, in ééne feconde doorfireeven. Maar kunnen wij
ons verbeelden , dat zij de uitwerkzels eener zo fnelle
be-
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beweeging zouden kunnen wederf aan , als wij ons herin.
neren, dat de fnelfte Jagthond geen dertig metres in eene
feconde aflegt ; dat een Lugtftroom, die veertig metres
in het gemelde tijdsbeftek doorloopt, zeer geweldig is;,
en dat het Geluid dikwijls , in dit zelfde tijdsverloop ,
enkel den afftand van driehonderd en vijftig metres bereikt ? Het is , daarenboven , zeer bezwaarlijk , met
inaauwkeurigheid de weezenlijke fnelheid te bepaalen van
een' Vogel, die op deeze wijze de hooge lugtgewesten
verlaat. Dit onderwerp is nog met geene genoegzaame
opmerking naagegaan , en mijne daaromtrent gedaane
poogingen reiken niet verre genoeg , om dit Ruk met
eenige maate van juistheid te bepaalen.
Doch, naardemaal, In die zo opmerkenswaardige ne.
derdaaling, de Arend en de Fregat- vogel den weder.
(land , welken de lugt biedt, grootlijks vermeerderen,
door het flerk uitfpreiden hunner vleugelen, en zich , als
't ware, met eene parachute dekken , en dat zij daaren.
boven zich in hunne poogingen tegen de zwaarte bedienen van de fchuinte hunner vlugt of de helling van het
vlak des atmospheers, waarop zij zich fchijnen te ver
moeten wij, mijns bedunkens, dier Vogelen fnel--laten,
heid in het nederdaalen alleen aanmerken als het dubbele
van derzelver horizontaàle fnelheid , en , bij gevolge ,
als het viervoudige van derzelver fnelheid bij het op.
waards vliegen. In de nederdaaling gaan zij , derhalven,
door eenhonderd metres, of vijftig tolfes, in ééne fe
Natuurkundige mag met den Dichter vrij-conde;
zeggen, dat, wanneer deeze verwonderenswaardige Vo
hunne prooi nederfchietende aanvallen, hunne-gelsop
fnelheid gelijk is aan een hevigen wind,
De kennis van de hoogte, welke belleegen wordt door
den Arend en den Fregat-vogel, kan ons nieuwe en bepaalde kundigheden fchenken. Van het hoogfte punt
der fchaale van achtduizend metres ontdekt de Fregatvogel dikwijls op de oppervlakte des waters een visch,
wiens grootte , ten hoogten genomen , naauwlijks een
-vier-de van een metre bedraagt. Hij ziet den visch. zo
- duidelijk, dat hij van de hoogte, waarop hij zich bevindt en in de lugt zweeft, zijn val'betuurt met eene
juistheid, welke hem in flaat fielt om op 't oogenblik de
prooi te treffen, op te pikken en in de lugt mede te voeren. — Het is , derhalven , openbaar , dat de voorwerpen niet uit het gezigt diens Vogels verdwijnen ,
vóbr
-
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vóór zij op eenen affland zijn van meer dan dertig tweeduizeiid maaien derzelver diameter. En daar de Mensch,
gelijk wij. reeds hebben aangemerkt, de voorwerpen alleen kan ontdekken, die hem genoegzaam nabij zijn , zo
dat derzelver diameter gelijk moet weezen aan het drie
vijf honderdfle gedeelte van derzelver affland,-duizen
is het openbaar, dat het gezigt diens Vogels ten minlien negenmaalen fcherper is dan dat van een Mensch.
De overweeging hiervan kan ons dienen tot opheldering van veele verfchijnzelen in de Natuurlijke Historic,
en den Wijsgeer te Rade komen in zijne navorfchingen.
£ep .voorwerp van tien metres groot , een boom, bij
voorbeeld , is voor Benen Arend op eenen affland van
drieduizend metres zigtbaar. En, daar liet gemaklijk
valt te bewijzen, dat, wanneer deeze Vogel zweeft in
het gedeelte des dampkrings, 't welk de grenspaal zijner
vlugt uitmaakt, de ronde aardkloots oppervlakte, welke
de fpheerfche figuur onzer Planeet hem niet uit het gezigt doet gaan ; en welks middelpunt hij, in 't oog houdt,
geen kleinder ffraal heeft dan driemaal honderdduizend
metres, moet hij niet alleen de bergen, maar ook de bos
rivieren onderfcheiden , welke begréepen zijn-.fchen,
in den verbaazenden omtrek des cirkels, boven welken
hij zweef;, en aan welken wij, ondanks de verbaasd,.
heid , • waarmede zulks ons moet vervullen, een ommekreits moeten toekennen van achttienhonderd duizend
.metres, of negenhonderd duizend toifes.
Welk een voortreffelijk fchouwtooneel zou dus eene
groote vlakte niet openschuiven voor den Mensch, ware
lij bedeeld niet het feherp doordringend oog eens Arends ,
kon hij zich op dezelfde wijze in de hooge iugtgewesten.
verheWen ! Zou niet dit grootsch tooneel zeer verre in
uitgebreidheid en verfcheidenheid overtreffen het gezigt,
't welk de verbeelding met geestvervoering omhelst ,
't welk zo verrukkende genietingen verfchaft en zulke
verhevene gedagten ingeboezemd heeft aan de zodanigen,
die het waagden in de zwakke boot eens lugtbols op te
Itijgen, de hoogte der Eindes of den top van de Etna beklommen, en den Monarch van het gevederd geflacht volgden op een verren affland van de uiterste grenzen van
diens lugtgebied ? Zij zien de glinsterende Itraalen der
Zonne , bij het aanbreeken des dageraads , verlichtende,
van den verren gezigteinder, de zeeën, de ftranden, het
vasteland en de eilanden
-
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Vervuld met dit denkbeeld, valt het niet bezwaarlijk
te begrijpen, hoe Trekvogels, die bij hunne hooge vlugs
in de lugt zulke veranderingen van lugtsgetleldheid on•
dervinden , als de onderfcheide jaarfaifoenen aankundi•
gen, door behulp van hun gezigt, negen maaien fcherper dan dat van een Mensch, in ífaat zijn, om, gelijk
BLFFON heeft opgemerkt, den kortiten en veiligften weg
te kiezen na de lugtftreeken, die hun een veilig verblijf
aanbieden. Vogel , die het fcherpst gezigt bezitten,
en tei'ens het fterkst vermogen om te vliegen, zijn hiertoe best gefchikt. Door de aanmerkingen, reeds van
ons gemaakt, toe te pasfen , zullen wij ontwaaren, dat
'er flegts twee uuren noodig zijn voor Vogels, door de
natuur ten deezen opzigte best toegerust , om van het
middelpunt der groote uitgestrektheid, welke hun gezigt
omvat, tot den buitenhen omtrek te komen. — Indien
wij , aan den anderen kant, eene menigte van daadzaaken opzamelen , welke bekragtigd worden door het getuigenis der kundigste Reizigeren , en ons herinneren,
dat zij Vogels, ontbloot van het vermogen om te zwem
woeden der geweldigile ftormen , aange--men,iht
troffen hebben , op eenera aftland van meer dan vierhopderd mijlen van eenig land; moeten wij ons verzekerd
houden , als wij de daadzaaken , reeds bijgebragt ,
daarmede vergelijken, dat Arenden en Fregat-vogels test
min Ren twaalf uuren kunnen vliegen , zonder zich genoodzaakt te vinden om op aarde een plek te vinden , ten
einde daar rust van, langer of korter duur te neemen.
Wij vinden ons nu in [laat. om een der gewigtig[te
vraagtukken te beantwoorden , wegens het groot ver
Verhuizing der Trekvogelen, die met de jaar--fchijnzel,d
getijden hunne verblijfplaats veranderen , van de poolen
na de linie, en van de linie na de poolen vliegen. Wij
mogen vrij zeggen, dat de Arend of de Fregat-vogel niet
meer dan zes -en- twintig uuren noodig hebben, alleen
afgebroken door twee rustneemingen van langer of korter duur, om zich vair de grenzen des Poolcirkels,
waar de vorst te midden van het ijs ten throon zit,
van de dikke duisternis en doodelijke kwijning , over
te brengen na de gelukkige verblijfplaatzen , waar de
zate en koesterende invloed van de nabij zijnde keerkringen alles met de bekoorlijkheden eens eeuwigen zomers opfiert. — Een Arend of Fregat-vogel zou, om
ian$s de evennagtslijn dé wereld rond te vliegen en het
,
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zonnepad itl zeker voege te volgen , tot de reis rondsom
den aardbol niet meer dan tweehonderd en twintig
uuren noodig hebben en op dien langen tocht niet
racer dan zeventien maaien behoeven te ruiten.
Wanneer de Mensch het oog vest op deeze buitenbes
meene hoedanigheden, het Vogelengeflacht gefchonken 3
en hem geweigerd , behoort hij niet te vergeeten de verhevene eigenfchappen, door de Natuur hem zo mild gei
fchonken. Door nen I ensch de Rede te verleeilen
heeft zij alles onder zijne laagt gefteld. Dat fcheppend
vermogen heeft een ligten damp in een weltoegerusteri
toel}e1 befloten , en daardoor den .Mensch boven de wol=
ken verheven. Het heeft meer gedaan , — zand gefmols
ten, glas in eene groote verfcheidenheid vat)- gedaanten
gegoten , waardoor bij de lichtttraalen kan breeken en
buigen naar welgevallen s, door dit behulp dringt bet
menschlijk oog door op de verbaazendlte af(tànden; hij
befchrïjft, vergelijkt en onderfcheidt millioenen van welelden in liet onmeetelijk wijd uitgeltrekt Heelal.
Dat de Mensch ; overzulks , nimmer nalaate zijn ver#tandig vermogen aan te kweeken , hem van den Hefnel
gefchonken ! Het is door zijne ziel vatbaarder te maaken
door veelvuldige overpeinzing, door zijne gevoelens te
verleevendigen en vrugtbaar te maaken door aanhou
oefening, door de begochelingen des vooroordeel§-den
te verbannen , de verleidingen der dwaaling te ontwijken,
het fchijnbeeld van ijdele eer te fchuwen , en door te
erkennen , dat 'er geen vermogen is , darn van 't verfland
ontleend en uit kennis voortgefproten , en geen geluk
dan 't geen uit deug& gebooren wordt ; — dat hij eert
duurzaam gedenkteken kan oprigten goor de befchertna
engelen van deugd, — weetenfchap en vernuft,
;

;

;
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IERIGT WEGENS DE OVERGROOTE NUTTIGHEID DER
ZOO GENAA1uDE, LIFE-BOAT, OF RE$DINGBOOT,

TEN DIENSTE VAN SCHIPBREUKELINGEN.

(Medegedeeld door den Heer A. A. TITSINGtI,
Equipagiemeester bij de Oostindifche Cotnpagnie te 4mfierdam.)

Ven den Heer A. A.'rITSINGn onlangs ontvangen hebbende den volgenden Brief, en.federt van zijn Ed.
de toettemming hebbende bekomen , om denzelven in
ons Mengelwerk in te lasfchen , fpoeden wij ons, om
zoo wel aan die vriendelijke bewilliging , als aan den
wensch van ons hart te voldoen; en om tevens van de
daarbij gevoegde Stukken zodanig een gebruik te maa ken, als, onzes oordeels, ter bereikinge van 's Mans
loflijke en menschlievende bedoelingen voegzaamst zal
kunnen medewerken. Zie hier den brief.

V

„ Aan de Heeren Schrijvers van de Algemeens
Vaderlandjche. Letteroefeningen.
„ DIIJN HEEREN!

„ Uit UEds. geacht Maandwerk aanleiding gekregen
„ hebbende en overtuigd geworden zijnde van de
„ groote nuttigheid der Reddingbooten voor Schipbreu„ kelingen, door Mr . HENRY GREATHEAD, te South„ Shields in Schotland, geinventeerd, ben ik onledig ge„ weest om een Model van dezelve te bekomen , ten
„ einde dat foort van Booten tot redding van Schip„ breukelingen op onze kusten, onder toeverzigt van het
„ Gouvernement, mede in gebruik zouden kunnen wor.
den gebragt.
„ Een Model bij mij ontvangen zijnde, heb ik, met
„ concurrentie van zijne Excell. , den verdien[lelij„ ken Admiraal VAN KINSBERGEN, dien ik de eer heb
„ onder mijne vrienden te mogen hoogachten , daarvan
,,. aan zijne Excell. den Minister der Marine kennis
„ gegeven, die, na mij het Model te hebben doen af„ vragen , in de maand Sept. van het afgelopene jaar
„ order heeft gegeven, om, volgens meergemeld Ma.
s, dcl,
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, del, een Boot op 's Lauds Scheepstimtnerwerf alhier të
,, maken ; zoo dat ik niet twijfele , indien zonder eenige
97 afwijking of vera+aderinb worde volbragt, dezelve wel.
dra, ten nutte en hulp van Schipbreukelingen op on -,
97 ^ze kust dienstbaar, zal gereed zijn.
„ Door vrienden in íl:aat gefield zijnde, nevensgaan=
de Stukken , betreffende dit gemelde fbort van Boo, ten, UEds aan te bieden, laat ik aan TiEds. goed„ vinden over, dezelve, of eenige; in UEd. Maan'.werk al of niet te plaatfen ; alleenlijk in deze trach, teade dien[fig aan mijn eveumensch, inzonderheid de
zoo nuttige Zeelieden , te zijn , voor welke klas!e
, mij fleeds eerie bijzondere achting bijblijft, hebbende,
;, door Gods goedheid; federt omtrent zestig jaren, zoo
, ter zee bij de Admiraliteit , als in een post bij de
, 0. I. Comp. in deze Stad , onafgebroken met en voer
, hun werkzaam geweest.
„ Met achting hebbe de eer, enz,
(Was get.)
Annfierdam A. A. TITSINGIi."
den 17 April zSo7.

't Is in gevolge der vrijheid, ons in deezen Brief verand, dat wij thans, uit de medegedeelde uitvoerige
Stukken , zodanige gedeelten gaan overneemen ,welke dé
nuttigheid der Reddingboot ten on wederfpreekhaarmte
nantoonen, en tevens bij allen den wensch moeten doen
ontslaan, dat des Hoeren TITSINCH'S weldan.lig oogmerk
bereikt worde , door de invoering en liet gebruikmaakert
van deeze uitvinding ook in ons Vaderland , op welks
itrandaen menig Schipbreukeling , bij gebrek aan de nóodige hulpe, vroeg en laat zijnen dool. voedt.
Zonder ons in te lasten tot Bene befchrijving van liet:
Vaartuig zelf , die ook inderdaad niets tot ons oog
merk doet , en zonder eerie afbeelding eeiiigzins onver[laanbaar moet blijven , willen wij egter., vooraf
het volgende aanmerken. De Reddingboot is een opeis
vaartuig, aan beide einden van de zelfde gedaante. De leng.
te is dertig, de wijdte tien voeten. Tien roeiers fluweri
het vaartuig voort, en een wan, aan ieder der íl:èveiis
;
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ftaane, beftuurt den gang. Eene thenigté kurk, zoo
van buiten als binnen in de Boot, doet dezelve zeer hoog
op het water drijven, en belet het zinken, ondanks de
menigte van overgenomen water ; terwijl , door de
eenigzins zwaare kiel, het middelpunt van zwaarte zeer
laag gebragt zijnde , het omtlaan zoo goed als onmogelijk is. De Uitvinder was HENRY GREATHEAD, van
South-Shields, eerie Zeehaven in Schotland, die vervolgens het genoegen halt, om nu van andere blijken van
erkentenisle niet te gewargen, door een Menschlievend
Genootfchap , naadat het , in hdfhaalde proeven , van de
bruikbaarheid en nuttigheid van 's Mans uitvindinge
was overtuigd geworden, met een gefchenk van honderd
Guinies begiftigd te worden; de Maatfchnppij ter Aano
moediging van Kunsten en Weetenfehappen fchonk,
behalven eene gouden Medailje, vijftig Guinies; terwijl
vervolgens het Parlement insgelijks niet in gebreke
bleef, om , door eene aanzienlijke gift, den Uitvinder
deszelfs genoegen te doen blijken. Sedert is de Reddingboot in verfcheiden Zeehavens, niet alleen van GrootBritannie, maar ook elders, als in Spanje, de Oostzee ,.
enz. ingevoerd, blijkens een Getuigschrift, 't welk wij
vervolgens zullen mededeelen.
Thans gaan wij , uit Bene menigte voorbeelden vats
door de Reddingboot behoudene Schipbreukelingen ,
voetftoots, eenigen niededeelen.
Het eerde voorbeeld is begrepen in eenenBrief aan detr
Uitvinder Mr. GREATHEAD, gedagteekend Scarborough,
17 Nov. iSoi , van den volgenden inhoud. De Reddingboot van Scarborough, zonder de geringste verandering
vervaardigd naar het Model , op mijn verzoek door u
herwaarts gezonden , heeft onze vuurigile verwágting
overtroffen; en ik bezit thans proefondervindelijke overtuiging van derzelver groote nuttigheid in gevalle van
fcliipbreuk, en van haare volkomene veiligheid in de onftuimig(le zee. Plaatzelijke vooroordeelen zullen immer {tand grijpen tegen nieuwe uitvindingen, op hoe
voortreffelijke gronden zij ook mogen rusten; en hier
ter plaatze verklaarden zich zommigen tegen de bruikbaarheid der Reddingboot, tot dat 'er onlangs een geval gebeurde, 't welk alle fchaduw van tegenwerping%
ook bij de meest vooringenomenen s deedt verdwijnen.
Op Maandag a November i8oi ontftondt 'er een vervaarlijke harm, en mij ,heugt niet, ooit hoogei zee e7.
zlett
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zien te hebben. ,Het Schip durora, van Nesuca.rrle, de
haven naderende, wierdt om de Zuid tegen het (trand
gedreven, en terwijl het in liet dringendile gevaar zich
bevondt , wierdt de Reddingboot 1iraks ter hulpe gezonde.
De plaats, alwaar het fchip lag, was aan alle de kragt
der zee blootgefteld; en het was omringd van gebrokene
golven, die met een fchroomlijk geweld over liet dek
rolden. In zulk een gevaarlijken toe(tand flak de Boot
in zee , en roeide door de zeebranding, rijzende tot op
het bovenlle der golven , zonder eeni ; water over te
neemen, dan alleen door de overítuiving. Zich naar
den lijkant van het vaartuig begeevende, liep de man(chap Benig gevaar door de Groote Raa, die na beneden
was gevallen , en met groote kragt tegen de Boot (liet. Dit
noodzaakte hen , na de andere zijde van het fchip zich
te begeeven. Straks namen ze vier man van liet volk.
over ; doch daar het fchip bijkans onder water lag ;
hieldt men voor een oogenblik af, wanneer zij, drie jon
overigen van het fcheepsvolk) aan de touwen-gens(d
ziende hangen , firaks terugkeerden, en ook doezen ix
de foot hebbende genomen , allen behouden aan land
bragten.
Bene Commisfie, benoemd om aangaande de nuttigheid der Reddingboot onderzoek te doen, won , onder meer
ander, de volgende getnigenisfen in. Kapitein WILLIAI
BARTER berigtte, dat hij op 28 November 1797, voeren
Schip de Snelheid, van negen -en -vijftig ton -deht,
voor anker liggende bij Tynemouth, het Schip de Planter door zwaare windvlaagen'tegen het firand wierdt gedreven, omtrent honderd roeden van de Snelheid; dat de
Reddingboot nu verfcheen, en vijftien man van de Planter overnam, terwijl kort daarop bet fchip verbrijzelde:
zoodat, zonder deeze toegebragte hulp , alle de gemelde
perfoonen zouden hebben moeten omkomen.
Dat nog Benige. andere fchepen in den zelfden toeífand
zich bevindende, de Reddingboot, naa het volk van de
Planter'te hebben aan land gebragt, van nieuws in zee flak ^
en voor en naa ook dat van de overige fchepen redde.
RICHARD WILSON, Eigenaar van Schepen, te Scarborough, verklaarde aan de Commisfie : dat hij in November des jaars 1797 gelegenheid hadt gehad, de nuttigheid der Reddingboot waar te neemen, wanneer een
k1 in fcheepje, op de Ree ten anker komende, ifl eerie
zeer
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zeer zware wind laag zijne meeste zeilen verloor; dat
de zee zeer hol houdt, en de lootzen en visfchcrs van
die plaats het onveilig oordeelden , met hunne eigein
fchuiten in zee te fïeeken, alhoewel het vaartuig nood
dat de Reddingboot ,hierop te water zijnde-zeindt;
gebragt , een touw aan het vaartuig bezorgde , door
middel waarvan het in de haven wierdt getrokken; waardoor fchip en volk behouden wierden.
Eene andere verklaaring luidde aldus . SAMUEL PLUM
bij de zee opgebragt , en die een reeks van jaaren als
kapitein hadt gevaaren, verklaarde , dat hij in de Reddingboot zich na een vaartuig -hadt begeeven, 't welk
op de kust , kort bij den mond van de Tyne, was ge.
ftrand. Toen zij de eerfie maal bij het wrak kwamen ,
brak het touw, 't welk hun was toegefinecten; waar
om de Noord wierdt gedreven , door de-nadeBot
kragt des winds en den Herken ftroom. Gelukkiger (laag•
de eene tweede pooging-, als wordende door dezelve de
manfchap behouden aan het ftrand gebragt.. —
Het verflag; welk Mr . HENRY GREATHEAD, de Uit vinder van de Reddingboot , deedt , liep aldus. Ge
zijnde, wat hem tot zulk eene uitvinding aanlei..-vragd
ding hadt gegeeven, gaf hij tot antwoord, dat her ver
onder het oog van hon.-ganverfchidpn,
derden aanfchouwers, terwijl niemant zich in zee durf.
de waagen, de Scheepsreeders en inwooners van South.
Shields op den inval hadt gebragt , eene premie uit te
íchrijven voor den uitvinder van eene Boot, inzonden•
beid beltemd om. Schipbreukelingen te redden. —
Nog een reeks van voorbeelden van geredde Schip.
breukelingen , door middel van de Reddingboot, zou.
den wij uit de medegedeelde papieren kunnen: overneemett
en onzen Leezeren mededeelen. Doch de bovenitaatide
zullen genoeg zijn, om de nuttigheid der uitvindinge te
doen blijken , en tevens den reeds boven verklaarden
wensch te doen ontfllaan, dat, het zij van hooger hand,
't zij, even als in Engeland , door de bewerking vast
vermogende en menschlievende ingezetenen, ter dier dada
lelijke invoeringe kragtdaadige middelen beraamd en Iii
't werk worden geleld.
Ten blijke, egter ,dat ook buiten Groot - Britas^nie de
Reddingboot, zoo als wij boven meldden , niet flegts bekend is , maar ook eezie heilzaame werking doet. ►11#a
-
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wij hier plaatzen het volgende Certificaat, door een ge•
loofwaardig man aan den Heere TITSINGH medegedeeld,
en door zijn Ed. ons ter hand gefield.
„ Deeze dient ter verklaaringe en verzekeringe, dat
W. BOW
in de maand October í3o6 zich te Ri„ ga bevondt, te gelijk met een (chip van Londen, de
„ Pomona.genaamd, Kapitein NICKLESON, 't welk fchip„ breuk hebbende geleeden , wierdt al het volk door
„ de Reddingboot behouden. Van nog negen andere
fchepen , tegen het flrand gedreven , bevonden drie
„ zich in den gevaarlijkften toeftand , en zoude al het
„ volk hebben moeten vergaan , ware het niet door de
„ hulp der bovengemelde Boot gered geworden.

s

:
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VERHAAL VAN EEN VREESSELIJIZEN. HONGERS'
NOOD, DOOR DE ENGELSCHI N I81 EENGALEN VERWEKT.

(Medegedeeld door den Heer j.

HAAFNER.)

In

„
het Mengelwerk onzer Letteroefeningen voor 18oí.
„ j No. XV. plaattien wij , van dezelfde hand, eene
regt dichterlijke Befchrijving van den Regen -Mousfon,
en van eens Droogte of Dor raar, op de Kusten va*
„ Malabaar en Coromandel. Aldaar werd tevens beloofd
eene Befchrijving van een vreesfelijken Hongersnood ira
Ben alen ; doch deze is , door een zamenloop van
„ omftandigheden, achtergebleven. Thans flelde ons de
„ Fleer IIAAFNER in de gelegenheid om dier belofte ge„ fiand te doen. De met Goud bekroonde Beant„ woording der door TEYLER'S Godgeleerd Genoot„ jchap uitgefchrevene Prijsvrage over de Zendeling„ fchap (*) gaf hem aanleiding om dezelve daar in te
„ vlechten. Intusfchen , om opgemelde reden , en
de Befchrijving ook van
van wege het krachtige
„ deze ontzettende, ja fchier voorbeeldelooze Gebeur,, te

in

-

(s) Zie het Verlag van dit Stuk, in ons vorig Nummer.
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,, tenis, vertrouwen wij , onzen Lezeren met der,,..zelver hoofdzakelijke mededeeling te zullen ver,, phgten."

0

0

te

riemaal ongelukkige bewoners van het rijke -ea
vruchtbare Bengalen! — Zal ik verhalen, hoe de
Blanken , die u beheerschten, met u handelden , toen over
uwe hoofden een toegefchroeid uitfpanfel gloeide, en de
jaarlijkfche Regen, tot uwe uiterste ontfieltenis, achterbleef ; waardoor de vreesfelijke Hongersnood onder u
woedde, en u bij duizenden in het fcof nederftrekte?-Zal, ik verhalen, hoe deze ijsfelijke ramp werd veroorzaakt, — hoe het kwam, dat een Land , van de Natuur
zoo rijkelijk met hare uitgelezenfte zegeningen bedeeld,—
hoe een Vol k , dat van alle oorden zijne drijvende kielen met
granen bezwangerd konde doen terugkeeren , en zich ,
in fpijt van den weigerenden Mousfon , voor het dringende gebrek bevrijden , dit vreesfelijk onheil konde
overkomen? — Zal ik de Mon`fters ontdekken, die den
pijnlijkilen dier dooden aan millioenen menfchen gaven;
zoodat het ganfche uitgeltrekte gewest met hunne lijken
was bedekt, en hunne ontzielde en uitgeteerde ligchamen
den breeder. Ganges vulden, zoodat de afvlietende ftrooin.
ze met moeite na zee kruide , en de hoog rotlende vloed ze
als vleeschbergen half vergaan terug bragt en aan de
fiijmige oevers fineet? '— Ja, ik zal van u fpreken,
Europifche Dwingelanden , die uwen ijzeren fchepter
aan Azia's vruchtbare oevers zwaait! Ik zal uwe terug
gelegde misdaden uit de vergetelheid rukken — uwe
oude ongeregtigheden, die gij Raag met nieuwe bedek%.,
zullen weder het daglicht zien — de wereld zal ze nog
eens weten, en op de fchuldige hoofden zal ik nieuwe
vervloekingen lade p !
O

0
Sedert het jaar 1757 waren 'er eene groote menigte
Engeifchen, na een kort verblijf in Bengalen, met onnoemelijke fchatten van daar weder in hun land terug gekomen; schatten, allen door moord, roof en plundering op de ongelukkige Hindous verkregen , of op de aller©I1.
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onmenfchelijkfte wijze hun afgedwongen ( i. In ééii
woord, het (vóór hunne komst of heerfchappij) rijke
Bengalen , was uitgeput: zij hadden alles weggefleept
en in hun. roofnest gebragt , en de talrijke en welvaren
Inwoners van dat bloeijende Koningrijk waren, voor-de
het grootfte gedeelte, tot de uiterf{e armoede en ellende
gebragt, waarin zij tot heden toe nog zijn.
'Er bleef weinig of niets meer overig voor nieuwe
Aankomelingen uit Engeland, die, even als de vorigen,
door leden van het Parlement of Directeuren cjer Compagnie derwaarts waren gezonden, om zich zoo fpoedi
mogelijk te verrijken; hunne voorgangers hadden weinig
of niets overgelaten. 'Er was dus geen ander middel ,
wilde men aan de verwachtin? zijner vrienden in Europa en aan zijne eigene voldoen , dan den koophandel
van het ganfche Land alleen aan zich te trekken , en op
cie voornaamfte noodwendigheden des levens Bene on.
dragelijke en ongehoorde belasting te leggen; dit wierd
ook ten uitvoer gebragt, en eensklaps zagen de Inwoners van Bengalen zich als vreemdelingen in hun eigen
Land.
Dit flelfel van koophandel vereenigde de Dienaren der
Compagnie en derzelver onderhoorigen, die overal ver
waren, tot één genootfchap van zaamgersvorenen-j'preid
tegen de Inwoners van Bengalen, hatelijk,bloeddorftig en
wast verbonden genootfchap. Hunne Agenten voor den
hinnenlandfclien handel begaven zich op hunne ver
posten. Zij waren kooplieden , foldaten ,-í'ehilnd
plunderaars, ail na dat liet in hunne kraani diende , maken.
(*) De knevelarijen van deze onverlaten wierden doorgezet
zet zulk een wreed geweld, bijzonder tegen de armen, dat
uien ouders gevonden lit-eft, die genoodzaakt wierden, hun•
pe kinderen te verkoopen , om het gevorderde geld op te
brengen. Om de Compagnie van kleedaren te voorzien , wa.reu de geftrenge en drukkende maatregelen vair dien aard, dat,
ûp fonimige plaatfen, de twijnders vttn ruwe zijde hunne dui.
noen aflhakten, oen buiten Raat te zijn tot werken; terwijl clders de wevers, door de Agenten van de Compagnie, open.
baar door de geiieele (lad gegeefeld en op de honendlle en
wreedaardigfle wijze beroofd wierden van liet geel, hun het
dierbaartte Is, hunne Caste, alteen omdat zij , op de Bazar
a*f openbare, markt, eerre kleinigheid van de dooi hun zelven
gowerkte Stoffen, hadden durven verkoopex.,
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kende ziel, onverhoeds meester van de onmisbaarfle
voortbrengfelen van den lande of handen arbeid.
Deeze foute en affclhuwelijke monopolie gaf hun oogenblikkelijk de voltle magt over de inboorlingen des lands,
die 'er niets tegen doen konden , noch toevlugt nemen tot
eenige Regtbank, aangezien dezelfde menfchen, die het
ontwerp gefineed hadden en die het uitvoerden, de Souvereinen van den lande waren.
Elk die nu zijne Produécen of zijnen arbeid wilde ver
andere landen weder inkoopes , moest-kopen,fdiva
bij de Dienaars • der Compagnie of hunne Agenten te
markt komen ; elk die eten wilde, moest de rijst en het
zout uit hunne handen ontvangen, dat is te zeggen, deze
zoo onontbeerlijke artikelen zoodanig bezwaard van hun
of hunne Agenten opkoopen, dat, hetgeen te voren één
Ropij (*) kostte, then nu met vier moest betalen; zoo
dat de arme menfchen , die deze vierdubbelde kosten
niet brttrijden konden; het rijst eten, hun gewone maaltijd , moesten opgeven , en zich van niets dan wortelen
en kruiden generen. Doch dit waren nog niet alle hunne plagen.
Zoo groot is in deze ftrek•en de vruchtbaarheid vaa
den grond, en de zachtheid der luchtftreke, dat men in
ieder jaar geregeld tweemalen oogst hebbe. De kleine
inzameling van mindere foorten van graan heeft plaats
in April, en de groote, die alleen in rijst bettaat, in
OLtober. Dit verfchil in de voortbrengfelen is zijnen
oorfprong verfchuldigd aan den regentijd, die gemeen
begint , en drie maanden achter éét.-lijknAugst
duurt.
Onmisbare voorteekens hadden een fchralen oogst,
voorfpeld, en 'er was alle reden om te duchten, dat de
herio,lique regens , die dit land jaarlijks bevochtigen ,
ditmaal zouden wegblijven, en 'er dus natuurlijk Bene
droogte of onvruchtbaarheid, en bijgevolg eene duur.
te , zonde ontftiaan; welke tegenfpoed, indien dezelve den
inwoneres van Bengalen onder hunne vorige Heidenfchc of Mahomedaanfche Regering overkwam , geene,
o` bijna onmerkbare, gevolgen had, en ook ditmaal
tiet zoude gehad hebben; maar hunne Christen -gebieders wisten 'er zich beter van te bevoordeelen. Eerie
fchve .
(*) Omtrent f
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feboonere gelegenheid, om zich eensklaps te verrijken,
iuogt hun niet ligt weder voorkomen , en zij vormden
;iet helsch ontwerp om eenen Hongersnood over het

ganfche land te brengen.
Om hierin naar wensch te lagen , en zich de algem ^ene ramp ten nutte te maken, kochten zij ter[tond
alle granen op, die door het ganfche land te vinden wi.Ten, of wisten die door list of geweld, of op eenige andere wijze, zich toe te eigenen.
Verfeheidene aanzienlijke perfonen en grooten, onder
de Hindous en Mahomedanen , hun vervloekt voornemen, om eenen hongersnood over het land te brengen,
bemerkende, weigerden niet alleen hardnekkiglijk hunne
granen aan hun te verkoopen, maar kochten zelfs, on•
der. de hand, al wat 'er nog te vinden was op, om de
Engelfchen tegen te kunnen werken , hun moorddadig
voornemen te verijdelen, en aan de arme Inwoners d*
levensmiddelen voor eenen diagelijken prijs weder uit te
deelen.
Dit was dezen tirannen eene fpaak in het wiel ge(Ioken; de hongersnood zoude niet volkomen zijn geweest,
Indien de pakhuizen , of gollaks , (die de granen van deze menschlievende Hindous en Mamomedanen in zich be,.
floten) in wezen waren gebleven. Een gedeelte van den
verwacht wordende buit ging hun ontfnappen. - Zij zou
alle de vruchten van hun ontwerp niet plukken, die-den
zij 'er zich van hadden beloofd. Hier moest een fpoedig middel beraamd worden. En wat was gemakkelijher? Men liet op dénen nacht alle de Rijst -Magazijneit
d,)or omgekochte fchelmen in brand Reken: dit gefchiedde tot twee malen toe op verfchillende plaatfen.
Nu waren 'er in gansch Bengalen geene granen dan
bij de Enzgelfchen te krijgen; die nu geld had , kon bij
ben te regt komen, mits hij daarvoor een onmatig hoogen prijs betaalde ; en iie ongelukkigen , wier middeIen dit niet toelieten, proesten ílerven, Een vreesfelijk
gebrek deed zich nu alom gevoelen , dat welhaast in den
allerverfchrikkelijkften hongersnood overging, daar ooit
ale Gefchiedenis van gewaagde. Indedaad, dezelve is
acne Epoque in de Jaarboeken van Bengalen, die tot zin
zet einde der eeuwen zal betoogen, hoe noodlottig de
geeQQ eens Staatkundigen Koophandels kan worden, en
die teat een d,aurzaam gedenkteeken zal [trekken van de
buItenfporigheld . waarmede de tbltraapzueht al, wat
,
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heilig en onfchendbaar onder het menschdom gehouden
wordt, met voeten trapt.
Bij duizenden vloeiden de ongelukkigen van alle kan
naar Calcutta , welke Stad de Engelfchen tot de-ten
ilapelpliats van hunnen afgrijsfelijken handel gewaakt hadden (*), en waar zij hunne tlagtoffers meteen barbaarsch
ongeduld afwachteden, die 'er zich ook met allen mogelijkenfpoed,welken hunne zwakheid toeliet, henen begaven ; om deze bewerkers van al hun leed om bijstand
en medelijden te fmeeken. IJdele hoop! dwaas vertrouwen! Zal ook de Tijger aangedaan zijn over zijne prooi?
Zal hij ook , zich ontfermende , het arme dier verfchoonen , dat onder zijne klaauwen ligt te beven'?
Helaas! het rampzalige Volk vond de markten ledig
en verlaten. Bij helfche woekeraars , in eene vervloekte
verbindtenis met het onwaardige Gouvernement, waren
alleen levensmiddelen niet dan tot bijna onbetaalbare
prijzen te bekomen; zoo dat de arme Hindous fomtijds
alles, wat zij in de wereld bezaten, moesten geven, om
maar voor eene enkele -keer den woedenden honger te
Itillen (-f).
De ellende vermeerderde van dag tot dag; men zag
welhaast eene ontallijke menigte dezer ongelukkigen, met
diep ingezonkene oogen en opgekrompene lippen , met
den buik -bijkans aan de ruggraat gehecht, en het vel alleen
over de beenderen hangende,me-t wilde vertwijfeling in
het aangezigt , of in diepe neertlagtigheid door de firaten dwalen; anderen, telkens omver vallende, íleepten
zich aan de voeten der voorbijgaande blanken, en fmeekten erbarmelijk om een weinig .voedfel, terwijl de tranen
over de magere kaken biggelden , of, te zwak om zich
van de aarde op te heffen, wezen zij hun, met wanhopi-

(*) De voordeelen, op dezen hatelijken en aftrijsfelijken
handel loopende, waren zoo ontzettende, chat zeker man, de
zich toen aan het Hof van den Nabab ophield, en welke, tot
dien tijd toe, geen íluiver, bezat, kort na den hongersnood,
veertien millioenen tournois, gelijk men zegt, naar Europa
overmaakte.
(t) De Nabab , verfeheidene Omrahs van zijn Hof, zoe
wel als eenige rijke familien van Morshadabad, legden , bij deze
gelegenheid, de edelfle en lofwaardig!le mildaadigheid aan den
dag, door den behoeftigen zonder geld rijst uit te deelen„
tot dat hunne pakhuizen ledig waren,
Z.5
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pige gebaarden , eenen ouden vader , onder het ver-

fcheurend lijden van den razenden honger , eene ftervende vrouw, of onnoozele kinderen tot de beentjes uitgeteerd , nog zuigende aan de verfciiroeide borlcen der
doode moeder !
Lijken en flervenden bedekten het ganfche land , ver
wegen, en vervulden de ftraten van Calcut--ftopcnde
ta; men wist op het laatst niet , waar men 'er mede
heen zonde. De Ganges , die groote en breede rivier,
lion de dooden niet meer verzwelgen, en wierp die telkens bij groote hoopen aan hare modderige oevers terug ; tien vreesde voor befinettelijke ziekten, die zich
reeds begonnen te openbaren , en men wierd te rade,
om een gedeelte der doodgehongerden in diepe kuilen
te werpen, die men ten dien einde groef.
De plegtigheden, bij de Hindous in gebruik, wanneer
zij hunne dooden verbranden, hadden reeds lang opgehouden ; federt een geruimen tijd hoorde men niet meer
cie 17ool (') en dc uit-gerekte treurtoonen der Taré (j );
geen Brahmin verrigtte meer den Joog (4), of den ver zachtenden Darpeen (5), en op den Smeshaan (**) zag
neen niet meer den vlammenden 1loutt}apel ; de hooge
Elam was toen nutteloos 3 en de edele Caste wierd niet
meer geacht. —Vroeg — eer een nieuwe dagvan jammer
dit afgrijsfelijk tooneel verlichtte — als nog de zuchtqu
der flervenden en lijdenden in ftille duisternisfe , dompig
vermengd om hoog rijzende, duidelijk wierden gehoord,
gleden karren , door buffels langzaam voortgetrokken,
door de t'raten der ffad ; verachtelijke Vettians (tt) volgeen ílilzwijgend, en vergaderden de dooden van dien
nacht, beroofden hen eerst van het geringe dekfel, en
flingerden hen dan, met nog menige zieltogenden, in de
hol-

(*) Dool. kleine Trommel. (f) Taré, Bazuin. (4) goog,
Godsdienftige plegtigheid. (§) Darpeen, eene offerande voor
de zielen der overledenen. ('*)De plaats, waar men de lijken
verbrandt. (tt) Yettian, of Doodgraver; hij behoort tot de
allerlaagtle Caste.
B. De Dool en Taré zijn Muzijk-infirumenten, die bij
her verbranden der lijken gebruikt worden ; de eerde is eene
kleine trommel, die met de bloote vingers geflagen wordt;
te andere is eene foort van lange trompet of bazuin, S a 6
ellen lang , waarop de wonen Slepend en treurig uitgehaald
worden.
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holle kar, die met de ijsfelijke vracht, tot boven den rand
gevuld , op de kuarfende wielen al botfende voortrolde. —
Niet ver buiten de (hid kwamen zij bijeen, en in eenelange
rij trokken zij achter elkanderen voort naar eene afgelegene en eenzame plaats , waar diepe en breede kuilen
gegraven waren ; — in derzelver wijden boezem ftortten
zij de vertchrikkelijke lading, die kletfende op elhanderen neder tuimelde (*).
Daar lag, (afschuwelijke vermenging!) naakt dooreen
gel]ingerd, de grijze vader met de teedere maagd , de bejaarde moeder met den volwaslènen jongeling; daar bedekte,
(6 gruwel !) de vuile Pariah het, ligchaam van den hoog
wijzen Pondiet (t)-gcd,htenBramiusfcden
en boetdoenden Jogie (4) lag de verachte Tchandal(S);
— hoog vulden zij het gapende graf, dat met een
weinig zand bedekt wierd ; met hunne uitgeteerde leden verzadigden zich de wilde dieren ; over de uitge.
krabde lijken verhieven de jakhalzen hun gehuil in de
akelige nachten.
Gelukkig achteden zich die genen onder de Hindous,
die in tijds eene zoodanige voor hun affchuwelijke ver
konden ontvlieden of vermijden; die, eer-ontreig
de fidderende knieën hun begaven, eer zij door zwakheid nederzegen, den oever van den Ganges konden bereiken, zich aan zijne boorden nederleggen, en 'er een zaliger en beter dood afwachten (**).
Het was aan dezen beroemden ftroom, dat afgrijzen
en vernieling als het ware hunnen zetel hadden gevestigd ; men zag in denzelven de lijken der doodgehongerden bij duizenden , met de eb en vloed , op en neder
drijven, en langs deszelfs boorden kabbelen, en eene
ontallijke menigte, aan welken de verrotting alle hare
wal(*) Bij dergelijke opifapeling van lijken was ik zelf tegen,
tijde van den hongersnood te Madras in 1782. -wordig,ten
(t) Pondiet, een Geleerde. (4) Monnik. (§) Schoenmaker; behoorende onder de verachtelijklte Caste.
(**) De Hindous gelooven, dat zulk een, die zijn laatflen
adem in den Ganges uitblaast, van vele in zijn leven gepleegde
zonden vergiffenis zal verkrijgen. Ten dien einde zijn 'er
langs die rivier hutten opgerigt, waar men de ílervenden henen brengt, om hen, op het oogenblik dar zij van de wereld
willen fcheiden, zoo lang in het water te kunnen handen , tot
gij den geer hebben gegeven.
,
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walgelijke trappen vertoonde, die, op liet drooge geipoeld, met (lijk omgeven, de oevers bedekten.
Verflindende dieren , gelijk wolven , jakhalzen, ja
zelfs tijgers, die , door de prooi gelokt, de uitgeltrekte Sonderbons (*) verlieten, kwamen met geheele benden
naar dit tteurtooneel; men zag een onnoemelijk aantal
gieren en andere roofvogels , met een verdoovend ge.
krijsch, wild door elkanderen , van lijk tot lijk vliegen,
en dezelve verfcheuren , ja zelfs onbevreesd de ftervende
ellendelingen aanvallen, die, om de ontreiniging, gelijk
ik gezegd heb, te vermijden, langs de oevers in het dijk
g ekromd lagen, waar zij met verlangen de aankomst der
Baar (t) te gemoet zagen.
Dus woedde de vreesfelijke hongersnood in het vrucht
Bengalen ; dus wierden meer dan drie millioenen-bare
menfchen van den aardbodem verdelgd , door deze Britfche Monflers , welker landgenooten nog , tot op den
huidigen dag, de Inwoners van dit zelfde Bengalen (aan
welken deze vreesfelijke moord wierd gepleegd) door de
uitgezochtile onderdrukkingen en afperfingen benaauwen, en , door duizend verfoeijelijke middelen , zich
van derzelver eigendommen en vermogen meester maken , om het in hun vaderland in pracht en weelde te
kunnen verteren!
Niemand geloove , dat het Engelfche Ministerie en
de Directeuren hunner Compagnie onkundig zijn van alIe wreedheden , die hunne Dienaren ginds tegen de ongelukkige Inboorlingen uitoefenen, of dat zij deze onregtvaardigheden, zoo zij wilden, niet zouden kunnen
beletten : zulks ware eene ligte zaak; doch neen ! zij

heb(') Sonderbons, eene groote wildernis, aldus genaamd,
vol van verfchcurend gedierte, niet ver van Calcutta haar
begin nemende.
( j ) De vloed komt in de rivier de Ganges, op eenmaal,
ails een waterberg weder terug; men noemt dit de Baar of
Bore; meer dan een mijl verre kan men die reeds hooreis
aankomen; alle vaartuigen, die aan den oever liggen, v1ug^
ten alsdan in tijds naar het midden der riviere, waar deze Baar het zwakíte is, doch alles, wat zich op de oevers bevindt, zelfs 8 of io fchreden opwaarts, neemt zij in
haren fnellen loop mede. Met fpring of volle maan is dit
cp het ergfle.
-

-
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hebben mede hun deel aan den buit , en dit is de oor
dat, in fpijt van al het groot gefchreeuw, dat-zak,
zij, voor het oog van de wereld, tegen hunne oppertte
Dienaren in Indiër maken, dezen echter onbevreesd in
hunne rooverijen en onderdrukkingen voortgaan, als wel
wetende, dat mén hen in ernst niet zou durven aantasten, zonder zichzelven bloot te ftellen (*).
Hebben wij "er geen voorbeeld van aan den befaamden HASTINGS ? Zijne misdaden alleen , bij elkanderen
gebragt, zouden een gansch boekdeel vullen: zij zijn
van zoodanigen aard, dat liet verhaal derzelve , door
Mr. BURKE in het Parlementshuis openlijk gedaan, ver
heeft doen-fcheidnm vafchrkinluwte
vallen. En echter, in fpijt van dit alles, in fpijt van
den grooten en belagchelijken toelel, dien men tot zijn
regtsgeding gemaakt had , om het gemeen te misleiden,
in fpijt van het onnoemelijk, getal onloochenbare getuigen en bewijzen van zijne euveldaden, die Fox , SUR KR en andere brave mannen bijbragten , is hij niet alleen vrijgefproken , maar nog bovendien tot Pair van
het Rijk verheven. b Schande !
Ik vrees maar al te zeer de te@rgevoelige harten mijner
geachte Lezers door het verhaal van alle die wreedheden vermoeid te hebben : het mijne zelfs weigert om langer daar bij te blijven flit flaan. Toorn en verontwaardiging vervullen mijne ziel; ik gevoel dat ik in [laat zoude zijn , de wraak der Negers van St. Domingo aan de
Europeanen, zoo niet te billijken , ten minfile te ver
uit menschlievendheid , zonde ik zelf-fchone.E,
een Barbaar kunnen worden!
(*) Alle maatregelen , door de Regering van Engeland'bij
gelegenheid van dezen ontzettenden gruwel genomen , beftonden in eene Ordonnantie tot het befu.oeijen van eerai „e
Penfioenen; befitoeijing, echter , die nog door let gebrek
noodzakelijk gemaakt werd.
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AANMERKINGEN, \VEG$NS EEN MIDDEL ,IN HET VOORMAALIG MA
coNNAIS IN GEBRUIK, TER VOORKOMINGE VAN HAGEL, EN Ot
ONWEDERS TE VERDRIJVEN . Door den Heer LESCHEVIN,

Hoofd- kommisfaris , van de Buspoeder- en Salpeter fabriek te Dyon.

Ijf-en- twintig jaartin is het geleeden, tints het denkbeeld
van de nadeelen, veroorzaakt door onweders, met hagel
verzeld, eenige lieden van kunde en vrienden van het Inenschdom op den inval bragt, om op - middelen bedagt te rijn,
bekwaam ter voorkominge van die vernielende ramp. De
I-leer GUENAUT DE MONTBEILLARD, BUFFON'S vermaarde helper,

door de waarneeming, dat de hagel alleen ontslaat nan hevige
dondervlaagen, op de onderftelling gebragt zijnde, dat de blik(em tot deszelfs wording veel bijdraagt, deeds, in den jasre
1776, den voorslag tot het oprigten van een groot getal Geleiders , die , de Elektrieke flofFe tot zich trekkende , de uitbaring des blikfems zouden voorkomen , en diensvolgens het
ontflaan van den hagel. Zijne Memorie, in den vorm eenes
briefs aan den Heere GUYTON DE MORVEAU, wierdt geleezen in
de Akademie van Dyon, en ingelascht in het een -en-twintigtle
Deel van het Journal de Phyfique. Ter fchraaginge van
gevoelen over de óorzaaken des hagels , beroept zich de Heer
DE I1^ONTBEILLARD op de waarneemingen der doorluchtiglle na-

tuurkundigen , en fielt natuur- en huishoudkundige middelen
ter voorkomíhige voor.
Deeze omti:andigheid bewoog den Heer GUYTON DE MOR
nooit eene gelegenheid om nuttig te zijn verzuim--VEAU,die
de, om het gevoelen wegens het ontftaan dier verhevelinge
te onderzoeken. Hij ouderileunde de menschlievende oogmerken zijner landgenooten, door het ontvouwen van the
Theorie, in eene fchoone Memorie, uitgegeeven in het Journa! de Phyfique voor januarij 1777. onder den titel van Brief
San den Heere DE WORVSAU aan den Heerti DE MONTBEILL ARD,

over den invloed der Elektricke vloeifoffe op het ontJlaan des
hagels.

De Heer BUISSART, lid der Akademie van drras, die van

het Werk des Hoeren DE MONTBEILLARD in't geheel geene ken-

nis droeg, las, eenige jaares daarnaa, aan de Societeit eene
Memorie voor, over de ondecfcheidene voordeelen, welke van
eene groote menigte Elektrieke^Geleiders zouaEn kunnen ontleend worden. Men vindt die Memorie in het een-en-twintiglte Deel diens zelfden Journaals (a).
Hoe(4') Een plan, ter verbeteringe en regeliage der Armmalies des
dlmpkxings in 't algemeen, vaornaamelijk gegrond op het gebruik der
Ziek.
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fIoewel deeze onderfcheidene opttellen de aandagt van het
openbaar bettuur en van vermogende landbezitters zich hadden doen bepaalen bij een onderwerp van zoo veel aangelegenheids, en federt het eerlte waereldkundig worden der denkbeelden des Heeren GUENAUT DE MONTBItILLARD, GUYTOL'1 DE
IIORVEAU en BUISSART, tallooze rampen, door den hagel in
verl'cheiden oorden van Frankrijk veroorzaakt, de groote nuttigheid betoogd hadden van de voorgeflagene maatregelen, of
van andel'e , die gebleeken waren meer kragtdaadig te zijn, of
ligter te kunnen volvoerd worden, was het, egter, niet bekend, dat meer dan één landbezitter pooging deedt, om eenig
middel , ter afwendinge van deezen geesfel , in praktijk
te brengen.
In eene belangrijke Memorie, omtrent het midden van het
jaar 1803, bij de Akademie van Dyon ingeleverd, door den
Heer DENIZE, lid der Societeit, te Macon opgerigt, behelzen
onderzoek omtrent de middelen ter verdrijvinge van-dels
onweders en voorkominge van den hagel , ontmoet men eene
keurige aanwijzing ,van eene gewoonte, fints veele jaaren in
onderfcheidene diftrikten in gebruik— het losbranden van fchietgeweer , bij het naderen van onweders, om het ontflaan van
hagel te voorkomen. Deze aanwijzing niet verzeld gaande
van eenige opgave aangaande de wijze van doen, zelfs niet
an den naam der diftrikten, alwaar dezelve in gebruik was,
en de volvoering der middelen , door den Heer DENIZE voor
naar het oordeel der Akademie, met veele zwaarig--geflan,
lieden gepaard gaande, was liet gevolg, dat deeze Memorie,
in welke alle de ver.chijnzels, op het onderwerp taande, met
veel duidelijkheids voorgedraagen , en volgens de beginzeis
der gezonde Wijsbegeerte worden verklaard , niet zoo veel
optnerkinge' trok , als zij fcheen te verdienen.
Bij toeval vernam ik kort dRarnaa, dat de handelwijze, door
den Heer DKNIZE bedoeld , in de meeste Gemeenten van het
voormaalig Mafonnais in gebruik is, en dat een gedeelte van het
J3uskruid, welk ik na dat gedeelte van het Departement Saone
ets

Elektrieke Kans*.geleiders, wierdt reeds in 1 793 te Leicester aangekondigd, in welk veele perfoonen, in onderfcheiden oorden van Engeland,
door den blikfem gedood wierdee. In SKINNER'S Werk over Peru ontmoet men eene menigte vraagen en antwoorden, uit aanmerking van het
zelfde beginzel voortvloeiende, en ten bewijze dienende, dat de Bndev
en andere hooge bergen in alle landen natuurlijk het zelfde uitwerkzet
hebben, 't geen door middel van hooge afleiders ktmstmaatig zou kunnen voortgebragt worden. De gevoelens over dit onderwerp, in ingeland voo:geneld, Baan gewisfelijk in geen verband met de Franfche
berigten, en hebben hunnen grond in Gene befchouwirig a priori, raskende de eigenfchappen en werking van de kragt, Elektriek genaamd,
gepaard met achtgeeving op de meteorologi,fche verfcihijngels , die d6
nabu>ltrfahap van hooge bergen kenmerken.
,
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en Loire zend, ter verdrijvinge van onweders en voorkominge
van den hagel wordt gebruikt. Mijn verlangen, om aangaande
zulk eene belangrijke daadzaak zekerheid te bekomen , bewoog
mij, mij te bedienen, van mijne betrekking tot dat Departement, om gebijzonderde narigten in te winnen, raakende de
wijze van doen, en derzelver gelijkfoortigheid met de beginzelen , in de Memorie van den 1-leere DEr' IZE nedergeíteld; en
de gevolgen, door dien Schrijver daaruit afgeleid, wekten mijn
verlangen om zijne Memorie andermaal te leezen, en de onderfeheidene middelen te toetzen , door dien Schrijver, om
het kwaad in zijnen oorfprong te beteugelen, voorgefagen.
Ik zal hier een geval verhaalen, 't welk mij overtuigd heeft
van den invloed van fterk en herhaald fehieten op dikke %vol=
ken. In eigen perfoon had ik gelegenheid om deeze waarneeming te doen te Grenoble, alwaar eene Artilleriefehool is op.
gerigt.
De lucht was zuiver en helder, toen, 's morgens ten negen
uure, talrijke wolken zich verfpreidden over de ganfche vlak
welke Grenoble ligt , en de omringende bergen bedekten.-te,in
! nauwelijks waren de Artillerie- oefeningen begonnen, tusfchen negen en tien uure, of de wolken verwijderden zich bo.
ven de Polygon, en maakten plaats voor het heldertle azuurgewelf; geene betrokkenheid van lucht befipeurde men aldaar,
voordat de wapenhandel een einde hadt genomen.
Het befluit der Memorie is, dat het Benig behoedmiddel tegen den hagel, door de natuurkundLen tot nog toe aangeweez en, was, het oprigten van menigvuldige Elektrieke Afleiders„
Voordat hij overgaat tot eene opgave van de nieuwe hulp
welke hij aan het oordeel van deskundigen onder-mideln,
vindt de Heer DENIZE geraaden , het refultaat zijner-werpt,
eigen waaríeemingen omtrent het ontstaan des hagels voor te
draagen. De opgave daarvan zal hier niet onvoegzaam zijn.
De beginzels, op welke de Schrijver zijn gevoelen bouwt,
kunnen aldus worden voorgedraagen.
De grondfioffen , welke de beftaandeelen van onweders uit
zijn dampkringslucht, water, elektriciteit en warm--maken,
teltoWe.
Water, door warmtefio:ge uitgezet, ontbindt zich In dampen ; en foortelijk ligter zijnde geworden dan dampkringslucht, rijzen zij omhoog, en voeren mede eene hoeveelheid van
Elektriciteit , evenredig aan de ruimte, die zij hebben ingenomen.
Indien de lucht, in welke deeze dampen hangen, van mindere gemaatigdheid dan die dampen is, zullen zij verdikt worden, door het overgaan van derzelver warmtefloffe in meer of
min dikke wolken.
Derzelver afineetingen onder deeze nieuwe gedaante zijnde
verminderd, zullen zij eerie overtollige hoeveelheid van Elektri-

o i HAGEL EN ONWEDERS TE VOORKOiV1EN.

329

triciteit bezitten , die zij kunnen ontlasten , door in gemeerfchap te ttaan , ' t zij met andere, of met de aarde, door middel van afleiders ; fpoedig egter zullen zij hunne elektrieke
kragt terug bekomen , indien zij , zekere luchtgewesten , rijke
voorzien , doortrekkende , in hunnen eer--lijkvanwrmtefo
fen that van uitzettinge herheld worden.
Onweders ontdaan uit de annraaking van wolken , in ver
vloeiende de elektrieke folie van tijd-fchilendtrapk,
tot tijd uit de Bene wolk in de andere, om het evenwigt te
herdellen.
Darde Schrijver het ontítaan van regendroppels geduurende
een onweder, en diensvolgens ook van hagel , op eene wijze
vrklaart. die mij dunkt hein bijzonder eigen te zijn , dat is,
door de fchudding, voortgebragt in den dampkring der wolken
door tien blikf'em , zal ik zijne woorden aanhaalen.
„ Zoo dra de blikfem uit den fchoot des onweders begint"
voort te fchieten, doet de uitbariling, daardoor ontflaan, alle de deelen der omringende; lucht fchudden , terwijl zij tevens
derzelver digtheid aanmerkelijk vermindert. Deeze fchol veroorzaakt hevige trillingen in de kleinfle luchtdeelen, maakt
diensvolgens de zwaarftèjvogtige deelen los, en dwingt dezelve
tot wederkeerige aannadering. Zij vereenigen zich uit kragt
hunner aantrekkinge, en vallen firaks in regendroppels neder,
wier grootte evenredig is aan de hoeveelheid waterdeelen,
die onder het vallen zich daarmede vereenigd hebben.
,, 't Is in dit oogenblik dat het ontttaan van hagel gefchiedt,
wanneer dezelve zal plaats hebben."
Des Schrijvers theorie, ter verklaaringe van de verfchijnzets, die voor en naa plaats hebben in 't einde van een ouweder, is volmaakt de zelfde, als door den Heer GUYTON Ds
nmoavEAu, in de bovengemelde Memorie, van de welfde ver
-fchijnzelsgv.
De volgende zijn , volgens den Heer DENIZE, de ken roerkei, uit welke men kan oordeelen, dat het tijd is, de be.
hoedmiddelen te werk ie (lellen.
„ Zoo dra (zegt hij) dikke en donkere wolken zich be,, ginnen opeen te hoopen, indien gij bemerkt dat hevige
„ en geweldige winden eene flrekking hebben om dezelve
„ tegen elkander te drukken, en ze merkelijk te verdikken; zoo
„ dra gij den donder in het midden van dezelve begint te hoo„ ren ratelen , en zij zich geïfoleerd in de lucht vertoonen,
„ hebbende alleenlijk gemeenfchap met de aarde, door middel
van dikke nevels of zwaare ílortregens : dan nijpt het ge„ vaar, en kunt gij niet teveel fpoeds naaken met het fellenvan
de kragtig[te en flerkne geleiders tusfchen deeze wolken
en de oppervlakte der aarde."
Mij dunkt, dat de middelen, door den Schrijver eangepreezèn, ter verdrijvinge van onweders, onder chie afdeelingea
MING.
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kunnen gebragt worden, alsmede, dat, hoewel hij , in de aan.
wijzing van die middelen , geese orde heeft in acht genomen„
dezelve tot de drie volgende voorielleu kunnen gebragt
worden..

t. In de lucht hevige. beweegingen te veroorzaaken , bekwaam om de waterdeelen te doen fchudden, die aan dezelve
kleeven, en dus overvloedigen regen voortbrengen.
Dit oogmerk kan bereikt worden door het luiden van zwaa-re klokken, herhaald fchieten met gefchut , het roeren van
trommelen , het in brand fleeken van buskruid , en het doen
opgaan, in 't midden der wolken, van vuurpijlen, na de donkerfle plaatzen gerigt.
2, Het flellen van fferkwerkende afleiders tusfchen de wol
aarde ,'t zij door liet onttreeken van vuuren op ze--kend•
kere afElanden en door drooge flofFen aan den gang gehouden,
pf door het losmaaken van vogtige dampen, of door het branden van harstagtige zelfi}andighecjen.
j. Door het aftrekken van de al te overvloedige elektrieke vloeifloi e in de wolken begreepen, door middel van een
aantal elektrieke geleiders. Daar de donderbuien in Frankrijk met een westen en zuidwesten wind opkomen , zou het
van dienst zijn, die geleiders in elk gewest in dien oord des
horizons te plaatzen. Zij moesten opgerigt worden of op zeer
noose gronden , of op den top der hoogile boomen. Deeze
bedenking zou het vermenigvuldigen van hooge booroen in dia
fireeken doen aanraaden; ten aanzien der vermeerderinge van
brandfioffe zouden hieruit groote voordeelen ontltaan.
Deeze is de hoofdzaakelijke inhoud dier Memorie, die den
Schrijver doet voorkomen als eersen Wijsgeer, in de verklaaring van de groote natuurverfchijnzelen door en door bedre
zaak van mannen van kunde en verlichte heats,-ven.'tIsd
diengaren , te beflisfen , in hoe verre de voorgeflagene middelen
werkt eliig kunnen gemaakt worden ten platten lande , beIlaanbaar met de veiligheid der opgezetenen en de beginzels
van een goed beftuur. De hoop, door deeze Memorie gegeeven , dat ten eenigen tijde eerre der drukkendíte rampen van
de aarde zal verbannen worden, wordt verdonkerd door het
treurig denkbeeld der toevallen , die gebeuren kunnen door
het onbezonnen gebruik van de kragtdaadig11e middelen, door
den Heer DENIZE voorgeflagen. Hierom dagt het snij belang
opgave te doen van deezen hoofdzaaltelijken inhoud,-rijk,
eer ik verflag deed van de handelwi ?ze, in liet voormaalig
1Vlafonna s gebruikelijk, ter voorkominge van onweders, als
zijnde het uitvoerige Werk , over het onderwerp tot nog
-

coe gefchreeven..
Te Vaurenard wierdt, nu vijf- en - dertig jasren geleeden,
deez^e handelwijze 't eerst in 't werk gefield. De Marquis Dz
cuzvs uERS, voormaals een Zeeo.I1cier, zijn verblijf op zijn
Land-
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andgoed te Faurenard hebbende genothen en verfcheiden
naalen getuige geweest zijnde van de verwoestingen , dooi
den hagel veroorzaakt, herinnerde zich, Op zee van het los
niet voordeel te hebben zien gebruik man--brandevgfchut
ken ter verdrijvinge van donderwolken, en nam het befuiri
het zelfde middel ter voorkominge van den hagel te beproeven. Ten dien einde bediende hij zich van fchiergeweer, 'c
welk, bij naderende onweders , op heuvelen wierdt afgefcho-^
ten; zijne proeven met de gelukkigile gevolgen gepaard gaand
de, ging hij daarmede voort tot aan zijnen dood, die in 't begin der Omwentetinge voorviel, om zijne landerijen tegen de
verwoesting des hagels te beveiligen, terwijl ten zelfden tijd è
de nabuurige dorpen veel nadeels leeden. Jaarlijks gebruikte hij
tusfehen de twee- en driehonderd ponden Mijnbuskruid , 't
welk hem uit het Magazijn van Maçon wierdt bezorgd.
De opgezetenen der Gemeente, in welke de landerijen vats
den Marquis DE CFIEVRIERS lagen , door eene veeljaarige onder
overtuigd van de voortreffelijkheid diens middels -vindg ;
bleeven het naavolgen. Hun voorbeeld wierdt gevolgd door
de belendende Gemeente, en , zich al verder en verder verfprei
thans aangenomen in de Gemeenten van Paure--den,isht

nard , Iger , dzé , Rornanéche , Yulnat , le Torrins, Pouilly,,
.Fleury , Saint Sarlin, le V'viers, les Bourteaux, en verfichei^

den andere. De grootte der kanonnen, hunne landing, en het
getal der Io;brandingen, verfehilt naar maate van plaatzelijke en
andere ont(landigheden. De Gemeente van Fleury bedient zich
van een Mortier, die telkens met een pond kruid wordt gelaa7.
den. Gemeenlijk wordt hij afgefchoten op de hoogten i
voordat de wolken tijd gehad hebben, in grooten getale opeen
te pakken, en het fchieten wordt herhaald, tot dat de donderwolken geheel verf?reid zijn. Volgens opgave des Opzieners
van het Magazijn van Mayon, worden daartoe jaarlijks vans
achthonderd tot duizend pond kruid gebruikt.
De verfpreiding deezer handelwijze binnen weinige jasren„
en het beltendig goed gevolg daarvan, doen het als wenfchelijk voorkomen, dat het gebruik niet zal bepaald blijven tot
de Gemeenten, alwaar zij is aangenomen, maar zich zal uites
breiden overal, daar de geesfelroede treft.
't Is de zaak der geleerde Genootfchappen, die, in dit ge
theorie door eene veeljaarige ondervinding kunnen be -val,de
vestigen, het te werk [tellen eener handelwijze aan te moedigen, die niet kostbaar is, noch van zwaarigheden gaat vers
zeld, en de volvoering van welke, door haare eenvoudig.

beid, naar de eenvoudigheid der landbewooners is berekendb
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£ene Chineefche Gefchied'snrs,
van
een Geleerde te Tatvin.,
T Bene StaddeinZoon
het Landfchap Pekin , hez^t een vlug ver ziel.
Pe•
IOHANNG,

TIEKING,

fiand, eene edele en grootfche
Deeze Jongman, na
kin gezonden om zich in de Letterkunde zijns Lands te oefenen , verkreeg , in gevolge van zijne betoonde vlijt, binnen
weinig jaaren, den graad van Siou-tfai.
Na huis keerende, verfierd met zijn blaauwen mantel, het
onderfeheidend teken der Siou-tfais, vondt hij zich genuodzaakt í1i1 te houden In eene Stad, omtrent een halven dig rei
Taming gelegen. Hij verzogt om nagtverblijf aan-zensva
eerre bedaagde Vrouw, welke hij ontmoette : hij werd, naar
liet aloud gebruik der Chineezen , niet alle betuigingen van

vriendfchap ontvangen en geherbergd.

In géfprek met deeze Vrouwe getreeden, ontdekte hij , dat
ze bij herhaaling zugten loosde, en ook een Pillen traan liet
vloeijen. Zulks trof zijn gevoelig hart, en hij waagde het,
na de oorzaak baars boezemleeds te vraagen,.. Vlet een diepgehaalden zugt, gaf zij te kennen, veel reden te hebben, out
te vreezen, dat door de ontdekking haar leed zou vermeerderen — dan zij voer voort, zeggende: „ Mijns Zoons onge„ fteltenisfe , tot welker herftel geen middel is , de Raat van
„ moedéloosheid en kwijning, waarin hij zich bevindt, en de
„ gevolgen , voor welke ik vrees , vervullen mijne ziel met
fchrik en weedom. Hij beminde vuurig de Dogter eens In,, woonders van Tanning , wier zedigheid en deugd harre
y , fchoonheid evenaarden, en hij werd van haar met niet min„ der teederbeid weder bemind. Hij vroeg haar ten Huwelijk
van haare Ouderen , en dier toeflemmisag verkreegen hcl^
„ bende, naderde de dag der Huwelijksvoltrekking met fnelle
, fchreeden — -- dan de Eerfle Mandarijn , de barbaarfche
TAKUAI, deedt de Jongedogter wegvoeren, en wij zijn tot
, nog toe niet in flaat geweesst, de plaats, waar hij die wegge„ roofde verborgen houdt , te ontdekken. ••— Mijn Zoon,
„ deeze hartverfcheurende tijding hoorende; fnelde, zonder
tijdsverzuim, na Taming, en deeds alle hem mogelijke poo„ gingen om de aan hem verloofde Bruid te ontdekken; doch
„ te vergeefs. Mijn Zoon ligt in de diepfle verslagenheid
„ neergedompeld, overflelpt met eene boezemfmerte, welke
„ geene verligting kan worden toegebragt; traanen te (harten,
„ zugten te loozen , is al zijn bedrijf. Te vergeefs heb ik
, a alle widd@len, is xpiju vermogen, aangewend, om balzeur
„te
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„ te gieten in zijn diep gewond hart: dan alles fchijnt veeleer
„ zijn onheil te vergrooten, dan te verminderen. 't Is thans
zes dagen geleeden dat eene koorts hein heeft aangetast;
deeze doet heil wegkwijnen. — Helaas ! ik vrees , dat
„ ik, binnen kort, hem den laatoen frik zal zien geeven; een
fiiik, die mij geheel kinderloos zal maakent' -- Een vloed
van traanen vergezelde deeze woorden.
De jonge TIOHANG voelde zich diep getroffen door dit ver
bezield met moed, fprak hij de weemoedige aan:-hal,en
„ Wees goeds moeds! wanhoop niet! de kwaal is niet raadof redloos. Waar is uw Zoon? Mag ik hem zien ?" -De goede Vrouw bragt den Reiziger in het vertrek, waar haar
Zoon op het bedde lag uitgeftrekt. Hij zag 'er een Jongeling
in de eerfte vaag des leevens, fchoon van gelaat, maar ver
dood in de weezenstrekken e-magerd;fintchl
kwijnende oogen, vol traanen, wendden zich meemoeite om;
hij floot ze weder, en fcheen het licht te fchuwen; herhaalde
zugten, door (nikken afgewisfeld, gaven eene fmertvolle beweeging aan zijne borst, en eene zagte fleem herhaalde, hij
wijlen , mompelende: lch,j SOHEPIN 1 Al te beminnelijke, al
te dierbaare souSPIN! — TIOHANG , hem vriendelijk bij de
hand vattende, (prak: „ Geef u niet aan moedeloosheid en
„ wanhoop over ; het voorwerp uwer Liefde is voor u niet
onherstelbaar verlooren: de grootmoedige Monarch, door
„ den Hemel over iet Rijk gesteld, fpreldt de firaalen zijner
„ Regtvaardigheid over alle deelen van hetzelve. Hebt gij
„ uwe kiagten niet voor zijne ooren gebragt?" Ach!

hoe kan ik mijne traanen doen vlieten aan den voet van 's d'orhen ontoeganglljken "!'kroon? — „ Dan," antwoordde TIO-

Hw^^G, „ zal ik den weg voor u baanen: reeds verfeheide
„ keeren heb ik den Opper - mandarijn gefproken; hij kent
„.mij; ik zal u aan hem voorflellen, en gij zult in heen een
„ Befcherrher en Redder vinden." — Op deezen oraal van
hoope blonk in sArnKou's oog een vreugdeblik, ondanks de
diep gegroefde zorgen , welke zijn aangezigt fronflen. Ach!
riep hij , mogt dit geene ijdele hoop weezen ! dan ware mijn
dood onverwijld daar! — „ Neen," hernam TIOHANG, „fchcp
„ moed; morgen, met het aanbreeken van den dageraad, fuel
„ ik na Taming , om mijne Bloedverwanten te zien , van
„ welken ik verfcheide jaaren verwijderd geleefd heb. Zij

„ zullen gaarne toeulaan , dat ik , voor eene zo rechtmaatige zaak, alles, wat in mijn vermogen is , aanwende.
„ Ik zal onverwijld wederkeeren, en u na de Hóofdfiad ge, leiden."
TIOHANG, geheel van het gewigt deezer zaake doordrongen,
fpoedde zich 's volgenden daags vroeg op den weg na zijne
Vaderflad, bezield door de heelende gedagte, dat hij eene
zo guntige gelegenheid gevonden hadt ow eene edelmoedige
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daad te verr gtett, en vol hoope, dat zijn deugdgezind befuit

de goedkeuring zijner Ouderen zou wegdraagen.
Aan 't Ouderlijk Huis gekomen , deedt zich voor zijn oog
een tooneel op , 't geen hem met verbaasdheid en fchrik verte
vulde. Dat buis, voortijds vol volks om zijiVader te (preeken, was thans eenzaam. 1Iij trad verder voort, en ontmoette
in 't einde een ouden knegt, dien hij na zijn Vader vroeg.
Trannen alleen firekten tot antwoord: — Bekneld en gejaagd
door duizende kommervolle gedagten. drong hij door tot het
vertrek zijner Moeder, die hij in de uiter(ie verlegenheid'ann^
-trof, en zwemmende in traanen. --- „ Acht" riep hij uit,
haar in de armen vliegende, „ Ach 1 mijn Vader leeft dan
,, niet meer ?" -- Zijne Moeder, hem omhelzende, en met
moeite opílaande, fprek: Mijn Zoon! uw Nader leeft -- uw
Vader leeft nog; dan hij leeft, overdekt met ongenade en beo
graaven in clende. — Een ongelukkige Grijsaart, dien TAKUAI,
die barbaar, van eer éénige Dogter beroofd heeft, kwam tot
tew Vader, ona diens bijfland, te haarex wederverkrijging, te
fineeken. — Uw Vader heeft zich, met ijver, ter hand/moving
van de zaak diens verongelijkten gekweeten. Die wreede M2:rdarijn , tegen hem. -verbitterd, heeft hein wreedlijk doen vatten ; e,a
hij zit, .zints i?enige:dagen, in harde boeijen. — Ach'. dat
monfter!" riep Trot-tANNG uit, door verontwaardiging geheel
vervoerd. „ Ik had niet vverwagt, zulk eerre overmaate van
„ fnoodheid tee zullen hooren. Maar hij zal niet lang ze,, gepraalen. Neen 1 dat hij beeve, van wegen de wraak,
,, die boven 7:ijn hoofd hangt." —•- Deeze woorden ge.
fproken hebberrde , onttrok hij zich aan de omhelzingen
zijner Moeder, en fnelde na de gevangenis.
Verlof, om in de gevangenis te gaan, verkreegen hebben.
de, vondt hij in het benedenfee van een tooren, waar een
flaauwe lichtffraal bezwaarlijk doordrong, den eerwaardigetl
TIEKING op een vogtigen vloer liggen, belanden met zwaard
ketenen ; doch die , door zijne bedaardheid, de duidelijktle
blijken gaf van zijn deugdzaam hart, wel gedrukt, maar niet
onderdrukt door onheil. — Op dit gezigt gaf de jeugdige
'$IOIHANG een fchreeuw , en viel zijn Vader om den hals:
Met de uiterfte bedaardheid voerde de oude geketende hem
te gemoet: Mijn Zoon! gij ziet in mij een voorbeeld ven de
enregtvaardigheid der menfchen. Maar egret- blijft de deugd
een zoeten troost ; in deeze sure van beproeving. omringd door al de naarheid van deezen kerker, ben ik verge-woegder , dan de dwingeland , die mij verdrukt , te midden
van de pragt zijns vrolijken verblijfs. Ik heb getragt den on,fchuldigen en verdrukten tegen de onregtvairdigheid van dwinger
landij te befchermen ; en, fchoon mijn 'leevenseinde daarvan
het gevolg ware, zal het denkbeeld, van eene goede daad ier=
Ligt te hebben, mij aangenaam 'weezeni
„
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„ Ach !" riep TIOHANG uit, „ die fehurk verdient duizend
dooden, Deeze hand, ja deeze eigenite hand, zal het ongelijk, u aangedaan, wreeken!"
Neen, mijn Zoon , draag zorg om Beene fchande over uzel•
yen en over uwen kader te haaien , door eenige onberaade
daad. Mijne onfchuld zal openbaar worden — de Hensel is
re;; tvaardig !
„ Wel dan," hernam TIOHANG , „ dan zal het mijne taak
weezen, uwe onfichuld en deugd bekend te maakera; de
„ Hemel is regtvaardig, en zal weeten hoe mijnen toeleg te
begun!tigen. --- Zeg mij, waar de ongelukkige Grijsaart
„ woont, wiens zaak gij te vergeefs hebt zoekren- te handhaa„ ven." — Hierop deelde hij hein -zijn oogmerk mede, en
ontdekte het beluit, 't welk hij met SAHJKOU genomen hadt.
Zijn Vader omhelsde hem teeder, onder het uitboezeroen van
deeze woorden : Dank zij den Hemel, ik ken u voor. mijn
Zoon ! Gaa de Hernel zal uwe braafheid niet onbeloond
Jaaten !
Vol van drift en hoope zogt TIOHANG den Vader op vats
de weggevoerde Dogter , en , deezen uit de bedwelmende
mistroostigheid opgewekt hebbende , haalde hij hem over,
om mede na Pekin te gaan. Voorts ging hij zijne Moeder
vertroosten, en kwam in den avond ten huize van sAHlncou.
's Anderen daags gingen deeze drie op weg, en bereikten binnen weinige dagen Pekin.'
De kundige en onvermoeid werkzaams TIOHANG verkreeg
gehoor, voor zichzelven en zijne twee Reisgenooten, bij den
Opper-mand arijn. Hij droeg deezen, met al de kragt zijner
welfpreekenheid, de verdrukking voor, onder welke de onger
lukkige soHSrly zugtte; het harde lot, 't welk haar grijzen
Vader trof, en de wanhoop-, die den beroofden Minnaar
aangreep: en, toen hij kwam aan de befchrijvi ng van 't geen
zijn Vader moest lijden , wegens het verdeedigen van eene
zo hoogst regtvaardige zaak , bezielde hij zijne aanfprt.ak
niet zo veel vuurs en het teederst beweeglijke, dat de Opper- mandarijn zich van traanen niet kou wederhouden.
De rechtfchaape EerIle Staatsdienaar verwijlde niet om den
Keizer van alle de bijzonderheden deezes gevals kennis te
geeven. De Monarch werdt met fchrik vervuld op het hooi
ren van de lange boosheid van TAKUAI, diep getroffen wegenset lijden van TIEu.ING, en bewoogen door diens edelnloediiheid , en die van deszelfs Zoon. De Keizer beval, dat
den filoodeil Mandarijn, op 't oogenblik , alle zijne waardigheden zouden ontnomen , en hij voorts na het allerwoestl e
gedeelte van Tartarye gebannen worden ; dat TIrKING hens
zou opvolgen in de waardigheid , zo onwaardig door hens
bekleed ; en dat TIOHANG , onder de begunfliging des Kei•
te Pekin de bevordering tot Rijkswaardigheden zoet-zers,
af
,
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afwagten. _- De moedige ,jongeling hadt liet genoegen
van deeze bevelen na Taming te brengen. Zijn braaven Vader uit de verfchriklijkheden des naaren kerkers verlost en
de voor hem be(temde waerclighcid opgedraagen hebbende ,
fmaakte hij den wellust, om aan den bedrukten Grijsaart diens
Dogter , en aan een teeder Minnaar liet voorwerp van zijne ge.
negenheid over te leveren.
Dit alles verrigt hebbende , keerde TIOHANG na Pekin terug, waar hij van de eene waardigheid tot de andere opklom , tot dat hij den post van Opper - mandarijn verkreeg , een voorbeeld werd voor verílandige Ministers , en
een voorwerp van bewondering en liefde door het geheeIe Rijk.

TREKKEN VAN VALSCH VERNUFT.

iemant, van een honderdjaarigen grijsaart , als een
Z eker
vreemd verfchijnzel, hoorende fpreeken , zeide met na.druk : „ Eene verwonderlijke zaak , voorwaar ! Indien mijn
" grootvader nog leefde, zoude hij honderd en tien jaaren
oud zijn."
Een ander gevraagd zijnde, hoe oud zijn broeder was, die
op hein in jaaren volgde: „ Naa verloop van twee jaaren zul.
" len mijn broeder en ik even oud zijn."
Een koopman, die voor vijf lluivers verkogt, 't geen bij
voor zes Ihiivers inkogt , zeide „ dat het van de menigte
smoest komen."
Een hoveling, wien LODEWIJK DE XIV vraagde, wanneer
zijne vrouw zou bevallen, gaf tot antwoord: „ Wanneer het
awe iViajelleit zal believen."
Zeker man,, een fchip zoo diep gelanden ziende , dat de boorden gelijk waters waren , geide: „ Indien de rivier nog wat
„ hooger rijst , zal dit fchip moeten zinken."
Zeker iemant, die eene Eklips op het Obfervatorium wilde
gash zien , en wiep men zeide dat hij te laat zoude komen ,
gaf tot antwoord: „ De Heer DE CASSINI is mijn vriend, en
„ hij zal niijnenthalven wel van nieuws willen beginnen ;
daarenboven geloof ik niet dat men met de Eklips zal be.
„ ginnen, voordat de Koning gekomen is."
Iemant zeide : „ ik heb 'er op gevloekt, niet in 't water te
zu'ien komen, voordat ik heb leerera zwemmen."
Een ander, hoorende dat RACJNE zich te Port Royal hadt
doen .begraaven , riep : „ Bij zijn leeven zoude hij dat
„ nooit gedaan hebben."

MENGELWERK,
TOT FRAAIJE LETTEREN KONSTEN EN WEETENSCHAPPEN, BETREKKELIJK.

REDEVOERING OVER WIJSHEID Env RIJKDOI\I.

Door

J. C. A.

SAND E R,

Christen-Leeraar bij de Lutherfche Gemeente te Zàandan:
I'ijsheid is goed met een erfgoed., en maakt dat iemand
zich over de zonne verheugen kan. Leant gelijk de Ifjsheid befchermt,. zo befcherant het Geld ook; maar tie frjta
heid geeft het Leven dien die ze heeft.
1PRED4

VII,

12,

13.

Weèrliield ons niet de achting voor de menschlijke
natuur, wij zouden fchier zeggen; dat de meg.
tchen met zich zelf oneens waren bij de waardèering
van Wijsheid en Rijkdom, niet wetende welke van beier
de het hoogst te fchatten. Niemand durft openlijk der
Wijsheid hoon fpreeken ; en de zedelijke natrtur, die
van God atítamt ,.kan nimmer zo geheel verbasteren
of daar blijft altijd eene aznmerklijke maate van hoogachting overig voor de Wijsheid, ook dan wanneer haa4
re lesfen niet opgevolgd worden. De meest aan de zin
heeft oogenblikken, waar--nelijkhdvrfa sc
in hij haare waardij gevoelt en haar gemis betreurt.
Niettegenftaande dit, met hoe veel grooteren ernst er&
ijver wordt op aarde naar den Rijkdom getracht,, daii
'er aan de verwerving der Wijsheid wordt belteed 1 met
hoe veel uiterlijke eerbetooning wordt niet, de grootheid;
óp Rijkdom gevestigd, te gemoet gegaan! hoe greetig;
eindelijk, worden de genietingen, waartoe de Kijkdons
den weg baant,. gekozen boven 't (til geluk, 't geen its
't gevolg der Wijsheid is t
Inderdaad! beide deeze dingen hebben hunne oor
waardij. Zonder bedenking zoudt gij dien-pronglijke
eengin nietswaardigen noemen, die dé SVijsheíd openlijk
hoonde, door woord en daad i met even riiin bedónkit
itUNG. 1897, O. 9
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ware hij te beffempelen met den naam van eenen dwaas
en ondankbaaren, die den overvloed wilde van de hand
wijzen, welke zich hem aanbiedt, ter verkrijgiuge langs
eerlikken weg.
Doch , gemaatigdheid in de waardeering van den
Rijkdom is het grootfte fieraad voor - een redelijk wezen. Zij is het, die een gevaarlijk overlaan der waage zal beletten. Wie deeze gemaatigdheid bij zich aan
dan door de Voorzienigheid in ruime maate is-kwetn
bedeeld met de goederen deezer aarde, hij zal met hun
gebruik vereenigen de opvolging van de voorfchri.ften
der Wijsheid; en zijn Raat zal, buiten andere tocvallen, zo gelukkig zijn, als dezelve in deeze onvolmaakt..
beid worden kan.
Dit is nu, naar 't mij voorkomt , juist dat geene,
wat ons wordt geleerd in liet bondig gezegde van Davids wijzen Zoon , aan 't hoofd deezer Redevoeringe
geplaatst. Laat ik Benige oogenblikken bij deszelfs
overweginge verwijlen.
Wijsheid zegt hier meer dan enkel fchrander overleg
ter bereikinge der voorgellelde bedoelingen. Spreeken
wij , in onze taaie, van Wijsheid , het is juist niet gezegd, dat wij daarbij tevens denken om Godsvrucht en
R.echtfchapenheid. Den, in zijn vak kundigen en doorilepenen, man noemen wij ras verfiandig, om 't even tot
welke einden hij Zijne kunde en zijn gauw vernuft bezige. — Niet alzo in de Schriften die den fchat der
Openbaaringe bevatten, die niets prijzen of verheffen
dan het geen den Allerhoogílen verheerlijkt ; niet alzo
in den mond des wijzen Predikers. Hier wordt bedoeld
die Wijsheid, welke van boven is; die Wijsheid, waar
de vreeze des Heeren; waarvan wij-vanhetbgizls
de korte befchrijving vinden in het Boek Job : Ziet! dc
s'reeze des Heeren, dat is de Wijsheid ; en het kwaad
mi den, dat is Versland.
^geze Wijsheid , nu, 'waarvan de hoofdbouwíloffe
is devreeze des Heeren , noemt de Prediker goed met
een erfgoed, met eene ruime toedeeling van geld en
goed, het zij door ervenis verkregen, of door 't geluk
u toegeworpen, of met arbeid verdiend; en zij wordt
gezegd ,'in verbinding met deezen zegen, uit te werken ,
dat' iemand zich over de zonne verheugen kan. — De zon
giet met haare koesterende en verlichtende iiraalen leven uit over het gefchapendom; zij Raat, verheven aan.
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tirotiderine van elk redelijk gevoelig wezen; en alleen
zij', die, weggerukt uit het rijk der levenden , in
den fchoot der aarde flaapen, zijn buiten het bereik van
Kaaren invloed. — Zij flrekt daarom den Prediker hier
tot een zinnebeeld van liet leven of levenslicht; zijn gezegde houdt dus in , dat Wijsheid met een erfgoed iemand in flaat Helle om zich over zijn aanwezen gp aard
de te verblijden.
Beide, Wijsheid en Geld , worden gezegd te /?rekken
tot eene bef herminge. De Wijsheid , nameutlijk, ons
geheel gedrag regelende , befchermt ons tegen alle die
rampen en wroegingen , welke , volgens het rechtvaardig en wijs beitel des Allerhoogften , in den loop der
dingen voortvloeien uit dwaasheid of ondeugd; terwijl
het Geld beveiligt voor die grievingen, welke onaffcheidelijk bevonden worden van deszelfs gemis ; voor de
onbehaaglijkheid der ontbeeringe en den last der drukkende zorgen der neeringe.
Na deeze welverdiende lofbetuiginge komt de Prediker nog eens terug op de Wijsheid, vermeldende nog
een voorrecht aan haar alleen eigen , ook buiten vereen
niging met den Rijkdom : maar de Wijsheid geeft. het
Leven dien die ze heeft. Zij fchenkt, reeds op zich zelf,
vergenoegen en gemoedsrust; zij verplaatst in dien (laat
des welbevindens , die eigenlijk en eeniglijk het waaro
des levens uitmaakt ; waarom dusdanige (laat van ver.
genoeginge , door den Oosterling , gewoon met wei•
nig zeggens veel uit te drukken, leven,wordt genaamd.
Na deeze woordverklaaringe achte ik mij verpligt ,
nog een weinig te blijven ftilflaan bij de zo fchoone.
waarheden , in bovenstaande Spreuke door den wijzen Ko.
hing geleerd.
Veel prijs fielt hij op Wijsheid met een erfgoed.
Niets zal ons van de juistheid deezer waardeeringe
krachtiger overtuigen , dan wanneer wij eens beide
als buiten vereeniging met elkander, befchouwen,
Wat is Rijkdom zonder Wijsheid? — De beantwoor.
ding deezer vraage valt ligt voor eenen iegelijk, die op»
lettendheid befteed heeft aan de dwgasheden en ondeug.
den, die daar plaats grijpen , waar de Rijkdom in de
hand van eenen zot is.
De glans des gouds verblindt zeer ligt het oog van
hem , die zich door Wijsheid. -niet laat onderrichten
aangaande de waardij , welke hetzelve al of niet heeft,
Bb2
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Dat oog begint te fchemeren; en verdienflen, niet door
deezen glans beltraald, liggen voor dat, nu reeds door
valfchen glans verwende, zintuig in dc fchaduwe. Ziet
daar den oorfprong van dien ontzinden hoogmoed,
welke in het hart van den rijken zot den fccpter
zwaait; een hoogmoed, zo vernederend voor een rede
wezen, 't geen hoogere beftemming kent; een hoog.-lijk
moed, rijk aan grievingen voor dien , die de uitwerkfels van denzelven moet ondervinden. — Verkeerende
in den valfchen waan, dat rijk en fatfoenlijk woorden
zijn van gelijke betekenis, wordt de man , door rijkdomshoogmoed opgeblazen , in de zamenleving door zijne
hooggaande eifchen fchier ondraaglijk. Zich onkwetsbaar rekenende op zijne gewaande hoogte , vermeet hij
zich, op allen, welke niet door rijkdom uitmunten, met
Benen blik van hoogheid neder te zien; meent hij van
eenen ieder onbepaalden eerbied te kunnen vorderen ; en
laat hij dien, die deezen tol aan hem ontzegt, zijne ge.
voeligheid deswegen bij gelegenheid zeker ondervinden.
Van daar al het willekeurige in zijne bedrijven , waardoor hij zijne onafhangelijkheid tracht aan den dag te
leggen; terwijl zijne weldaaden zijn aan te merken als
de hoofdfom , waarvan hij de renten eener diepe onderdaanigheid verwacht. — Dit is een der hnogstfchadelijke uitwerkfelen van den Rijkdom zonder Wijsheid.
Hetgeen het fnijdend werktuig is in de hand van
een kind, is de Rijkdom in de hand van hem, die niet
tevens aan de Wijsheid gehoor geeft. -- Groot is de
invloed, die den Rijkdom $ergezelt , maar een vloek
in de hand des menfchen van evengenoemde geaartheid.
Zonder in aanmerking te veemen wat Gerechtigheid en
Menfchenliefde vorderen , is hij altijd wakker en in
de weer om dien invloed te doen werken ten goede zijner
belangen of driften. Door dien invloed poogt hij de
weegfchaal der Gerechtigheid ten zijnen voordeele te
doen overtaan; door dien invloed tracht hij, onverzadelijk , zijne fchatten te vermeerderen ten kosten van
't beftaan zijns medeburgers; door dien invloed oniitrikt hij , waar hij maar kan , en eerlijkheid en onfchuld , bezigt geene als een werktuig tot wraakbaar
bedrijf, en doet deeze vallen ten prooi zijner onbeteugelde lusten.
Want waar zijn deeze meer van elk bedwang ontheilen loll in het hart des lijken, maar die de levendig.
;
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maakende Wijsheid noch ke.,t noch eerbiedigt? -De weg , die heenvoert tot genietingen van allerlei
aard, ligt voor hem, wijd, welgebaand en bekoorlijk.
Erkennen wij, dat juist in eenen ítaat, waarin wij onze begeerten niets behoeven te ontzeggen, den zwakken
niensch de hand der hemelfiche Leidsvrouwe bovenal
noodig zij — dan, bid ik u! wat moet 'er van worden,
wanneer, in dien gevaarlijken toeftand, de weldaadige
invloed der Wijsheid op 't hart des ftervelings niets ver
alle kanten het gevlei der verleidinge en-mag?—Vn
de bekoorlijke gedaante der vermaaklijkheden! inwendig
de brandende begeerte naar genot, en die begeerte door
geene bekrompenheid gebreideld ! — het kan niet anders
of zij moet uitbarfen , doodelijk voor geluk en deugd
van elk, die haar in den wilden vaart ontmoet, en van
hem zelven, die haar in den boezem heeft gekweekt en al
te ligtzinnig vrijen loop gelaten,
Want nimmer is in 't geleide des Rijkdoms ,zonder
Wijsheid welgeregeld overleg en vaegzaame. fpaarzaamheid.
Als niets geacht wordt het erfgoed, wiens verwerving
geene moeite aan zijnen bezitter heeft gekost en waarvan
het gemis nooit door hem wierd ondervonden. Het ont•
zinde denkbeeld komt boven, als of die fchatten nooit
verminderen , immers nooit geheel verdwijnen konden.
Die goudmijn fchijnt onui,tputlijk, die bronwel oneer.
droogbaar; en, daar nooit bedaarde overweging plaats
greep, kande ook nimmer de dwaasheid van zulk gevoeNu is voor de verkwisting
len nadruklijk blijken.
elke toegang waag en wijd opengetleld , en , misleid
door den valfchen fchijn eens dwaallichts , rent de rampzalige in zijn verderf. Schier zonder tusfchenpoozinge
vervangt het eene kostbaare vermaak het andere ; de
geest verliest alle veérkracht en vatbaarheid voor edeler
genoegen. Eindelijk worden ook de zinnen fiomp, de
fcliatkist raakt uitgeput, het geweten neemt zijne firafdat werkt Rijkdom zonder Wijsfende roede op
heid!
Zomtijds doet hij den mensch in eend andere dwaas.
heid vervallen , die het tegengeflelde uiterste uitmaakt
van die ongelukkige fout, waarop wij zo even ons oog
gevestigd hielden ; ik bedoelt de Gierigheid. Niemand
immers zal aarfelen, dien tenen dwaas te noemen, wier
't bezit des gouds voldoet, zonder dat hij van hetzelve
een voegzaam gebruik durft maakes. Deeze gedrocht Bb 3Jij.
,
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lijke gemoedsgefteldheid wordt nogthans menigvuldig aangetroffen bij den gunfleling der Fortuin. Het hart gevoelt de grootte des zegens, die in het rijke erfdeel is ge
maar vreest dit te verminderen of eerlang geheel-legn,
te ontbeeren , en daarom wordt deszelfs gebruik gemijd,
hetwelk de bezitter zich zelf en anderen op de onrecht
wijze- onthoudt. Van kwaad klimt ook deeze-watigle
dwaasheid op tot erger, en , niet ,zelden alle paalen te
buiten gaande, vertoont zij in 't affchuwlijkfte, maar ook
tevens in 't befpotlijkfte licht , Rijkdom zonder Wijsbeid.
Wien dus de goederen des geluks in rijke maate ten
deele vielen, zonder dat hij tevens het, tot een rechtmaatig gebruik en wijze beftuuring van dezelve noodige , verífand ontving — •eene Of meer van deeze verib;eerdhedén zult gij altijd bij hein waarnemen. -- Welk
een , geheel daarvan verfchillend, tafereel zal zich aan
uw oogvertoonen, wanneer gij Rijkdom en Wijsheid bij
eenen mer..>ch vereenigd ziet!
In dat geval verliest het Goud deszelfs gevaarlijken invloed geheel en al. De Wijsheid leert den mensch deszelfs juiste waarde kennen; zij roept hem onophoudelijk
toe vergaap uv niet aan deszelfs glanst zo veel geldt
liet, en meerder niet r zij wijzigt het gebruik van den
Rijkdom , waarfehuwt voor het misbruik als de moeder
van duizendvoudige ellende ; waarfcliuwt voor afgodi#ché vereering van liet levenloos metaal; en hiermede is
al het voedfel onttrokken -aan bovengemelde vcrl;eerdheden.
De man , door den Heer gezegend thet Wijsheid en
met Rijkdom, treedt and zijne medeburgeren op , gelijk de verwarmende zonde zich weldaadig aan het firma,
nlent vertoont. hij wandelt befcheiden onder lien, geeherlei meerderheid vats wege zijnen rijkdom zich bewust.
Bereid om wel te doen, waar de maatfchappij zijne medewerking tot nuttige einden, waar de medemeusch in
bijzondere belangen zijnen invloed, zijne hulpe noodig
heeft , verheft hij zich op deeze wijze tot een waardig
-voorwerp van den eerbied aller braaven, bij wien zelf
zijne nagedachtenis nog in zegen blijft. In eiken uitgeftrekten of' meer bepaalden kring, als mensch , als bur.
ger, als eclitgénoot, als vader, heertchen, zo ver 't
van hem afhangt, tevredenheid en gelukzaligheid; ge.ukzaligbeid, op eenen vasten grond gebouwd, en in zo
nauw
*
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nauw verband gefield met den Godsdienst, dat zij nooit
geheel' kan verbrijzeld worden.
Hij is gelukkig in en voor zich zelf. Gelukkig, dewijl hij zijne genietingen kiest en regelt naar de voor
Wijsheid; gelukkig, dewijl hij-fchritendml
geniet, vervuld met liefde en dankbaarheid jegens' den
genaderijken Gever ; gelukkig , dewijl hij zo fchoone
gelegenheid heeft en gebruikt , om te voldoen aan dien
Godlijken trek , gelukte verfpreiden. Zijn vermaak is va*
dien aard, dat het hem wezenlijk flerkt tot de uitoefening zijner pligten, fterkt tegen den kwaden dag, die
ook over hem kan aanbreeken. ---• Voor het tegen
zijn erfdeel bévéiligd tegen de onaange--wordige,
naamheden der drukkende zorgen of lastige onthouding
van geoorlofd vermaak , beveiligt de Wijsheid zijn hart
tegen verderflijke weelde en onteerende gierigheid, tegen
ieder misbruik 't geen den vrede der ziele ftoort. Terwijl
het nu niet anders zijn kan ,' of tevredenheid des gemoeds moet bij zulk Benen tman wezenlijk en duur.
z`aam zijn , moeten wij den Prediker toeftemmen : Wijs.
held is goed met een erfgoed, en maakt dat iemand zich
over de zonne kan verheugen.
Wijsheid zonder erfgoed , daarentegen , is in dee•
zen iaat van zinnelijkheid, oppervlakkig befchouwd,
geen zo wenfchelijke toeftand. Wij hebben te veel
behoeften , te veel kennis aan , 'en vatbaarheid voor
vermaak, dan dat de Wijze, maar dien geen rijk erf
toeviel, een voorwerp der benijdinge voor zinne--del
lijke menfcher zonde kunnen zijn. Zo ras echter da
zaak van eenen anderen kant wordt befchouwd ; zo
baast de merisch den mensch aanmerkt als bedeeld met
hoogere vooruitzichten, dan moet ook dat oordeel ras
veranderen. Dit bezefte ook de Prediker, toen hij de
Wijsheid voorftelde als liet Leven gevende dien die haar
bezit.
Alle fchatten der Wijsheid zijn niet in flaat, drukkende zorgen geheel te verwijderen , wanneer zij aan
de hand der behoeftigheid u ter zijde gaan. Obk de
Godsdienftigfle haakt naar vreugd en betaamerd zin
waarvan volflagen gemis hem zomtijds kan-vermak,
doen treuren. Onze floflijkenatuur, immers, blijft
vatbaar voor de indrukfelen der floflijke waereld. IDaarom , echter , verliest des Predikers getuigenis nog niets
van deszelfs kracht en waarheid.
B4
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Want dat blijft toch eene onlocihenbaare waarheid,
laat, waar wezenlijk geluk zal huisvesten, de mensch
de hoofd-bouwftoffè daartoe in zich zelf behoore te heb"
ten. En wiens voorrecht kan dit anders zijn dan dat
cles Wijzen! Hij heeft middelen ter verzachtinge van de
pijn der zorgen en der ontbeeringe, en, buiten zommige tijden van fomberheid, die hij als mensch niet onto
g aan kan, (maakt zijne ziel Bene zachte kalmte en onbe-

ende vreugden.

Hij bet, immers , den onbetaalbaaren fchat des goes

den gewetens, daar de vreeze des Heeren zijne Wijs
uitmaakt. Geenerlei grievingen des zelfverwijts-heid
vermeerderen het onbehaaglijke in zijnen toeftand, en
daarom kan diepe bekommering fleets van korten duur
zijn. —r Hij ziet getroost terug op zijne bedrijven,
gn hoe veel vreugds baart hem niet de herinnering aan
trouw volbragte pligten en welbetteedde krachten! hij
erkent. het zijne gedaan te hebben , en verontrust zichx
liet over 't geen zijne hand niet koude dwingen.
Want , dat zijn, erfdeel (ober uitviel en geen overvloed zijne werkzaamheden bekroonde , heeft hij ge.ieerd aan te merken als befchikking des Allerhoog(Ien,
en zijn hart vindt rust in de onderwerping aan diens heftel. Hem kwelt niet de pijn der murtnureering of der
optevrèdenbeid. Hij aanbidt , hij vertrouwt, hij dankt
rrporelk genot , voor elke opbeuring ,welke door den onte
vredenen niet geteld wordt;, ende waereld befchouwende
uit het rechte oogpunt , als waarin aan niemand overvloed is. toegezegd , rekent hij al wat hem daarvan toevalt voor winst en ^,g unstbetoc.,.
Ilij,wijkt piet a£ van,.de vreeze des Heeren. De veredéling van zijnen oní}erflijken geest, te midden van zorg
en zelfbeheerfcbing, verfchaft henii de zaligheden der
zelfvoldoeninga Sneller klopt zijn hart bij eiken zegepraal, dien hij over zich zelf behaalde; bij elke vaar
hij verwierf; bij elke werkzaamheid, die-dighe,.
i ij voleindigde ; bij ell e kundigheid , die ?gij zich eigen
Ap a lkte; bij elk toevoegfel, waarmede hij de lom der
Y^ians,chlijke gelt{kzatigheid vermeerderde. Het tlaat dus
Nati liens , door werkzaamheid en godsvrucht na ei ?<eu
dg zich een'. blijden avond te bereiden. Het reine hart
is altijd blijde,
boven dit alles, nu , blijft zijn oOi a; :t f" ekeerd gete tied on dien hoogeren gelukiraax, w' ar 't genoege ;i
niet
-
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iiíet bepaald is bij 't vergangelijk genot, Dat vooruitr icht flerkt hem in zijnen loop en geeft voed fel aan zijie krachten in het,worftelperk des levens. Blijde verwachting vergezelt hem , en 1telt hein fchadeloos voor
menige ontbeeringe; en voor eiken opmerkzaamen befchouwer ftrekt hij ten (preekenden bewijze, dat de
Wijsheid het Levert geeft dien die haar heeft.
Zijn Rijkdom en Wijsheid zo zeer berekend elkander
de hand te bieden , om den bezitter op te voeren tot he
lloog(le toppunt van met^schlijke gelukzaligheid — hoe
nadruklijk noopt dit bezef den welgegoedden man tot
warme dankbaarheid! maar ook, hoe zeer kan hem hierA
door de noodzaadlijkheid blijken, bij zijnén Rijkdom zich
Wijsheid te verwerven ; — Inderdaad ; het wezenlijke ,'t
geen menfchengeluk uitmaakt , wordt miskend door
hen, die den Rijkdom tot uitfpoorigheid misbruiken.
WaanS,nde aan vergenoegen rijk te zijn , lijden zij daaran gebrek; zij grijpen naar eene fcha.duwe, welke zij
dimmer zullen vasthouden ; hijgen naar eene verzadiginge , welke zij nimmer zullen genieten. Daarenboven wordt op 't eind altijd bewaarheid dat getuigenis
der Wijsheid : wie tegen mij zondigt, die kwetst zijne ziéle;
die mij haaten, hebben den dood-lref (*).
Te minder klagte over onrechtmaatigheid kan dees
eisch verwekken, daar het met de verkrijging der Wijshteid niet gelegen is gelijk met de verwerving des Rijkdoms. Deeze laatfte baart veel moeite , en zult gij
ílaagen in uw beja g , het goed geluk ,moet u dienen en
veele omaandigheden moeten medewerken. Smeekende
om Rijkdom, kunnen 'er duizend gevallen zijn, waarin
de hoogfile .Wijstieid ons met onze.bede%, als een dwaas
aanzak, onverhoord moet terugzenden. Niet alzo
wanneer wij Wijsheid begeeren! — Ook die wensch
vordert, ja! de iilfpanning der krachten onzes geestes;
paar die krachten worden daarbij niet verteerd. Goed
geluk en uiterlijke om(l:andigheden behoeft de mensch
niet aan te zoeken om beguntliging in deezen. Zekere
rekening , eindelijk, kan hij maaken op 's Allerhoog,
lien bijftand , wanneer hij dien oprechtelijk van Hens
affineekt; want nimmer ftrijdt dusdanige bede tegen Zijn
plan en welbehaagen. Een Apostel leert ons: Is het dat
biet
C*) Spr. VIII: E.
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het iemand aan Tvijsheid ontbreekt , hiji bidde haar van
God, zo zal zij hem gegeven worden (*). Reeds de begeert e naar kVijsheid, reeds het bezefdat zij behoeftezij,
doet veel af. Zij wordt voorge(leld als Jlaandeenroepende
aan den wegen aan de poorten der Stad, als bereidende Ilaare
tafel en uitzendende Haare die cstmaagden ter noodiging der
flegten en dwaazen (t). Gronden genoeg ter aanipooring, om bij den Rijkdom Wijsheid te voegen ! -- Is
dus, de gelegenheid ter vereeniging van beide in iemands
hand gëgeven, b hoe dwaas en onverantwoordelijk, wanneer hij dit hoogst geluk der aarde niet grijpt en vasthoudt !
Maar wanneer wij nu gebragt worden in de gevaarlij1e verzoekinge , 'ten kosten van de Wijsheid onze bezit
uit te breiden, dat te doen ten kosten van eerlijk -tinge
beleid ? — Het is-heidnrctfap,ond
vaar -zorge en ontbeeTïnge is drukkend, en Rijkdom
is een wenichelijke ftaat. Doch, nadat ik en Rijkdom en
Wijsheid , ieder op zich zelve, heb voor-geíleld , en aan
welke de oorfpronglijke waarde deezer dingen-getond
zij., blijft voor een denkend hoofd en welgeplaatst hart
geene keuze meer overig, en kan ik mij ontflagen retie=
ren van de moeite, over dit punt verder uit te weiden.
De Prediker prijst- in- mijne Textfpreuke den Rijkdom
niet, dan in vereeniging befchouwd met de Wijsheid;
doch deeze prijst hij, ook-zonder den Rijkdom,'als het
Leven fchenkende aan haaren bezitter. Laat ik daarom
ten befluit nog dit hierbij voegen: van korten duur is het
aardfche leven met allé deszelfs lijdens en genietingen; maar
het hooger beílaai ,' ' waarin wij oogoen zullen hetgeen
wij hier zullen hebben 'uitgezaaid, kent geene perken:
Wat baat het dus den mensch dat hij de gekeele waereld eIvint, wanneer hij daarbij fchade lijdt aan zijne ziele (j !
Neemt dan de tugt der Wijsheid liever aan'dan zili'er , en
acht Haare leere hooger dan kostlijkgoud! Want de Wijsheid is beter dan paerlen, en al wat men'wenfchen kan , -is
bij Haar niet te vergelijken (fis). Gij,' die het beeld des
Vlekkeloozen draagt!' aanvaart de hand deezer heinelfche
Leidsvrouwe! zij voert u tot gelukzaligheid, onbeperkt
als uw beítaan en uitgebreid gelijk de Goedheid van Hem,
die u voor een nimmer eindigend geluk bellemd heeft !
(*) 'ic. I: . (j-) Spr. VIII: a, 3. C. IX: z-6.
O Matth. XVI: 26.
(5) Spr. VIII: to , II.
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BR:IFF VAN DEN HEERE J. DE LIEER JUN$. , T$
DORDRECHT , AAN DE SCHRIJVERS DER VADERLANDSCHE LETTEROEFFENINGEN,

Mijn Heeren !
ICclioon ik het navolgend geval, reeds door middel
van de Dordrechtfche en Haarlemfche Couranten,
waereldkundig heb gemaakt , zoo oordeel ik hetzelve
nogthans te belangrijk voor de Genees- en Heelkunde,
dan dat ik niet een middel zou zoeken, om daarvan, in
een meer blijvend Tijdfchrift , een eenigzins nauw
bericht te geven. — Hiertoe nu is mij Uw ge--keurig
acht Maandwerk gefchikt voorgekomen , en ik twijffel
dus niet , of Gijlieden zult , ook, ten algemeenen nutte,
dit mijn bericht wel in hetzelve willen plaatfeno

O

Nu circa drie jaaren geleeden, en wel in den zomer of
het najaar van den jaare 1804 , ontdekte zich aan de
rechter borst van mijne Huisvrouw een gezwel, hetwelk
van tijd tot tijd grooter , en ook naar die mate pijnlij
hetgeen, door-onderfelieidene zeer erva--kerwid,n
ren en kundige Geneesheeren en Heelmeesters, zoo te
Amtlerdam , als hier en elders , onderzogt , eenparig
wierd verklaard, de Kanker te zijn.
Ware men bedagt geweest, hierover in tijds te confuleeren , dan zona hetzelve, apparentelijk, in den aanvang ,
door amputatie, of kunstbewerking van dien aard ,wel te
geneezen zijn geweest; dan, gelijk het in dusdanige 'gevallen veelal gaat, het kwaad was, ten tijde van dit
onderzoek, reeds zodanig verergerd, en nam dagelijks
zodanig toe , dat in den zomer en liet najaar van den
jaare 1805, door alle die Geneesheeren en Heelmeesters,
welke ik daarover confuleerde, wierd gedeclareerd , dat
ten deezen geene kunstbewerking hoegenaamd van eenig
gewenscht gevolg kon zijn , en dat voor het overige
(gelijk dit ook algemeen bekend en aangenomen was)
geen middel of remedie tegen den Kanker voorhanden
c.>« , zodanig, dat dusdanig accident algemeen, bij de
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Genees- en Heelkundigen, voor ongeneeslijk wicrd gehouden; en zo wierd dan, als 't ware, door alien het
vonnis des doods over mijne Huisvrouw uitgefprooken,
en ik leefde in het akelig vooruitzicht , van haar mis
fpoedig , en althans naar liet oordeel van allen,-fchien
zeker aan dit verfchriklijk accident te zullen verliezen ;
terwijl zij zelve, haar toeland bezelfende, en voor het
overige in den besten staat van gezondheid, niet anders
leefde, daft in de zekere verwagting van , misfchien
binnen -korten tijd, als een voorwerp van de bekiagenswaardigfle ellende te moeten ílerven.
Dan, in deezeil radeloozen toettand , wierd ik onderricht, dat de IVIedicint Doctor, de Heer F. H. KATZENBERGER woonende te Izrarendosff, in het Mun(lerfche, tot verbazing van allen, aan wien zulks bekend
was., het middel had gevonden, ter geneezing van den
Kanker, ook dan wanneer dezelve niet meer door amputatie, of kunstbewerking van dien aard, te geneezen
mogt zijn, en dat dit middel door hem aan onderfcheidene Lijders, welke zich aan zijne zorg hadden overgegeven , met het beste fucces was geappliceerd.
Na dat ik mij nader omtrend deezen Geneesheer had
doen inlichten , en ten aanzien zijner kundigheden de
meest voldoende informatien bekoomen , begaf ik. mij
in de maand December í8o5 met mijne Huisvrouw der.
waards , en kreeg , al, fpoedig , na dat hij het acci.
dent had geëxamineerd ,. van hem het troostend bericht, „ dat hij de geneezing van dit gezwel, fchoorn
„ bij hem mede, even als bij alle andere deskundigen ,
„ voor den Kanker , en wel van het kwaadaardigfte
zoort,gehouden wordende, geenzins hopeloos (telde,
„ maar dat hij vertrouwde daarin te zullen reusfeeren ,
„ hoe zeer de wonde open. , en over het geheel de
„ Raat derzelve reeds van dien aard was, dat ook hij
„ initemde, dat ten deezen geene amputatie , of kunstbewerking van dien aard , konde bewerkttelligd
„ worden."
Ik zogt alzo ter woonplaatfe van deezen Geneesheer
een gefchikt verblijf voor mijne Huisvrouw, en zij gaf
zich aan zijne .geneeskundige voórfchriften over, met
dat gevolg, dat wij al. fpoedig van zijne zijde meer
en meer hoop erlangden, en met dien allergelukkigftcn
uitflag , . dat mijne Huisvrouw , na die voorfchriftett
circa vijftien traanden gevolgd te hebben, nu een maand
ge•
,
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geleeden, compleet en radicaal van den open Kanker genee,ten , met mij alhier is geretourneerd , zonder eenig
verder hinder of letzel van dit accident te hebben
o vergehouden , zodanig dat die zelfde ervaren Genees- en
Heelkundigen alhier, welke bevorens hadden gedeclareerd
geen middel hoegenaamd ter harer redding bekend te
zijn , thans edelmoedig erkennen , dat zij volkoomen
geneezen is , en dat zij de verdienílen van den voorn.
Heere KATZENBERGEK , welke boven hunner aller ondervinding in dit opzicht verheeven zijn, naar waarde

bewonderen.
Het is mijne zaak niet, de wijze van geneezing. in
deezen, in derzelver aanvang en voortgang , te openbaren; de berichten , welke ik -daarvan mogt kunnen
geven , zouden , daar de Geneeskunde mijn vak niet
is, zeer onvolkomen zijn , en de middelen zeker zijn
mij onbekend.
Ik geef dus alleen daadzaken op, voor welker waar
ik kan inftaan , terwijl ik vermeene , dat deeze-heid
van dat belang zijn, dat zij elks aandagt zo wel, als
het bijzonder onderzoek van elk Geneesheer, verdienen , -- en ik eindige deezen , met ook hier mijne
opentlijke en hartgrondige dankbetuigingen te vernieuwen voor de zorg , door meergemelden zoo ervaren
Geneesheer, ten aanzien mijner Huisvrouw, (die voor
hulp van het goedertieren Opperwee --zekr,mtd
zen , aan hem het behoud van haar leven te danken
heeft) zoo gelukkig aangewend ; terwijl ik voorts
de eer heb, mij met confederatie te noemen
Mijn Heeren 1
Uw `Vel Ed. zeer bereidwill. Dienaar,
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13AVRDRY DES LOZIERES' BESCI-RIJVING VAN EEN
KATOEN -INSECT.

(Uit The iforks of the American Philofophical Society.)

H

et Infer, van 't welk het Dierlijk Katoen komt,
draagt, in dd West- Indiër, bij de Engelfchen den
naam van Iofett Fly-carrier, of Vlieg-draagend Infe5.
Elk Inwooner der West-Indiën kent en vreest den vraatigen Worm, die zo veel nadeels op hunne Indigo- en
Casfada- Plantadien aanrigt. De Casfada -worm wordt
even als de Zijde -worm voortgebragt, en komt voort
uit eitjes , door de moeder gelegd , naa de herfchepping
in eene kapel. Het eitje komt uit omtrent het einde
van Julij, wanneer het opgroeiend rupsje bekleed wordt
roet eene huid, die de fchitterendí±e kleuren vol verfchei.
denheids ten toon fpreidt. In de maand Augustus bijkans gereed zijnde om de gedaantverwisfeling te ondergaan, legt het kruipend Iufe& dat heerlijk bekleed zei af, en
trekt een bevallig zeegroen overtrekzel aan, 't welk onderfcheidene tinten ten toon fpreidt , naar de verfchillende
kronkelingen van het Diertje en het vallen der lichtflraalen.
Dit nieuw opfierzel is de voorbode van de kwellingen ,
die het wagten. Terfrond daarop komt een zwerm van
Ichneumon- vliegen 'er op aanvallen , en- dringen hun
angel in de huid huns flagtoffers; zij bezetten den rug
en de zijden , en ten zelfden tijde leggen deeze Vliegen
de eitjes in het diepst der door hun geboorde wonden.
Deeze verfchriklijke werking verrigt hebbende, ver.
dwijnen de Vliegen , en het geftooken Diertje blijft een
uur in een beweegloozen Raat, uit welken het ontwaakt
met grooten honger en aan 't eeten valt. Dan neemt de
grootte dagelijks toe , tot den tijd dat de Ichneumon;
vliegen uitkomen. De gelegde eitjes komen ten zelfden
oogenblikke uit , en de Casfada wordt oogenbliklijk
overdekt met een duizend wormpjes. Zij komen ter
zijde uit elke porie te voorfchijn , en dat als bezield
kleed overdekt den worm zo gansch en al, dat men 'er
niets, dan alleen het voorfte van den kop, van zien kan.
Zo ras de wormpjes uit de eitjes zijn, en zonder de
plaats
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plaats te verlaaten, waar zij uit'de eitjes voortkwamen,
geeven zij eene vloeibare goml}offe van zich, die, in
de lugt komende, lijmerig en eenigzins vast wotdt. Elk
deezer Diertjes vervaardigt voor zich tien klein bekleedzei, eivormig van gedaante , waarin het zich omwindt,
maakende , als 't ware , zijn eigen doodkleed. Zij fchijnen alleen gebooren om te flerven. Deeze millioenen
van bekleedzels zijn digt bij elkander ; het vervaardigers
duurt geen twee uuren, en de casfada-worm vertoont
zich als in een fraai wit kleed. Terwijl hij in deezer
voege overdekt wordt, blijft hij in een (laat vats voltlaagene gevoelloosheid.
Zo ras dit bekleedzel geweeven is , en de kleine werk
zelve vervaardigden , weggegaan zijn en-liedn,'t
zich in hunne celletjes verborgen hebben, tragt de worm
zich te ontdoen van die gastei en het bekleedzel, waarin zij zitten. Hij komt uit die omkleeding, beroofd van
alle zijne voorige fchoonheid , in een zeer verzwakten
ílaat, en bedreigd met een kort aannaderetiden dood.
Welhaast gaat hij over in den Vlinderftaat, en, naa he
beltaan gegeeven te hebben aan duizenden van eitjes ,
verliest hij fchielijk zijn eigen leeven, laatende aan den
opkweeker een voordeel , 't welk meer kan opbrengen
dan noodig is om de toegebragte fchade te vergoeden.
In omtrent acht dagen veranderen de kleine wormpjes,
in die bekleedzels omwonden, in vliegen met vier vleitgels. De fprieten zijn lang en beweeglijk; eenige hebben een staart, die bij andere niet befpeurd wordt. Zij
eeten kleine Infecten van het gezin van Acarus, en behooren blijkbaar tot het geflacht der Ichneumons of
Boorvliegen.
De Heer DES LOZIERES voegt 'er wegens het Dierlijk
Katoen nevens : Het bekleedzel deezer Diertjes is fchitterend wit, en, zo ras zij 'er uit gekrooperi zijn, kan
men het, zonder eenige voorbereidende omzigtigheid ,
gebruiken : het is vervaardigd van het zuiverste en fijn f e
katoen ; 'er valt niets uit te fchiften; elk deel is even
fijn, en zo fchoon als men zich met mogelijkheid kan
verbeelden.
Het is daarom , dat de Berigtgeever van dit Infe& den
4mericaanen aanraadt om ''t zelve aan te kweeken, en
op dezelfde wijze en tot het zelfde einde te behandelen
als de Zijde-wormen. Hij verklaart, daarenboven
dikwijls een overvloed van dit Dierlijk Katoen gezien te
heb-
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hebben , zo dat. men, in korten tijd , eene groote meá
31igte kan verzamelen. Voorts is ht Dierlijk Katoen
Diet onderhevig aan de moeilijkheden , welke in het vervaardigen van het Groeijend Katoen voorkomen ; het
kost minder tijds , minder moeite, en fchijnt de Heer
VES LOZIERES niet te twijfelen of het zal den voorrang
betwisten aan de Zijde. Zijde , op wonden gelegd ,
baart ontf'eeking; doch het Dierlijk Katoen kan als lin=
nen gebruikt worden zonder eeneg ongemak te baaren:
;

OVER DE KOEPOR-INENTING IN CHINA•

Ir GEORGE STAUNTON eene Verhandeling over de Koe x

pok -inentiig in de Chineefche taal overgezet hebberide, het eertte Engelfche Boek , ooit in -China vertolkt
nitgegeeven , heeft die Inenting in de zo zeer volkrijke
Stad Canton plaats gegreepen en opgang gemaakt. Zo
verre heeft dit anderzins met eigene inrigtingen en ge.
bruiken ingenomen en van 't geen bij andere gebruiklijk
is afkeerig Volk, in dit geval, de vooroordeelen overwonnen, dat men eene ruime Infchrijving heeft ogenge.
held, om eene Inrigting te Canton te vestigen i waardoor
die Inenting zich zal verfpreiden door het geheele omliggende Land, en voorts tot de verder afgelegene deeg
len diens wijdílrekkenden Rijks.

,

IETS WEGENS SELIBI DEN

III, DEN THANS REGEE=

RENDEN TURKSCHEN RÊIZERi

en Sekretaris van liet .F anfche Gezantfchap ; die
lang te Confantinopole zijn verblijf heeft gehad .,
E
heeft aangaande den thans regeerenden Sultan eéi ige`bij-

zonderheden in 't licht gegeeven, welke, uit hoofde der
tegenwoordige omftandigheden, opmerking verdienen.
SELIM DE III , OIHANDARI; Zoon van den Sultan
11IUSTAPHA DEN III t en Neef des naastvoorgaandell KeiZ.erS AEDUL - HAMID , is geboren den vierëntwlntigtteu
December i761: Hij beklom den troon op den dertienden
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2799, zich met de HIattechan, of het zwaard van B1AIIOE
omgordende. Al aanlionds naa zijne troonsbeklima
ming vertoonde hij (preekende blijken van zijn oorlogzuch$
tig karakter: in plaats van feesten en de gewoon vreugdebedrijven, onthaalde hij zijn volk op een Tournooifpel.
Turkije was gewikkeld in een Beduchten Oorlog tegen de twee Keizerlijke Moven van T'/eenen en Petersburg t
een lterke aanhang , aan wells hoofd zich de Sultane
VALID é plaatfte, wilde , het koste wat het wilde, den
Vrede ; SLIM bande zijne Moeder in het Oud Serail,
en verklaarde zich voor het voortzetten van den Oorlog. Doch zijne Generaals onderfteunden kwalijk zijn
befluit, en de Vrede wierdt geteekend te Tasfi, op den
negenëntwintigflen December 1791.
De Fran/cue Revolutie trok toenmaals de opmerking
van alle Kabinetten van Europa. Met veel bekwaamm
heids bediende • zich CATHARINA DE II van die groote
gebeurtenis ,cm het Turkfche Miniflerie eenen fchrik aan
te jaagen , hetzelve inboezemende , dat de onmagt,
in welke het Hof van Ver/all/es was gevallen, RusianeB
de hand volkomen ruim liet om zijne groote ontwerpen
voort te zetten. De Divan kon niet onkundig zijn, dat
men niets minder bedoelde, dan de Ottonannen uit Eua opa te verjaagen; en SELIM, lang door zijne Staats
zijn eigen verfland beflreeden , bewilligde-dienars
eindelijk in het teekenen van een verbond met zijnest
natuurlijken en onverzoenlijken vijand. Het Manifest,
welk die Monarch tegen Rusland in 't licht gaf, wijst
aan , met welk eene heimelijke verontwaardiging hij
de verdrukking dier gewaande vrienden verduurde.
In zijn dagelijksch leeven vertoont sELIM deugden
en hoedanigheden , die een Europifcll' Vorst tot eere
zouden verftrekken. Zijn geest is- ontheven van die
verouderde vooroordeelen , die ten onbeklimbaarelà
fcheidmuur dienden tusfchen de Mufulmauven en de
Christen - natien ; hij bemint de kunllen en letteroell=erlingen; drabifche Dichthukken, die in hoo e achting
zijn, worden aan hem toegefchreeven.
Zijne verdraagzaamheid omtrent de Frankesi (de al-gemeene benaaming van alle Christenen) is inzonderheid
opmerkelijk ten aanzien van de zulken , die te ConJlani*
áinopole woonen. Voorbeelden worden daarvan aangevoerd, die men in de gefcliledenis zijner Voorzaaten vetBeefs zoude zoeken. De Sultans, bij voorbeeld, hebbetl het
Ce
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altijd aIs beneden hunne waardigheid befchouwd , de
Franken met eenen oogflag te verwaardigen , die zich
voor de deuren van het Serail of van de Moskee bevonden , om den floet te zien voorbij trekken. SELInr D^
III, te paard na de Dfchami rijdende, verwaardigt zich
niet ílegts, de Franken aan te zien, die zich aan den
weg vervoegen , maar het gebeurt ook wel , dat hij
hen groet, met een hoofdknikken , wanneer deeze uic
eerbied hun hoofd ontblooten. Merkwaardig is het
zelfs, dat deeze Europifche groete dermaate Itrijdig is
met de Oosterfche zeden, dat, onder een minder ver
Vorst, dezelve den Christenen zeer ttrenge-dragzm
bel}rafrngen zou kunnen berokkenen.
Bekend is het, dat de Groote Heer dikmaals, te Dolsna-Backdfcheh, afzonderlijke gefprekken met de Franken houdt , welke hij in zijnen dienst wil gebruiken.
Eindelijk, in zijn paleis heeft hij feesten gegeeven aan
Fran/the familien te Pera en Galata; agter een tralie
gezeten, vermaakte hij zich met het zien van de-werk
Europifche danzen, en vooral met het hooren van her
liedtje : Malbrouck s'en va -t-en guerre, 't welk op een
orgel wierdt gefpeeld, terwijl allen , daarbij tegenwoordig, hunne Itemmen daar nevens paarden. De geliefde
zang des Sultans wierdt welhaast een volksliedtje, en
zeer dikmaals hoort mept het in den mond der Tfehaikfchu , die het , indedaad , dermaate verknoeid hebben,
at het naauwelijks kenbaar is.
De volgende anekdote , die op de beste getuigenisfen
rust, is een verder bewijs van SELIM's verregaande goed
jegens de Franken. Veelen van hun waren-wilghed
te Bujukdere vergaderd , om aldaar tegenwoordig te zijn
bij een vermaard feest,welk 'er zou gegeeven worden.
De Sultan, die een feheepstogtje deedt, liet zich aldaar
aan land zetten, en doorwandelde het ruime veld, midden onder de gezelfchappen van Christenen. 'Er onttondt een hevig onweder; de Dames hadden haare regenfchermen uitgefpreid; doch toen haar wierdt onder
't oog gebragt , dat de Groote Heer alleen het regt
hadt om 'er zich tegen de zon en den regen van te bedienen, haastten zij zich om dezelve zamen te plooien.
SELIM, onder het wederkeeren na zijn jagt, dit blijk
van eerebetoon bemerkende, liet ftraks den Franken veeeten, dat zij zich van hunne parapluiep konden bedie-

uen, even alsof hij 'ea niet ware.
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Zeer dikmaals doorwandelt de Sultan de flraaten zijtier hoofdstad, in het flrengtte incognito, nu eens met eelt
groenen tulband en het llibaneesch gewaad, dan weder`
om met de hooge zwarte muts der llrnauten, en den groot
ten rooden inantel der Iiosniakken, met gouden haakjes
verfierd. gemeenlijk wordt hij in deeze wandelingen
van flegts vier perfoonen verzeld, volmaakt eveneens als
de Sultan gekleed. Aldus bezoekt hij de cafernen,
de koffijhuizen , de fchóolen , de hoofdwagten y op
ftaanden voet belooningen of flraffen toedeelende.
Volgens de godsdienflige en landswetten van het Kei
moet elk Mufulman een handwerk kennen; de-zerijk
Sultans zelve zijn van die verpligting niet ontflagen.
Diensvolgens heeft SELIM DE III zich in het fchilderen
van neteldoek geoeffend. In naavolging van dit luister
voorbeeld, is dit werk dermaate in de mode geko--rijk
men, dat, bij alle aanzienlijke lieden, de meeste divans
en bedden met neteldoek befpreid zijn, door de vrouwen, of zelfs door den heer des huizes befchilderd.
Ondanks het kortftondig misnoegen , welk de Sultan,
ten tijde van den Rusfsfchen Oorlog, tegen de Sultane
VALID é hadt opgevat, heeft deeze Vorst altijd veel liefde
en achtinge voor zijne Moeder betoond. Deeze Sultane bezat eene bijzondere genegenheid voor de Franjchen, en nooit heeft zij dit gevoelen ontveinsd, zelfs
to tijden , wanneer de vijanden van Frankrijk , door
hunne listen en laagera, aiwat na dien kant overhelde uit
het Serail tragtten te verwijderen.
SELIM heeft drie Zusters , aan Paella's getrouwd ,
doch hij heeft geene natuurlijke erfgenaámen. Naa
zijn overlijden fchijnt de Ottomanfche troon te moeten
vervuld worden door een van zijne beide Neeven, mes'APHA en MAHMOUD , Zoonen van den naastvoorgaanden Sultan ABDUL HAMID. De oudile is zevencntwin.
tig , de jongffe tweeëntwintig jaaren oud ; met veel
zagtmoedigheidsworden zij door den regeerenden Sultan
behandeld, in erkentenis der weldaaden, die hij van hunnen Vader heeft genooten. - Nogtans zijn zij, volgens
een onheugelijk gebruik; in het binnenfee van het Groot
Serail opgefloten; alleen op plegtige dagen, bij voorbeeld op het feest van Beyram , worden zij bij zijne
Hoogheid ter handkus toegelaaten. Aan geene ande•
ren wordt tot hen de toegang vergund, dan aan
Cc*
`Viroti.
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Vrouwen , voor onvrugtbaar bekend, en aan zwarte
Gefnedenen.
SELIM DE III is de zevenëntwintigfle Keizer van het
Ottomanfche geflagt, de vierëntwintiglte Groot - Sultan,
en de negentiende Kalif (*).
(*) Bekend is het, dat SELIM DE III deezer dagen onttroond,
en voorts door toegediend vergif van het leeven is beroofd.

SCHILDERKUNDIGE BESCHOUWING VAN HET PANORAMA, VOORSTELLENDE DE STAD NAPELS, GESCHILDERD DOOR DEN NEER PREVOST.

(Medegedeeld door A. FOKKE, Sinmonsz.)
ooit te vooren heeft de Schilderkunst, op eene volkomener wijze , een algemeener nut kunnen bereiken, dan federt de Panoransifche Tafereelen derzelver befchouwers tot in de verst afgelegene oorden, op de gemakkelijkfle en onkostbaarfte wijze , kunnen overbrengen, en het befchouwend oog en opmerkend oordeel op
de wonderen van Natuur en Kunst, welke door geheel
Europa verfpreid zijn , doen vestigen. Door haar behulp zijn duizenden, die nooit in de gelegenheid waren
om hunnen leerlust en roemwaardige nieuwsgierigheid
door buitenlandfiche Reizen te voldoen , te midden van
het leevendig en bevallig Parijs, het door oudheid en
grootfche gedenkftukken eerwaardig Rome, het op rijkdom en zeemagt trotfche Londen, en het wonderbaarlijk,
door vlijt en kunst, (in vergelijking dier aloude Steden)
bijna in één oogeiblik daargeftelde .elníflerdam, gevoerd
geweest , en daardoor in Raat geheld, om van de juiste
ligging, gebouwen, omtrek, grootte, magt en aanzien
dier waereldberoemde Steden een veel juister denkbeeld
te kunnen vormen, dan eenige andere afbeelding, platte
grond , of bijzondere gezichten , hun ooit te vooren
daarvan hadden kunnen verfchaffen; waardoor de kennis
der Staatkundige Aardrijkskunde, wat het voorkomen en
aanzien der voornaamste Hoófdheden betreft, op de vol
wijze algemeen gemaakt wordt.
-komenit
Echter, hoezeer dit alles, door de Panoranzifche voorf1el1 ng van, op de plaatfen zelven, naauwkeurig afgetekende
gezichten bewerkt kunne worden, zo dat men den
nieuws.
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nieuwsgierigen verfcheidene Steden en oorden, op eene

zeer gemakkelijke wijze, kan doen befchouwen, is het
alleen voor het uitmuntend kunstpenfeel van den Heere
PREVOST bewaard gebleeven , om die befchouwing van
de nagebootf e Natuur bijna tot den hoogstmogelijken
trap van waarheid te verheffen, en de verbeelding tot
in zo verre te begoogchelen, dat de befchouwer einde
liet bemaalde doek , dat hem overal omringt , voor-lijk
huizen , water, lucht en aarde begint te houden, en
zich in de Steden zelven, welke de Kunst hem voor
meent te bevinden. Dit ongemeen vermogen, van-ftel,
fchilderkundige nabootfing der waarheid in de Natuur,
had plaats in alle de Tafereelen, welke. deze , in dit
vak van Schilderkunst, tot heden toe, voortreffelijkste
Kunflenaar,, voor het oog van het Publiek heeft opgehangen, en wordt ook thands weder met veel recht bewonderd in het Panoramisch Tafereel der zo oude , als,
uit hoofde van derzelver ligging en merkwaardige natuur- en kunst - wonderen , alom beroemde Stad NAPELS.
Niet allen, echter, die het uitwerkfel der Kunst met
goedkeurende toettemming en ilreelend genoegen befchouwen, zijn in de gelegenheid geweest om dien trap van
kunstkennis .te bereiken, welke 'er vereischt wordt, om
de begoogchelende Tafereelen van eenen PREVOST behoorlijk in alle derzelver verdienflen te bewonderen. Het
mingeoefend gezicht vordert, hier en elders, eene aan•
wijzing, waardoor het in des Schilders denkbeeld kunne
indringen , en zijne keuze van behandeling naar derzelver waarde kunne fchatten.
Om, derhalven, deze wijze van fchilderkundige befchouwing voor elk meer gemakkelijk te maaken , hebben wij telkens elk Panorama, dat de Kunst ons federt
eenige jaaren heeft aangeboden, met het oog eens Schil.
ders befchouwd, en wat ons in hetzelve , alleen met be-trekking tat de Schilderkunst, opmerkenswaardiP voor
einde den befchouwer der Panorami--kwam,ngeftip
fche kunstwerken een dubbel vermaak te verfchaffen, door,
daar hem in de uitvoerige Topographifche en Historifche
Befchrijving (*) het belangrijke en merkwaardige der voorwer(*) Deze Befchrijving , gedrukt te Amilerdam bij P. J.
UYLENBROEK, en voorzien van een', ter verklaaringe dienende,
platten grond, is aldaar en in het Panorama i 5i ft. te
bekomen.
Ce 2
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werpen gefchied- en oudheidkundig wordt verklaard,
ook de fchoonheid, waarheid en verheven voorhelling der
Natuur, voor zo verre die in deze voorwerpen enkel een
gewrocht der Kunst is, op grond van reden te doen op.
merken.
Deze ons altijd aangenaam gevallen zijnde werkzaamheid herhaalen wij nog met zo veel te meer ijver, bij
het Tafereel van Napels, dat ons thans ter befehouwinge
voorgefteld wordt, als deze bijzonder fchilderagtig gelegene , en om derzelver oudheid en de haar omringende
natuurwonderen beroemde Stad, reéds van ouds geheel
aan Dicht- en Schilderkundige Befchrijvingen gewijd is
geweest.
De Kunst heeft dan ,. in de eerfle plaats , bij de keuze
van dit voorwerp derzelver verheven fmaak gevolgd ;
daar eene zo welgebouwde Stad, die aan de eerre zijde
door hooge gebergten omringd en aan de andere zijde door
de zee befpoeld wordt, den befchouwer eene geduurige
afwisfeling van niets met elkander gemeen hebbende, en
echter allen tot een fchoon en treffend geheel zamen
-vloeijnd
partijen, voor den geest brengt.
Uit deze mengeling van elk op zich zelf , met eene
eigene waarde van kunstuitdrukking, op den aanfchouwer werkende bijzonderheden , ontttaat een zodanig
fchilderagtig contrast. der hoofddeelen, dat het geheel
als door de Natuur zelve voor de nabootfing der Kunst
fchijnt beftemd te zijn : welke waarheid den Heer PRE.
VOST, bij het zien dezer fchoonheden, voorzeeker getroffen, en hem ook aangefpoord zal hebben, om deze
zo belangrijke Stad niet aan zijn kunstpenfeel te ontbouden.
Bij deze kunstvoordeelen , welke zo wel de ligging
als bouwwijze der Stad zelve den Kun[tenaar opleveren,
heeft hier deszelfs doordenkend en vindingrijk vernuft
nog eene toevallige natuurfchoonheid bijgevoegd; door
de Stad te doen befchouwen als door eene hooge zon
verlicht, welke aan de meestal vlakke daken het voor-,
deel bijzet van, tegen de te lood (taande muures , hier
an daar door fchaduwen (als zijn tinten en reflexiën)
min en meer fferk uit te komen , en hierdoor de llraaten, kaaljen, markten enz. voordeelig te doen onder.
fcheider,; waardoor een groote partij licht aan het gaat
Tafereel medegedeeld is.
-Leh
Naauwkeurigheid , in de getrouwe nabooting der
voor
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voorwerpen , blijkt aan den vasten en niet twijTelagtigen omtrek derzelven, wier bijzonder eigene, en in alle
andere oorden vreemde hoedanigheid, ons op de waar
nabootfing volkomen kan doen betrouwen. Wij-heidr
zullen, derhalven, als zijnde nooit ter plaatfe zelve geweest, ons in dezen niet dat kenmerk van juistheid ver
alleen nog opmerkende, dat de Kunftenaar,-geno:
in dit waarlijk geringfle gedeelte zijner kunst, nog zo
veel te minder te mistrouwen is, daar hij zijne naauwkeurigheid, in het waarneemen der voorwerpen, ons in
zijn Panorama der Stad 4mflerdam, welker gelegenheid
onze Stadgetiooten volkomen , en den meesten onzer Landgenooten genoegzaam , bekend is , op de overtuigendfle
wijze heeft doen blijken : behalven dat het betoog der
overeenkomst van dit Tafereel met het oirfprongkelijk
Tafereel , dat de Natuur den Schilder heeft aangeboden , buiten ons beftek ligt, 't welk zich alleen bepaalt
tot het aanwijzen der fchilderkundige fchoonheden, welke dit kunstgewrocht, ook al ware 'er geen Napels in de
Natuur voorhanden , echter bewonderenswaardig zou
-den
doen zijn.
Om echter alle de fchoonheden der Kunst, welke zich
rondsom in dit groot Tafereel het opmerkend oog aan
naar waarde, en met de behoorlijke naauwkeu•-biedn,
righeid , te befchrijven , daartoe zoude een geheel boekdeel vereischt worden ; hetwelk nogthands voor den
oordeelkundigen Kunstbefchouwer veele overtollige, en
voor den onkundigen veele onverfiaanbaare aantekeningen zoude behelzen , en welligt voor beiden zo langwijlig als lastig zoude zijn. leen verfchoone ons, derhalven, van zulk een' moeijelijken en tevens vruchtloozen
arbeid, en houde het ons ten goede, dat wij liefst ver
hebben, alleen op eenige weinige voornaame dee--kozen
len van dit groot kunstgewrocht , de aandacht onzer
Leezeren meer bijzonder te bepaalen.
Deze bij uitlek fchoon en kunstrijk behandelde partijen treffen aan den zeekant inzonderheid ons oog, alwaar de Kunst in het kabbelend water de Natuur derwijze heeft nagebootst, dat wij het, na langduurig 'er op
te Raaren , eindelijk wezenlijk meenen te zien vloeijen
en tegen de kust met fchuimende golfjens breeken.
De Gezichteinder , of horizon , ter linker zijde des
Tafereels door de firaalen der zonne verlicht , komt
glansrijk tegen de deinzende lucht uit; en in de verstCc.
af-
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afgelegene fchepen , zo wel als in die , welke in de ht.
ven en op de reede liggen, wordt men verrukt over de
meerdere en mindere toonen,.of afneeming der tusfchenlucht, en waarheid van kleur, welke, op de verfchillende afflanden, met alle kunstgevoel is waargenomen.
De fomtijds verfchrikkelijke, echter in het voorgeftel.
de oogenblik bevallige , Veruvius , en het omliggende
fehilderagtig gebergte, doen zich met alle kunstwaar
%fuurbaak, Haven en alle de groote Gebou--heidop;
tiven en Muuren , welke tot voorgrond dienen , zijn vol
kunstgevoel van licht én bruin, natuurlijk, krachtig en
gemakkelijk gefchilderd.
Eindelijk de f}offagie, hoewel uit den aart der ligging
en affland kleiner dan wel in de voorige Panoramas, ver;
liest echter niets van het eigenaartige en plaatfelijk gebruikelijke der inwooneren, en levert door de talrijkheid ,
zo wel als door de afwisfelende groepen van perfonagiën, rijdtuigen enz. den befchouwer een aangenaam en
treffend genoegen op.
Hiermede zouden wij van de bcfchrijving van dit fehil-.
derkunftig voorwerp kunnen afhappen , ware liet niet
dat de onzeekerheid , waarin de meeste befchouwers,
die in Napels niet bekend zijn, verkeeren , omtrend zekere kronkelende trekken, welke zich op fomniige plaatfen van het Tafereel, maar voornaamlijk bij dat gedeelte opdoen , waar de ruïne en oude metzelwerken der voor
tnalig aldaar gebouwde Bastions den langen mast ,waar
op ,bij fommige gelegenheden, de vlag opgeheesfen wordt,
ten voettluk verftrekken, eenige opheldering vorderde. Deze trekken enkronkelingen worden aldaar, en overal Waar
zij voorkomen , veroorzaakt door den nog overgebleven
i;eboriten tteenen vloer van het Bastion , dat aldaar pleeg
te ftaan, die van zo Bene aanmerkelijke hoogte , als waarop de bef'chouwer o.nder(teld moet worden geplaatst te
zijn, zich aldus voor het gezicht opdoet. Deze ophel,
filering , welke wij uit den mond van ooggetuigen , die
deze Stad lnenigmaalen in perfoon bezocht hebben, onto
reenden, meenden wij den aandachtigen en alles naauwkeurig opmerkenden , doch met de plaatfèlijke omftan,
digheden min bekenden befchouwer, niette moeten out,
houden; te smeer , omdat dezelve almede een blijk ople,
vert van de getrouwheid , waarmede de`Schilder degeringfle, en zelfs min bevallige kleinigheden, in zijn Ta
eei heeft waargenomen,
Met
-

-
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Met moeite wederhouden wij ons, ten einde ons oogmerk en bepek niet tevens te overfchrijden , van hier,
gelijk liet anders wel verdiende , gewag te maaken van
dat bijzonder, en van de aandoeningen der Kunstfchoonheid geheel verfehillend, echter niet min treffend en verheven gevoel, dat bij fommige, in de Gefchied-, Oud
Natuurkunde geoefende, befchouwers ontftaat,-heidn
zo dra zij zich, door de Kunst begoogeheld, op dezelfde plaats meenen te bevinden , welke reeds , in de
vroegfte eeuwen der bekende Geíchiedenis, door de aloudtte Griekfche Volken werd bewoond : eene plaats ,
waar men den zo algemeen bekenden en de nieuwsgierigheid van alle reizigers opwekkenden Vefuvius regt voor
zich liggen ziet ; waar men het Eiland Caprea , vermaard door de laatfle levensuuren.vi.n den wellustigen
Grijsaart TIBERIUS , benevens de wonderbaarlijke overblijtfelen der grijze oudheid, de bedolven Steden Herculanum, Pompeji enz., waaruit zo veele fchatten der aloudheid opgedolven zijn, met eigen oogen bei'chouwen
kan, alsmede het groote Paleis te Portici, hetwelk de
meeste dier Gedenkitukken der . lang van de aarde
verdweenen Volken in zich bevat ; waar men den
zonderlingenPaufslippus,en op denzelven de vreedzaame
Begraafplaats, waarin het ítof van den éénigen vIRCILIUs
rust , met kunstgevoel betrachten kan; waar het beruchte Hondenhol en de rookende grond van Solfatara
zich aan het nieuwsgierig oog opdoen ; in één woord,
waar men al datgene tevens kan overzien, wat old,
door de berichten der Reizigers, als het aanmerkelijklle
van geheel Italien wordt voorgefteld. — Wij befluiten
dus deze onze , alleen fchilderkundige, befchrij.ving,
met den wensch , dat de Kunst, door middel van dit
door haar uitgevonden - zo onkostbaar als gemakkelijk
reistuig , ons al verder in de gelegenheid flellen zal ,
om ook de overige merkwaardige 11oofdtleden van
Europa, met zo veel waarheid en treffende fchooaheld, voor den opmerkzaamen geest te brengen.
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(Uit het Engelser.)

D

e weezenlijke bevalligheden, aan de CIasfike Schrijveren eigen, hebben elk, die vatbaar en gevoelig
is voor de fchoonheden van vernuft, fmaak en welzeggenskunst, bekoord. Zints het herleeven der Geleerdbeid, hebben ontelbaar veele Taal- en Oordeelkundigen
zich onledig gehouden in de féhoonheden , welke zij
gevoelden, ten toon te fpreiden, of hunne poogingen
aangewend, om de duister- en zwaarigheden, die bij
het leezen zich opdeeden en eene vrugtbaare leezing
der Ouden belemmerden,. op te klaaren en uit den weg
te ruimen. Zo zeer heeft men zich , in dit vak , beiÉjverd , dat 'er tegenwoordig weinig ter nadere opklaaring overblijft: de arbeidzaamfte uitlegger ziet, en niet
zelden met leedweezen, zijne diepstdelvende nafpeuringen en fcherpzinn;gf1e aanmerkingen voorgekomen door
den arbeid van vroegere Oordeelkundigen. Dan,
naardemaal 'er naauwlijks een grooter onderfcheid is tusfchen der Menfchen gelaatstrekken, dan tusfchen derzelver zielsbegaafdheden; en daar, door dezelfde voorwerpen, verfchillende gevoelens bij onderfcheidene menfel en verwekt worden, — zullen de werken van fmaak en
vernuft Bene onuitputbaare ftofe opleveren tot liet maakerg
van oordeelkundige aanmerkingen. Het is op dit beginzei, dat Schrijvers van den tegenwoordigen tijd het waagen
durven, aan den arbeid hunner voorgangeren het eed
en ander toe te voegen , zonder te vreezen dat zij van
trots of vermetelheid zullen befchuldigd worden.
Dit doet het ook mij waagen , eenige aanmerkingen , tot
de kleindere Gr ekfehe Dichters betrekkelijk , mede te
deelera, zonder dat ik mij fchroomvallig aan eene tijd
-reknudig
orde hinde.
Het Griekfche Puntdicht valt het eerffte onder mijne
waarneeming. Voor het fchoone van deeze kleine opitellen, die den oorfprong aan Griekenland verfchuldigd zijn,
kan niemand ongevoelig weezen , dan hij, wiens fmaak
bedorven is door het min kiefche vernuft der laatere en
be-
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hedendaagfche Puntdichteren. In de daad, om door de
eenvoudige bevalligheden van liet Griekfche Puntdicht
getrofi èn te worden, moet de fmaak niet gevormd zijn
zelfs volgens den beroemden MARTIALIS. Onder de
Latijnfcbe Dichters llreeft , in dit flag van optellen ,
CATOLLUS de Griekfche naast op zijde. De Anthologia,
nog voorhanden , zijn vervaardigd door verfcheide
Schrijvers , en 'er is naauwlijks een genoegzaam getal Puntdichten van één , genoegzaam om zijne manier van die van anderen te onderfcheiden. Genoeg zij
het , in 't algemeen , aan te merken , dat derzelver
fchoonheid menigmaal niet gelegen is in een geestigen
flag, maar in de eenvoudigheid van het denkbeeld en de
zagtvloeijendheid der taaie.
De Gouden Verzen van PYTHAGORAS , fchoon niet
uitífeekende door de fierlijke wijze van zeggen of het
vloeijende der versmaat , zijn nogthans ten hoog Ren
fchoon in de korte en kragtige wijze , waar op zij de
Zedekunde aanprijzen, en bijkans Christen-deugden inboezemen. — De vroegere Wijsgeeren in Griekenland
droegen hunne leeringen in verzen voor , niet zo zeer
omdat zij zich in het Character van Dichters wilden
vertoonen , als wel, omdat de zedelijke voorfchriften,
in dichtmaat overgeleverd , zich te vaster in het geheugen hunner Leerlingen hegteden. PYTHAGORAS heeft eiken noodzaaklijken Leevensregel in dit kleine Dichtftulc,
begreepen; en hij, die 't zelve zijner geheugenisfe aanbeveelt, zal geen gids ontbreeken, om zijn gedrag ,.in
alle; `,voorkomende gevallen , te regelen. Dan, hoewel de
Zedeleer deezer verzen derzelver verdienstlijkfte fchoonheid uitmaake, zijn ze niet geheel verftooken van Dichterlijke verdienften.
Die edelaartigheid van ziel , welke altoos *aar vernuft vergezelt , heeft de Dichters en Wijsgeeren, door
alle eeuwen heen , aangezet om voor de zaak der Vrijheid uit te komen en te pleiten. ALC2EUS , van wiens
verdienflen wij 'een zeer hoog denkbeeld mogen vormen
uit de overblijfzels der oudheid , behaalde eerst eenen
letterroem door een Dichtftuk, Staftotica getiteld, behelzende een hevig uitvaaren tegen PITTACUS , ten dien tijde
Tiran van 4thene. Dit Dichtfhuk is der algemeene fchipbreuke niet ontkomen , en wij hebben flegts eenige brokken van deezes Schrijvers werken, door de oude Letterkundigen bewaard. Wij moeten ons, derhalven, te
vr--

.
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vrede houden met zijn Character te leeren kennen uit den
oordeelkundigen QUINTILIANUS en den geleerden DIONYSIUS VAN HALICARNASSUS: eerstgemelde beweert, dat
hij bondig, verheven , naauwkeurig was, en , in veele
opztgtetl, op HOMERUS geleek; de laatstgemelde kent
hein grootschheid , kortheid en zagtvloeijendheid toe,
in gelijke maate door alle zijne werken verf preid.
STESICHORUS flak uit , volgens het oordeel vii QUINTILIANUS, in Ilerkte van vernuft. Hij fchonk aan liet
Lierdicht al de deftigheid van het Heldendicht. Radde
hij de kunst verflaan om dc f{ ern opwellende drift zijns
vernufts te bedwingen ,' hij zou tioMERUS op zijde geflreefd hebben; dan ongelukkig vervoerde de vuurigheid zijner geaartheid hem buiten de paaien van juist
fchrijven ; en hij fchijnt , door eene overlanding van
Schoonheden , het treffende verlooren te hebben.
De brokken, ons van MENANDER overgebleeven, bezitten fchoonheids genoeg, om elk liefhebber van Letteren liet gemis zijner werken te doen bejammeren. Eenige n hebben geoordeeld, dat de vernielende hand des tijds
nooit grooter fchade aan de befchaafde Letteren toebragt, dan door liet verdelgen der Blijfpelen van MENANDER; maar, dewijl TERENTIUS diens geest en ttijl bewaard heeft, zijn wij eenigermaate fchadeloos_ gefteld
wegens het gemis van• het ,00rl'pronglijke , door de
naauwkeurige naavolgingen diens trefIelijken Schrijvers.
QUINTILIANUS , een bevoegd Regter in deezen, heeft
A'IENANDER aangeduid als den Man , alleen genoegzaam
om onzen fmaak en flijl te vormen. De weinige overblijfzels , ons door STOLeEUS bewaard , hebbe men voor
uititeekend te houden, zo van wegen de fchoonheid der
gevoelens , als uit hoofde van de zuiverheid der taaie.
Zij zijn egter te algemeen bekend , om hier eene breeder
vermelding te vorderen.
SIn1oNIDES wordt doer LONCINUS befchreeven als een
Dichter, bovenal in 't hartroerende uitfteekend. Zeer
weinige zijner fchriften zijn de fchipbreuk des tijds
ontkomen. Het kleine Dichtftuk op Dankè.is egter genocgzaam om de oordeelvelling van LONGINUS te regt.
vaardigen. Niets kan tederder, niets kiefcher hartroe=
rend veezen. — Daar is iets onuitdrukbaar behaagelijks in de voorflelling van eene Moeder, zich vervoegende bij een flaapend kind , onbewust van alles wat ge.
vaar mag heeten, diet alle de teerhartigheid van moeder.
Jij-
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lijke zorge. — Een ander opmerkenswaardig ítuk van
deezen zelfden Dichter, voor de verdelging befpaard,
is van eenen geheel anderen aart : een Hekeldicht op
de Vrouwen.
ALCMON, . van Laconia, levert een ander bedroevend
voorbeeld op van de vernieling, door de hand des tijds
aangerigt in de dierbaarfte Werken der Oudheid. Van
dien Dichter, weleer door geheel Griekenland vermaard,
aangehaald bij de Geleerden, vermeld door den mond
der Schoonen , is de naam, in de tegenwoordige eeu.
we , naauwlijks bekend . ATHENIEUS IIEPH/ESTION,
over PINDARUS fchrijvende , EUSTATHIUS en PLUTARcHus hebben deezen Dichter aan de volftrekte vergetelheid ontrukt , door Benige hukken van hem te bewaaren. Minnezangen, die , zints zijnen tijd , eenige der
•grootfte, Dichters onledig hielden, en gevoelige leezers en
leezeresfen zo zeer troffen , waren van zijne uitvinding. Alle Dichters vóór hem hadden zich van zesvoetige verzen bediend. Hij voegde 'er eene andere versmaat
nevens , en hem mag , met regt, de eer toegekend worden van de uitvinding dier verzentrant, welke oviDlus
en andere Latijnfche Dichters den weg wees in deeze
foort van opftellen.
ARCHILOCIIUS , die Schimp- en Liefdezangen deedt
klinken, flaagde in beide, gelijk wij mogen opmaaken
uit de getuigenisfen van twee bevoegde Kunstregters,
HORATIUS en LONGINU^S . Daar 'er niet genoeg van
hem is overgebleeven , om ons in ftaat te ('(ellen tot 'liet
beoordeelen deezer getuigenisfen, moeten wij op hun
gezag het laaten aankomen.
LUCIANUS vermeldt , in Bene zijner Zamenfpraaken,;
dat de Dichters aan _7upirer de hoogstklinkende bijnaamen hebben toegevoegd, enkel om een brommenden
toon aan hunne verzen te geeven. De Lofzangen van
ORPHEUS vloeijen over van deeze bijvoegwoorden , en
de leezer walgt menigmaalen wegens klinkende verzen,
van zin ontbloot. Indien zij egter opgef'(eld waren voor
de Muzijk , kunnen zij het geftrenge dir berispinge
eenigzins ontgaan : want het fchijnt een vrij algemeen
aangenomen regel, die nog heden tell dage (tand houdt,
dat men op de woorden in de Operas err tukken voor
de Muzijk weinig agt haat : maar de Verzen van ottPHEUS, indien- die, welke voorhanden zijn , ten (taal
zijner overige kunnen Itrekken , zijn zeker niet gefchikt
-
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om de fieencn te beweegen. 't Gccn men aangemerkt
heeft ten opzigte der Lofzangen van ORPHEUS, mag
toegepast worden op veele andere Griekfche optellen van
denzelfden aart. Dan eene algemeene oordeelvelling is
zelden juist, en men moet bekennen dat men 'er eenige
onder aantreft, die waarlijk verheven en fchoon mogen
l]®eten, inzonderheid die van CALLIMACIIUS.
'Er was eene foort van Gedichten bij de .4thenienfers g
welke op onze Balladen zweemde. Bij het naderen van
tenen Oorlog, naa het behaalen eener Overwinning, of
het lijden eener Nederlaage , verfpreidden de Dichters en
Staatslieden doorgaans onder den Volke een kort Dichtuk , firekkende om hun moed in te boezemen of van
vreugde te doen juichen. SOLON, der 4thenienferen wijze Wetgeever , was al te zeer overtuigd van het vermogen der Dichtkunfle op het menschlijk hart, om dit
kragtdaadig hulpmiddel te verwaarloozen in den aan
zijner wetten en het verfpreiden zijner intlellingen-drang
onder de laagere volksrangen. 'Er zijn nog eenige van
zijne Rukken voorhanden, die de inwendige kenmerken
draagen , dat ze voorbedagtlijk opgefteld zijn om het
Volk met eene zugt voor Vrijheid te bezielen , liefde tot
de Deugd in te boezemen , en gehoorzaamheid aan de
Wetten te keren. Ze zijn in de maat van,de Elegie ge•
ichreeven, doch hebben niets van den liefdewekkenden
trant van OVIDIUS ; ze zijn manlijk , zedeleerend en fireng.
Door zijne Dichthukken, gelijk bekend is, werden de
Athenienfers aangemoedigd , om den oorlog, welken zij
wanhoopend geflaakt hadden , te hervatten ; en het was
in gevolge van de geestdrift, door deeze Zangen ingeboezemd, dat zij eene volkomene overwinning op hunne
vijanden behaalden.
TYRTIIUS f}elde 'zijne fiujtken in dergelijk een trant
op; doch bepaalde zich geheel tot Krijgsonderwerpen.
Zo fterk wordt Krijgsdapperheid en Vrijheidsliefde ingeboezemd in zijne dichtftukjes, dat het geen zins groot
overwinningen, door de Grieken op de-fprakis,de
Perfiaanen behaald, zo veel aan TYRT2BUS, als aan MIL%
TIADES of THEMISTOCLES, toe te fchrijven. — Van dien
invloed der gezangen op den Volksgeest hebben laatere
eeuwen , en ook onze tijd , bij een en ander Volk, de
fpreekendfte , zeer bekende blijken opgeléverd.
Weinigen der oude Schrijveren zijn minder geleezen
dan LYCOPHRON. De duisterheid zijner Dichthukken
fluit
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fluit niet alleen den Leezer, maar maakt hem wendig;
nogthans is misfchien het mangel aan klaarheid, fchoon
hoogst ongevallig, eene fchoonheid te agten in een werk,
't geen uit voorfpellingen beftaat. Voorzeggingen en
Godfpraaken zijn altoos voorbedagtlijk duister geweest,
en bijkans onverihaanbaar. Hij, die agtflaat op deeze
oningeblaazene voorzeggingen des Heidendoms, verzaakt
vrijwillig zijne rede, en gelooft te meer, naar gelange
hij minder verftaat. Dan , het zij LYCOPHRON ,te
prijzen of te laaken valt wegens de duisterheid, die
zijne voordragt omwolkt , vast gaat het , dat hij , te
deezer oorzaake, nimmer een geliefd Schrijver zal worden. Ondanks de poogingen van den grooten POTTER
om hem op te helderen, blijft hij moeilijk, en zal waar
bedekt blijven liggen in de boekerijen-fchijnlkmeto
van oudheidliefhebberefi.
De Dichtftukken van BACCHYLIDES , hoe zeer ver
bij de hedendaagfchen , Honden in groote-warlosd
agting bij een Ouden ,dien men voor een bevoegd Regter
hieldt ten aanziene van Letterkundige verdieniten. HiERo twijfelde niet om hem den voorrang te geeven boven
PINDARUS, wiens Odes men in ''t algemeen geroemd heeft
als proefstukken van het uiterfle, 't geen menschlijk vernuft kon opleveren. Het gevoelen van HIERO mag, egter, met geen geringen fchijn van aanneemelijkheid, in
twijfel getrokken worden, wanneer men aanmerkt, dat
zijn charaéter als beoordeelaar onder den invloefl li:ondt
van Hovelingen , om wier gunst te winnen hij niet
fchroomde de waarheid te kort te doen.
De vrolijke, de "geestige, de wellustige ANACREON is
Glk bekend. De onderwerpen , door hem uitgekoozen ,
de trant, waarop hij ze behandelt , hebben allen , die
voor vermaak en dichtkunst gevoelig zijn , ingenomen.
'Er heerscht, in de daad , eene uitgezogte tederheid,
keurigheid en fmaak in de gevoelens , door hem uitges
boezemd : dan ik heb altoos gedagt, dat de fchoonheid
zijner verzen voor geen gering gedeelte ontífondt uit de
keus zijner woorden en de bijzondere welluidenheid zijner verzen. — Strenge Zedenmeesters hebben beweerd,
dat ANACREON'S verzen ftrebken om dronkenfchap aan te
moedigen en wellust te prikkelen. Dan, deeze aanmerking zou men, in zeker voege, kunnen t'huis brengen
op een groot aantal der keurigfte Schrijveren van ouden
ea van laateren tijd. Een man van fmaak en oordeel zal
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de fchoonheden van een opftel bewonderen, zonder to
te laaten dat de gevoelens invloed hebben op zijne beginzelen of op zijn g'drag. Flij zal de losbandige en
wulpfche trekken in de„' acreontifche Schrijvers aanzien
als kleine fpeelingen van een derig vernuft, om te
behaagen in een uur van feestlijke vrolijkheid, en niet
als gefchikt om een regelmaat zijns gedrags op te leveren. — Welke ook de zedekundige (trekking van ANA
Dichtftukken moge weezen , vast gaat het,-CREON's
dat hij geen wedergade hebbe in de foort van DichtItukjes, door hem uitgekoozen. Groot zeker is het getal
zijner navolgeren geweest; doch weinigen zijn wel ge
meesten , die van Wijn en Liefde op den-ílagd.De
trant diens Griekfchen Dichters waagden te zingen , leverden ftukjes , meer gelijkende naar het broddelwerk
eens onkundigen Schilders, dan naar de trekken van
eene meesterlijke hand.
SCALIGER, wiens oordeel, fehoon zoentijds in twijfel getrokken, zeker groot gewigt behoort te hebben,
fprak met grooten lof over de Schriften van orpiANUS;
een Dichter , die , fchoon men hem vergeleeken heeft
Met VIRGILIUS in diens Landgedichten, enkel geleezen
wordt door minnaars der Griek/the taaie , en den gemeenen leezer {legts bij naatje bekend is. De Keizer CARACALLA, onder wiens Regeering deeze Dichter bloei
zegt men , was dermaate ingenomen met diens ver--de,
zen, dat hi' last gaf, hem een Stater voor ell: vers te
geeven. hij Oordeelkundigen durven egter
den fmaak van CARACALLA in twijfel trekken. Van
zijne werken zijn 'enige het verderf ontkomen , dan andere daarin ingewikkeld geworden. — OPPIANUS was
een Taalkundige, en door, alle tijden heen zijn de werken van Taalkundigen bij uitftek min bewonderd dan
de kragtvolle proeven van een min befchaafd vernuft.
De Taalminnaar is te vrede, als bij taalfouten vermijdt;
de Dichter der Natuure tragt fchoon heden uit te druk
heeft het lot ondergaan van meest alle-ken.OPIANUS
Taalkundigen; hij werd weinig geleezen: dan de leezer
van fmaak zal 'er nogthans reele plaatzen in aantreffen ,
die hij fchoon zal noemen, hoewel hij 'er de benaaming
van verheven aan zal ontzeggen.
TRYPFIEODORUS volgde zeker de voetflappen van HoMERUS , en niet ongelukkig. Hij verheft zich wel
piet tot die hoogte ; dan het is genoeg te zijner aan.
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p rijzinge , dat hij , met een gemaatigd aandeel in de beroemdheid van HOMERUS, eene grootere naauwkcurig►
beid aan den dag legt., Hij kan met voordeel geleezen
worden, niet alleen met een dichterlijk, maar ook met
een.gefchiedkundig oog. Waar HOMERUS den draad zijner geichiedenisfe afbrak , vatte TR.YPIIEODORUS Bien
weder op. In de daad, zijn Dichtwerk is een noodi,^,
toevoegzel aan de Ilzade, zonder 't welk de Leezer one
voldaan blijft. — TRYP.HEODORUS zegt men dat eert
ander Dichtwerk gefchreeven hebbe; getiteld odvQo etx
Anarelpagga14, waar hij, in elk Boek, de letter,. die
de tailetter des Boeks uitmaakte niet gebruikt hadt,
Zodanig iets is beuzelagtig, en beneden een man van
verfland; dan men moet bekennen, dat liet veel moeite int
gehad hebbe, en ten bewijze ftrekt van groot geduld.
Het benadeelt het charac"er van TRYPHzODORUS niet als
Dichter; dan het moet aangezien worden voor eerre mis
een kundig', doch zijn vlijt kwalijk l e(tee.-gebortvan
denden Letterkundigen. Heeft HOMERUS den Strijd der
Kikvorfchen en Muizen , heeft VIRGI UUS nu en dan
laage voorwerpen bezongen, zonder hun Dichterlijk
Charac`Ier te verliezen; mindere Dichters mogen ook,
zonder van dwaasheid of kinderagtigheid befchuldigd'
te worden , zich in onaanitootelijke kleinigheden toe:
geeven.
In het leezen van deeze en andere kleindere Dichte.,
ren, wier Werken nog voorhanden zijn, vindt de liefhebber van de Griekfche Dichtkunst eene behaaglijke
verfcheidenheid , naa het leezen van de verhevene en
fchoone voortbrengzelen van IIESIODUS y HOMERUS en
`THEOCRITUS ; en iedereen , die regtmaatige aanfpraak
maakt op het bezit van (maak , moet onderfchrijven
het gevoelen van HORATIUS, in deeze regelen uitge+
-
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EEN NACHTTOONEEL ID1 ITALIE.
(Naar het Hoogduitsch van den Heere FRIEDRICUsEN.)
wandelde ik, op zekeren avond, aan den voet
A l peinzende
van den vermaarden bergGargevio: ik kwam van de jagt;

vermoeid van een geheelen dag befpiedens van de ruifchende
fnippenvlugt , ging ik zitten rusten onder een eikenboorn.
'c Was tien uur; de maan verlichtte eene fchilderatige !andftreek; ik bewonderde dezelve, zoo als men op tien ouderdom van twintig jaaren zich verwondert. In dien leeftijd
van begochelingen en geluk vertoont zich alles aan ons onder de lachende 'kleuren, met welke de jeugd de verbeelding
tooit. Waarom moet, in den rijpen leeftijd , de Rede de
weldaadige begochelingen van de lente des leevens verdrijven , zonder haar te vervangen ? Helaas! het licht dier dtivin-gelandifche Godheid (loopt onher!telbaar het zwak gebouw onzer genietingen; en, even als de blikfem , verdelgt het al
verlichtende.
Niets evenaart een fchoonen Italiaanfchen nnebt, die romaneske 'nachten , wier doorfchijnende en bloozende fluier het
bekoorende Hesperie 'meer verfraaid dan bedekt. In mijne
ziel voelde ik het onmerkbaar gemurmel van duizend onder
klanken weergalmen, die in den-fcheidnovrkàabe
avond(iond in 't midden der velden gehoord worden, wanneer men zich volmaakt flit houdt. In de verte ontdekte ik
de majetlueufe bergen , die boven den fibrusfus uitfteeken ,
nevens derzelver bevrozene toppen, die door het bleeke licht
der warmte- blikfemflikkeringen van oogenblik tót oogenblik
verlicht wierden. Bij tusfchenpoozen hoorde ik het dof g&..
druis der golven en het, fchrikwekkend en eenzaam zuchten
des Roerdomps. Zwaanen, die zeewaarts vloogen , zweefden
boven mijn hoofd , en ten halve onderfcheidde ik de treffende
toonen der Nachtegaalen, onder de digte takken van eenige
olijfboomen verfcholen , wier bladeren door het licht der
IVIaane verzilverd waren. Ik zag rondom mij, met den vuurigen wensch van Benen vriend te vinden , die mijne geestver.
voering kon gevoelen en 'er in deelen. Vrienden! fprak ik tot
mijzelven, zuchtende; heb ik nog vrienden? Misfchien Hellen
zij geen belang meer in hunnen fpeelgenoot, omdat hij niets
dan verveeling àantrof in die (leden , op die finaakelooze en
eentoonige firaaten , alwaar zijne vrienden hun aanweezen
voortheepen. — Deezé vreeze van te zijn vergeeten deeds mij
de pijnlijke gewaarwording eener volkomene alleen(tellinge in
Ie basre uitgebreidheid gevoelen.
-
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}Jet heelal fcheen mij Bene woestijn, hei gezang,der NachtegarIen Bene treurklagt; niet angst hoorde ik he gedruis der golven;
eerre onbepaalde zwaarmoedigheid drukte mijnen boezem, en
ik rees langzaam op , treurig mijne oogen op de wolken
vestigende , die thans de helderheid der Maane mij onttrokken; zij dreeven over, en eensklaps praalde de Maan neet
nieuwen luister. 0 verbaazende veranderlijkheid van een leevendig en gevoelig hoofd! Kunnen dan de verhevene tafereelen,
welke de Natuur voor ons ten toon fpreidt, ons niet roeren,
dan wanneer zij tiet het licht praalen, welk onze gewaarwordingen hun leenen? Of is het alleen hun invloed op ons,
die de natuur onzer gewaarwordingen bepaalt? Mijne treurigheid verdween; mijne denkbeelden klaarden ijlings op; met
fnelle fchreden fpoedde ik mij na den rand van het bosch ,
en hoe digter ik dien naderde, hoe meer die betoverende een.
zaamheid nieuwe bekoorlijkheden in mijne oogen kreeg.
De limoenboom , de doornhaag vertoonden zich tusfchen
de olijfboomen , en groepen donkergroene laurierbon•
men, met roozenkleurige bloemen, ftaken Loven die zilver
uit, wier zagte en zuivere tint de vel--kleurigojfbmn
den en bosfchen deezer fraaije oorden in den hoogften graad
verfraait.
Diep in een kreupelbosch bemerkte ik eene witagtige figuur,
welker gedaante ik niet duidelijk kon onderfcheiden; twijfel.
agtig bleef ik ílaan; liet witte jbeeld fcheen zich te beweegen. Een oogenblik geloofde ik, dat liet eene fpeeling mijner
verbeeldinge was ; doch eindelijk daaromtrent zekere kond.
fchap willende inneernen, trad ik zagtjes voorwaarts tusfchen
de takken , en kon welhaast een jong meisje onderfcheiden,
in 't wit gekleed; in haare hand hieldt zij eene lier , en leunde
tegen een boom; haare fchoonheid, haare jeugd , haare be.
vallige en ongedwongene houding, Ieenden haar in mijn oog
iet iuchtaartigs , iet hetneisch , 't welk de laatste hand leide,
om de landf'reek, die mij omringde, met Bene bijkans tover
bekoorlijkheid te 'bekleeden ; zij zong met eene zagte-agtie
trem; ik hoorde haar met verrukking.
-

Elvire, fpeelende op de luit,
Verzelt dus zingend' haar geluid:
Ik groet u, wapprend lentezuchtje,
Wiens adem zomerhitte koelt ;
'k Begroet. u, boomen, dal, gehuchtje,
Gelukkig veld, zoo mild-befpoeld;
Ook u, die van de bergen daalt,
En zoo getrouw mijn fail gezang herhaalt.
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Wat malfche geur verkwikt mijn rust,
Door 't loddrig westen zacht gekust,
Dat, fpe.elend door deez' fchoone dreeven,
Verkwikking aan verkoeling paart.
Die berg, met wolkenglans omgeeven,
Door duizend zangen wijdvermaard,
Die woesten form trotzeert en tijd,
Rijst voor mijn oog in volle majefleit.
De zee fmoort fchuimend in het zand,
Niet ver van hem, op 't effen firand;
De tortel kirt, in droeve toonen,
Hoe zwaar 't verlies van d'echtvriend klemt;
En de avondflar begroet mijl, toonen,
Wanne,er mijn hand de fnaaren f}emt.
b Heldre wacht[ler, zijt gegroet!
Mijn rust wordt, bij uw flikkring , dubbel zoet.
Ook gij verheugt mijn kloppend hart,
In zoete dweeperij verward,
0 Nachtvorfin, wier zachte blikken,
Gelijk de daauw de bloem befproeit,
Mijn boezem freelen en verkwikken!
Die borst heeft nooit van min gegloeid;
Maar, buigt mijn fierheid voor haar magt,
Tot u wend ik mijn juichtoon of mijn klagt!

Het gezang hieldt op ; doch de jonge fchoonheid ging
voort, met eene losfe hand de fnaaren haarer lier te roeren;
van tijd tot tijd neuriede een Nachtegaal, met eene zagte
ílemme , als 't ware om de welluidende klanken der Onbekende te herhielen; vervolgens. zweeg hij eensklaps , en ik
fchreef hem de begeerte toe, om , evenals ik , naar de welluiden
te luisteren, welke de fchoone Zangeresfe floeg.-deton
Ivlijne aandagt, belette mij te bemerken, dat ik befpied wierd ;
een jongeling , met eenen dolk gewapend , fchoot ijlings
op mij toe: „ Gij zijt een man des doods , indien gij de ge„ ringfle beweeging maakt!" riep hij: „ waarom verfchuilt
„ gij u zoo digt bij mijne zuster ?" 0 Dio! fchreeuwde
de Zangeres. — Door deeze vraag wierd ik eenigzins ontzet,
omdat ik tusfcbeu de firuikeu was verward , zoodat ik mij
be-
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beweegen noch verdeedigen , en ook mijn fnaphaan niet
koude grijpen , welken ik eenige fchreden van mij af had
neergezet; ik moest dan befluiten om te dadigen. ,, Neem
mijn fnaphaan," zeide ik tot mijnen aanvaller, „en houd
hem , tot dat gij van de onfchuld mijner oogmerken zijt
overtuigd." Deeze voórflag, welken een moordenaar zekerlijk niet zou gedaan hebben, fcheen den vreemdeling tot
iaan te brengen; hij luisterde na mij: ik zeide hem, dat her
mij onmogelijk geweest was , niet te trapten , de welluidende
ftemme zijner bekoorlijke zuster te hooren, en dat ik met geen
ander oogmerk had gezogt, mij voor haar te verbergen, dan
ter voorkoininge dat ik door mijne tegenwoordigheid haar
deed fchrikken. Vervolgens verzogt ik heat lachende, mijne
brieventas ter loops in te zien, om aangaande mijnen naam,
mijnen rang, enz. onderrigt te worden. Hij zag aldaar brieven van
voorfchrijvinge aan de beste huizen eener nabuurige ftad. Dit
deedt hem zijne misvatting in alle derzelver uitgebreidheid gevoelen ; hij fineekte mij , hem die te vergeeven , ftalt
den ponjaard in den gordel , en liep na zijne zuster ,
welke hij flraks bij mij bragt , haar verzoekende , een
goed woord voor hem te doen. Het fchoone meisje was
nog bleek en beevende ; nogtans fcheen zij met vermaak
in haar broeders gerustheid te deelen , en verzogt mij erftig , de wijze , op welke wij kennis gemaakt hadden, te
vergeeten. „ Beken, egter," zeide zij , „ dat een man,
„ die zich tusfchen de doornheggen verfchuilt, 's avonds tea
rI cure, met een fnaphaan in de hand, op den eer(len aan„ blik het voorkomen van een gevaarlijk weezen moet heb.
„ ben!" Ik praatte eenige minuten met de jonge lieden, en
wilde affcheid van hun neemen , hoewel de broeder mij ver
na hunne Plla (landgoed). te volgen , toen-zogthad,en
de beminnelijke Zangeres haaren broeder mijnen fnaphaan uit
de hand nam , en lachende tot mij zeide : „ Denk 'er
„ niet aan om de vlugs te neemen, ongetrouwe Ridder!
„ mijn dappere befchermer heeft u overwonnen ; gij zijt
„ mijn gevangene , en door de wetten van eer veroor„ deeld, de Prinfesfe, welke gij wilde vervoeren , te ge„ hoorzaamen 1"
Bekoord door het moeten ondergaan van eene zoo zagte
firn te, volgde ik de doorluchtige Prinfes, en belastte mij
met het draagen van heare lier. , Dit fpeeltuig, aan 't welk
Ik zoo veel danks fchuldig was, herinnerde haar haaren zang;
bloozende vraagde zij mij, of ik diets gehoord had. In antwoord daarop herhaalde ik het lied. „ Hoe wreed is dit!"
zeide zij,; „ een arm meisje kan met niemant vertrouwelijk
„ fpreeken, zelfs niet met de ítarren! Maar hoe vindt gij
„ deeze Cantate ?" Ik wilde haar antwoorden; doch zij viel
snij driftig in de rede, zeggende : „ lit snoet u vooraf beDd 3,,rig-
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rigten, dat ik 'er de heller van ben, opdat gij het niet
„ te ftreng beoordeelt, 't geen ons beiden zeer zou Belem
meren: -- ,, Signora !" hernam ik, „ is mijn geheugen
„ niet de waarborg van al het vermaak, welk ik in u te
„ hopren heb ondervonden ?" --. „De eigenliefde," gaf zij
tot antwoord , „ wil het mij wel doen gelooven. " Vervolgens wilde. zij weeten , wat mij in haar gezang 't meest
hadt behaagd. Ik herhaalde de drie laatfie regels ; „ Mijn
„ borst heeft nooit van min geglge;d ," enz. „ Ach t
houd u ílí1!" riep zij: „ ik verzeker n, in 't vervolg
„ deeze onbefcheidene regels te zullen weglasten" ..,
En gij zult, zoo doende, uwe denkbeelden de treWendfle
bekoorlijkheid ontneement" hernam ik met aandoening. —
Wij bereikten den ingang van eene prachtige laan, die van
hooge populieren wierdt belommerd. Don GIOVANNI liep
voor ons uit in diepe gedagten. •„ Men moet bekenurn, mijn broeder," fprak de Zangeres, „dat men onder
uw geleide niet al te veilig is Indien mijn gevangene
„ eens de hoorns bade opgefloken ?" — „ Gaarne laat
„ men zich door u beheerfchen , dit weet ik bij ondervin
antwoordde haar broeder - glimlachende. — „ Welk-„ding,"
„ eene galanterie!" hernam Donna cAPoLINA. „ Het is mij
„ hoogst aangenaam, dat gij in mijn gezelfchap zoo bemin„ nelijk wierdt." — Thans oordeelde ik he, welvoegelijk,mij
te verwijderen; doch m ine fchoone Zangeres veroorlofde het
niet; haar dringend verzoek paarde zij bi? dat van haares broeder,
om mij over te haaien , eenige dagen bij hen te vertoeven ,
en beweerde, dat iemant, die ledigen tijd genoeg hadt out
naare gezangen met gevaar van zijn leeven te beluisteren,
ook den tijd moest hebben, die 'er noodig was om haare
gefprekken in profa aan te hooren , „ 't geen mijn
fort is t" voegde zij 'er nevens. Wij traden in eene fraai
verfierde Salon; de fchilderijen, daarin hangende, verbeelde n trekken uit de gefchiedenis der Romeinfèhe helden , en door
de openílaande ragmen drong in het vertrek de balfemgeur
der Sprsanfc 1 e jasmijn , van de Tering en de oranjeboomen , rondom de Salon geplaatst. Omtrent middernacht
wierdt 'er een kostbaar avondmaal opgedischt , waarvan de
f ille GIOVA NNI , met eerie eenigzins flijve befchaafdheid ,
de honneurs waarnam, terwijl zijne beminnelijke zuster alle
she bevn.Pigheden der blijgeestigheid ten toon fpreidde.
Donna CAROLINA was achttien jasren oud, hadt eene bloo.
z ende kleur , groote zwarte oogen vol vuur en . dartel..
held; de treffende werking van haar gelaat verfraaide al wat
zij fprak; hc,ar zwart en blinkend hair golfde in krullen over
baren gordel ; zij zag 'er uit als uzaa , en alle de, aantrek.
-
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geheelen perfoon verfpretd. Volkomen wis ik overtuigd, dat
nooit eene zoo treffende fchoonheid mijne aandagt hadt gewekt; doch ik gevoelde, dat nabij CAROLINA'S verblindende
fcho0nheid mijn hart vrij bleef. Ik beging deonregtvasrdigheid
van haar al te natuurlijk , al te guitagtig, al te geestig ,misfchien
a1 te loos te vinden. -Toen ik haar toevallig voor de eerie
maal zag, behoefde ik een zwaarmoedig, neerflagtig, peinzend , zelfs een ongelukkig weezen , -- ja inderdaad ongelukkig ,
ten einde het onu;tfpreekelijk genoegen te kunnen fmaaken van zijne traanen op te droogen, al zuchtende de weeklagten te kunnen hooren , welke dit romanesk weezen tot de
zwijgende riiEaE rigtte, en bet deelgenoot te maaken van die
verhevene vertederdheid, welke een gezigt van Itadie bij een
helderen maanefchijn in mij wrogt. CAROLINA in 't oog krijgende, dagt ik, zulk een weezen te hebben gevonden: daar
haar gezang mij fcheen eenige overdenkingen te behelzen,
geloofde ik, dat de voorwerpen; die ons omringden, en aan
welke zij zelve hunne grootfie bekoorlijkheid bijzette, door
haar uit het zelfde oogpunt als door mij befchouwd wier
indien het zoo geweest ware , zoude ongetwijfeld de-den;
liefde deeze eenflemmige gewaarwordingen hebben vervangen!
Maar, helaas! Donna CAROLINA was niet romanesk; zij lachte
en praatte , in weerwil der ftatelijke flilte der natuur, even
alsof het op den vollen middag geweest ware! Het sloeg mij
moed ter neder, dat ik haar boven den invloed der uit -ne
voorwerpen op onze gewaarwordingen zoo zeer ver -wenclig
zag. Ik voorzag dat zij mij zoet uitlachen, indien ik-hevn
beftaan had haar te zeggen, dat ik een oogenblik te vooren
trainen had gehort, door het ruimfchoots botvieren aan befchouwingen van de donkere nevels van het verledene en den
fomberen nacht van het toekomende; ik giste ,dat eene'wanhoop- verwekkende fcherts haar eenig antwoord zijn zoude .... , en mijn hart bleef vrij bij de verblindende
CAROLINA.

Hoe veel meer belangs stelde ik in Kaaren broeder ! In den
bloei zijns leevens fcheen Don GIOVANNI onder het gewigt eerier verborgene fmart te bezwijken. Zijne bleeke kleur,
die bekoorlijke trekken als met een floers bedekte, de kwelling, die men in zijne fchoone blaauwe oogen las, zijn onwisfe en traage gang, alles noopte op eene onweerfaanbaare
wijze tot medelijden met hem. Zijne zuster boertte van tijd tot
tijd met hem over zijne diepe verfirooijing , doch het gefchiedde met zoo veel zagtheids en omzigtigheids, dat het
ligt te vermoeden ware, dat zij vreesde, eene te aandoenlijke Ihaar te zullen roeren. Naa den maaltijd verzogt hij mij , zich
eenige oogenblikken te mogen afzonderen. Toen ik met CAROLINA alleen was, waagde zij mij, of het mij niet vreemd
voorkwam, dat men, iQ het vreedzaam verblijf van Don ctoynrr.
Dd4
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den nacht den dag maakte? ik durfde haar niet ns
de reden vraagen ; lachende vervolgde zij „ Wij volgen he
; voorbeeld van aIINERVA's vogel ; wij tinapen overdag,
, en doen den gantfchen nacht de pogen wijd open i Nu het
a , avondmaal ons van onze eerfte. wandeling heeft verpoosd,
gaan wij eene tweede doen, die tot het opgaan van den
dageraad zal duuren. — Deeze omkeering van de gewoone
orde ia de eenige troost, welken mijn broeder tegen knaa„ gend hartzeer heeft gevonden," voegde zij 'er ernftig neeens.. Driftig betuigde i,k haar al het belang , welk hij mij
inboezemde; zij fcheen 'er van getroffen, en naa eenige nminuten zwijgens. hervatte zij het gefprek in de .volgende bewoordingen,
„ Don G!OVANN1 was , nu twee jasren verleden , de volmaakt
Ridder van het Koninkrijk Napels (indien het eene zns--,fte
„ ter geoorlofd zij, hem dit refit te doen wedervaren); doch
„ gij- kunt 'er niet meer over oordeelen. Wij verlooren on„ ze ouders ten tijde der gedenkwaardige aardbeevinge , wel
Galabrie verwoestte. Ik was toen een jaar, en mijn-„he
,, broeder naauwelijks vijf jasren oud. Wij alleen bleeven
, erfgen.a men van den onmeetelijken fchat onzer familie. Mijn
„ broeder halt het geluk van zijne opvoeding verfchuldigd te
zijn aan een dier zeldzaame weezens „d:ie met de zagtfte
to.egeevendheid onveranderlijke grondbeginzels en grondige
„ kundigheden van allerlei aart zatn,en.paaren. Mijn broes.
, ders leermeester hadt zijne ouders, zijne vrienden en zij ,a, ne bezittingen overleefd; niets meer verlangde hij op de
a aarde, dan het hoogfte geluk zijnes kweekelings. De gril,' ligh.eden van het lot, de zouderlinglle voorvallen hadden
aan zijn karakter eene zekere hemming tot het verhevene gegeeven, die hein over alle onderwerpen , welke:
,, hij behandelde, met eene zekere heftigheid deedt fpreeken.
,, Zij:ne_ blaakende weifpreekendkeid deedt het hart zijnes
,, kweekelings ontvlammen , en leerde hem , al wat 'er.
edéls en groots in de' natuur was,, met geestdrift beminnen.
, De vaderlandsliefde wierdt mijn broeders heerfchende drift,.
en, zijne geliefde helden waren, >wturnUS s.c(Ever.. en &LVANNI, van

-

-

,

y , GULUS.

„ Eindelijk kon Don GIOVANNI nuttig worden voor zijn Va, derla.nd; hij zogt en nam dienst. Treurig wierdt d-it zelf., de jaar gekenmerkt door den dood van onzen waardigen leer9 ereester, welken_ ik insgelii ks als. eengin vader beminde.,
R, Mijn broeder was zedect eenige maanden kapitein, en wagt.
t mes ongeduld na gelegenheid om zich met eere te doen
x9 kennen., toen het geluk der wapenen ons geheel den nek
YA ;oekeer.de.. Eilet P'ranfche leger verfcheen op onze gren.cu Don, Glo.vANNl,, getrouw aan zijnen Koning, trok ondieau thtndnrdeu ten ttriide,t ets. verheugde zich., ten,
7y
,

,
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nevens de af.
4iammelingen der aloude Samniten. Deeze jonge en dappere
krijgsman , van den heldhaftigen geest zijner voorouderen
zich bezield gevoelende , hadt zelfs geenen inval van de
„ mogelijkheid van te kunnen overwonnen worden. Hoe groot
was zijne verontwaardiging , toen hij foldaaten de vlugs
zag ueemen, welke hij als onverwinnelijk hadt befchouwdl
„ Woedende , onvertroostbaar , verdeedigde hij met eenige
„ dappere lieden een zeer belangrijken engen weg; doch wel„ dra gevaarlijk gekwetst, wierdt hij genoegzaam buiten ken.
• nis na een landgoed gebragt, in de nabijheid van Napels
,, gelegen, alwaar lit mij toen bij eene vriendin bevond. Zoo,, dra ik van mijn broeders b.eklaagelijken toefland onderrigt
„ was, fchoot ik toe om hem op te pasfen. Doch 't waren
„ niet zoo zeer zijne kwetzuuren , als het rampfpoedig lot zijne
„ legers, daar. hij zich mede bemoeide. U zijne diepe ver
te fchilderen, ware mij ondoenlijk. -•- 0 Ro--„flagenhid
me! 6 mijn Vaderland! riep hij dikmaals, met oogen, in
„ traanen zwemmende, wat is 'er van uwe vroeg/ir kinderen
geworden P [Lie zal u uwe aloude veerkragt svedergeeven P —
„ Zoodra mijn broeder aan de beterhand was, befloot hij,
,, Napels te verlaaten. — Ik alleen kan niet overwinnen,
„ fprak hij i hierom zal ik voortaan tot een zaame /meekingen
mii bepaalen om het heil van mijn Vaderland.
„ Don GIOVANNI verzogt mij ,em te versellen na het Land.
„ goed, aan den voet van den berg Gargano, 't welk ons
„ toebehoorde, en beloofde, mij eenè beminnelijke Gezel„ tin te zullen geeven. De fchoone LeuuA is het fieraad der
ftad Ortona ; ik wist dat mijn broeder haar aanbadt, en
van haar teder wierdt bemind. Met verrukking vernam ik,
a , dat hunne echtverbintenis zou voltrokken worden , en wij
,. in dit bekoorlijk dat zouden woonen, werwaarts ongetwij„ feld de vrede en het geluk ons zouden volgen. Hij vertrok
„ na Ortona, om zijne bekoorlijke bruid te gaan haaien, en
„ met een onbefchrijflijk ongeduld veobeiddé ik zijne wederkomst te Napels. be itreelendfie denkbeelden hielden mijne
verbeelding onledig; met de geestverrukking der jeugd fchilderde ik mij het gelukkig lot , 't welk wij zouden genieten.
„ Om kort te gaan, nooit was mijne vrolijkheid hooger opof gewonden , dan op den dag, tot het tijdtip van mijn
broeders terugkomst beilemd. Ach ! welk een onderfcheid
tusffhen den morgen en den avond van dien verfchrikke„ lijken dag! Don GloVAraNI keerde terug, wierp zich op
„ eenen Roel neder, zonder mij te zien, zonder mij te boo„ ren, zonder mij te omhelzen; de bleeke doodskleur lag op
„ zijn gelaat, en met fchrik vernam ik, dat hij van zijn oeres
s , Eland beroofd was.
se De getto iwe knegt, die hem verzeld hadt, verhaalde mij
a , langen laatlie op het fngvel,l zich te bevinden
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Don GIOVANNI kwam te Ortona met de cttift
s, zijn ongeluk: liefde,
toen hij in eens van de verfchhrikke-

,,der vuurigile
„ lijke verwarring wierdt getroffen , welke in deeze find
„ plaats halt. Men berigtte hein, dat een llgierijnfcheZee„ roover, wiens zeilen en vlag men nog van den oever kon„ de zien, irk den nacht eenen inval hadt gedaan in deeze on„ gelukkige'ítad. De barbaaren , naa de zulken , die weer„ thud wilden bieden, vermoord te hebben, hadden onmee•
s, telijke fchatten weggevoerd; en veele inwooners der find
waren hunne flaaven geworden. Don GIOVANNI ijlde na
LAURA'S huis ; hij vondt haaren Voogd zielloos, en
,, vernam, dat de roove:s her voorwerp zijner liefde hadden
„ weggevoerd. Mijn broeder, zich zelve niet, en door dit
,, ijslijk berigt reeds in zijn verfland geraakt, liep na den
„ oever en wierp zich in zee, zijne handen tot haar uitflrek„ kende, welke bij onberflelbaar hadi verlooren. Visfchers
,, vaateden hem op, en met behelp van zijnen knegt wierdt
hij na eene herberg gebragt. Straks beving hem eene
„ heete koorts; eene aanhoudende ijlhoofdigheid vertoonde
„ hem LAUPA fiervende ; verfcheiden dagen was hij tusfchen
„ leeven en dood. Eindelijk beterde hij; maar , in eerie •er„ fchrikkelijke gevoelloosheid gedompeld , een hardnekkig
„ fliizwijgen houdende , en bij tusfchenpoozen zich aan eene
fluiptrekkende droefheid overgeevende , herkreeg hij zijne
„ gezondheid , zonder zijn verfland en zijne gemoedsrust weder
te vinden. Nogtans gelukte het onzen ouden dienaar, hem
„ na Napels terug te brengen, door behulp van verfcheide„ ne voorwendzels; doch 's anderendaags naa zijne weder.
komst deeden eeuige tusfcltenpoozen van kennisfe zijne wanhoop van nieuws ontílaan, en bijkans ware hij be.
zweefzen onder de menigvuldige aanvallen tiener koortze,
„ die voor alle de hulpmiddelen der kunst fiondt. — De
aanhoudende oppasfingen der tedere vriendfchap zullen al„ leen hem kunnen redden , zeide mij een ervaren Arts;
„ lapt hij reizen ; zoekohem te vertederen, hem tranen af te
perzen; :r.;sfchien zal hij alsdan zijne verflandsvermogens terug bekomen. — Mijn leeven zonde ik voor mijnen broeder gegeven hebben ; met vuurigen ernst beloofde ik,
hetzelve aan hem te zullen toewijden, al ware het dat ik
voor altijd veroordeeld was , in hem niets anders te zien
dan het bezielde fchaduwbeeld van den ongelukkigen Don
GIOVANNI l

„ %Vij vertrokken om ons herwaarts te begeeven; om tegen
„ de hitte gedekt te 'zijn, reisden wij bij nacht. Ik bemerk„ te, dat de kalmte en frisheid , die de nacht verfpreidt , mijn
„`broeders kwaalen feheenen ie verligten. Ik nam deeze aan„ merking te basre , om heen over te haaien ,'s daags te rusten.
Wij bereikten deeze aangenaame wijkplaats, alwaar wij on„
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„ ze gelukkige kindsheid hadden gefleeten. Van nu af aan
„ Heide ik alle middelen te werk, die mijn hart mij aan de
hand gaf , om dat van mijnen broeder te treffen. Mijne
tederire oppasfingen waren niet in fiaat, zijne aandagt te
„ wekken. Op zekeren dag behoud ik, LAURA'S nam in
„ zijne tegenwoordigheid te noemen. Die geliefde naam ver„ wekte op zijne ziel een zoo fnellen als diepen indruk; hij
„ beefde en keek mij aan. Ik vatte mijne lier; ik zong voor
„ 13em een lied, welk LAURA nog onlangs voor hem gemaakt
„ hadt; eensklaps wierp hij zich in mijne armen, onder het
„ florten van, een vloed van taarten, en ik befchouwde hem
„ als behouden. Deeze heilzaame crifis wierdr gevolgd van
„ eene langduurige bezwijming. Toen hij van dezelve was
„ bekomen, liet ik hem brieven van LAURA zien , nevens
•, haar portret; ik fprak over haar; hij stortte overvloedig
traanen. Eindelijk begreep hij mij, en zijne droefheid, in
„ den fchoot der vriendfchap uitgeboezemd , liet af van
zijn verfland te krenken. Van dien tijd af aan heeft hij
„ alle de verflandelijke en zedelijke vermogens, met welke
„ de Natuur hein hadt begaafd, ongevoelig wederom beko„ men; maar de helderheid des dags doet hem aan en valt
„ hem lastig, het is voor hem de tijd om te slaapen; gaarne
zwerft hij, midden in den nacht, in de bosfchen, die ons
omringen. Altijd verzel ik hem in zijne npchcwandelingen;
„ de klank van mijne lier vertroost en behaagt hem. Mijne
„ blijgeestigheid wekt hem bij wijlen op. Het bekoort
hem, met mij de zon te zien op- en ondergaan. Zijne
wanhoop heeft plaats gemaakt voor eene fombere droefgeestigheid ; doch , veelligt, zal ik t' eenigen dage aan
„ hem meer opgeruimdheids befpeuren ; en hoe groot zal
„ mijne blijdfchap zijn, indien ik daartoe heb kunnen medewerken! In dit oogenblik leest hij eenige van LAURA'S brie„ ven; welhaast zal- hij op zijne tweede wandeling bedagt.
zijn, en gij zult ons verzeilen, indien gij kunt bedluiten,
„ geduurende een gebeden nacht, de rust 'er aan te geevgn."
Met de tederhe bewondering had ik na CAROLINA'S Ver
geluisterd. „ Ach!" zeide ik zuchtende tot ulijzelven -hal :
1 ar zij is goedaartig en Ined„ CAROLINA 15 niet romanesk, im
„ baande ; zij heeft een teder hart , gezond versland . een lee, vendigen, vrolijken en natuurlijken geest; gelukkig, duierf gelukkig de man , van wien zij -tot de avondjaar
zenderf
zal J1 reeksr ! „

Don GIOVANNI kwam wederom bij ons; de opfag van zijn
oog hadt eenen trek van verflandsverbijstering aangenomen;
't was duidelijk te zien , dat hij traanen hadt geftQrt ; hij
groette mij als iemant , welke diep in gedagten was. Hoe
groot was mijn medelijden met zijne fmart i Hoezeer wierd
ik
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ik getroffen van den kus, welken hem zijne zuster gaf, terwijl
zij hem op een vrolijken toon verzogt, met ons Bene wande
langs het zeefirand te doen 1 Ten zelfden tijde wendde zij-ling
zich tot mij ,om mijnen aren te vatten. GIovANNI merkte aan ,
dat ik wel zeer vermoeid zijn moest; met leevendigheid ver
zij het tegendeel , en ik was bekoord, dat zij zich-zekrd
dus van mij verzekerde.
Zoo als wij uit de Salon wilden gaan, hoorden wij íferk aan
de deur kloppen ; men deedt open ; wij hoorden den ligten
tred eener vrouwe, die met eene afgebrokene flemme vraag
Waar is Don GIOVANNI ?" Hij gaf een doordringenden-de:„
gil. LAURA tradt binnen, en haar minnaar viel bewusteloos
voor haare voeten neder!
Wie zou durven onderneemen , ht onuitfpreekelijk geluk
van Don GIOVANNI te fchilderen , in het oogenblik dat hij , wederom tot zichzelveu komende , zich in de armen van zijne
geliefde LAURA en van CAROLINA bevondt? Eindelijk wierdt
het raadzel opgelost; doch het was niet dan met zeer veele
moeite, dat LAURA genoegzaame bedaardheid kreeg, om yan
Naare ongevallen te verhaalen.
„ Mijn ongelukkige Voogd," fprak LAURA, „ was voor
mijne oogen omgekomen; twee e11gierijnen voerden mij weg
„ in hunne armen , ondanks mijn kermen en mijnen weder, ffand; met doodsangst zag ik reeds het vaartuig, waarop zij
„ mij wilden infcheepen , toen wij , eenige fchreden van ons,
„ eenige fnaphaanfchooten hoorden. De inwooners van OrIona zogten zich te verdeedigen tegen de fchraapzucht der
roovers; mijne vervoerders leiden mij op den grond neder,
,,.en fchooten toe op het gedruis, hoopende, ongetwijfeld,
„ de duisternis te zullen te baat neemen, om de fchatten , welke
zij mijnen landgenooten reeds ontroofd hadden , met nog nu„ dere te zullen vermeerderen.
„ Ik verzamelde mijne kragten en mijnen moed , en, dea
angst mij vleugels geevende, liep ik den gantfchen nacht
langs den oever, met oogmerk om Termoli te bereiken.
„ Ik kwam 'er inderdaad 's anderendaags met den dageraad; maar ik was bijkans dood van vermoeidheid en vree,, ze, en bezat geene kragten meer , dan om mij neder te ver,, pen aan de voeten cener vriendinne van mijnen Voogd. en
, haar te fineeken, medelijden met mij te hebben. Vijftien
dagen lang overlaadde zij mij met moederlijke zorgen; zonder haar zoude ik 'er niet meer zijn; eene gevaarlijke.krank.
te hadt mij op den rand van het graf gebragt; doch mijne
„ beterfchap viel mij nog f martelijker: want toen vernam ik
alles , wat mijn tedergeliefde GIOVANNI te Oraona hadt gelee, den ! .
„ Bedugt voor uwe gezondheid, en zelfs voor uw dierbaar
,) lee,,
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,, loeven, onder het gewigt der grievendtle zorgen bezwijken„ de, hefloot ik, mij te Napels bij u te vervoegen; en bij
„ mijne komst aldaar had ik het verdriet van te verneemen,
dat gij 'er niet meer waart. Oogenblikkelijk wilde ik we„ derom vertrekken ; ik wierd opgehouden , om mij te fchik„ ken naar de gebruikelijkheden van een Gouvernement, 't
„ welk zich begint te vestigen. Ik wilde ten minne fchrijven;
„ doch men zeide mij , dat, door de onvermijdelijke maatregelen in oorlogstijd, de loop der posten voor eene poos
„ gefiremd was. Helaas ! wat konde ik 'er tegen inbrengen ?
„ De liefde ,de alvermogende liefde , kan egter de wetten van
., eenen Staat niet omverre werpen.
„ Met deeze en nog andere verwijlingen verliep 'er Bene
maand, de langfle , de pijnlijkfle maand van mijn geheele
leeven. Eindelijk bekwam ik de noodige papieren om mijne reize voort te zetten; en nu zie ik, dat men noch van
„ hartzeer, noch van ongeduld, noch zelfs van vreugde lterft!
„ — Ach!" zeide zij , minzaam lachende, tot Don GIOVANNI,
en op hem haare fchoone oogen vestigende, die van de
zoetfte traanen overliepen; „ ach! indien ik niet met zeker, beid had geweeten , dat Donna CAROLINA hier was ,"en
„ GtovANNIin haar de beminnelijkste troosteres bezat, ik zou„ de alles gebraveerd hebben, om vroeger hier te zijn. Ik
„ zou mij vermomd , ik zou te voet gereisd, ik zou, des
„ noods, mijn leeven gewaagd hebben; ik ..."
Met een vuurigen kus viel Don GIOVANNI LAURA in de rede.
„ 6 Liefde!" dagt ik toen, „ welk een goddelijk koloriet
„ legt gij op LAURA'S fchoonheid! Ach! indien CAROLINA al,, dus beminde!" ... Ik zag haar beiden aan: LAURA'S gloei
jende kaaken , haare fpreekende oogen, de verwarring haarer
denkbeelden, de dronkenfchap haarer vreugde, de wellustige
wildheid, die in haar geheele aanweezen heerschte, haare ver
bevalligheden deeden mijn hart kloppen. Zodanig Is-rukend
de fchitterende roos, die de oogen tot zich trekt en vervoert.
Maar CAROLINA,de zoo belangrijke, zoo bedaarde, zoo volmaakte CAROLINA , dagt mij een Engel des Lichts, ontheven als
deeze van onfluimige driften, en, even als deeze, een uitdee.
Ier van geluk!
Naa verloop van ettelijke dagen verliet ik deeze gelukkige
familie; altijd zal dezelve bij mij in gedagtenis blijven.
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IIERKWAARDIGE BIJZONDERHEDEN EN ALGEMEENE AANMERKINGEN AANGAANDE DE RUSSISCHE KRIJGSGEVANGENEN.

(Uit het Franck.)

e volgende aanmerkingen omtrent de Rusffc ie Krijgsge.
D
vangenen, die, in de jongíle herhaalde Veldhagen, den
Franfchen in zoo een aanmerkelijk getal zijn in handen geval.

len, achten wij, veelen onzer Leezeren niet onaangenaam te
zulten veezen. Zij zijn ontleend uit eene Memorie van den
Heere ROUZET, Officier bij de Genie te Limoges. Met het cp
Rusfafche Krijgsgevangenen belast , heeft hij derzeh-tigoverdc
ver zeden en gewoonten nanuwkeurig opgemerkt, en hen dik.
maats ondervraagd. Zijnd aanmerkingen ,Rennen op daadzaaken, welke hij verzameld heeft, en waarvan hij ooggetuige
geweest is: zij hebben hem den weg gebaand tot algemeens
gevolgtrekkingen raakende de Natie , tot welke deeze gevangenen behooren.
LICHAAMSGESTELDHEID. — In 't algemeen zijn de Rus/en
van middelmaatige "grootte, hebben opene en zelfs gelukkige gelaatstrekken, en, 't geen zich niet ligt laat begrijpen,
zij zijn meestal zwart of bruin. Hunne huid is bruin en dik;
de geleden zijn vleefchig en niet zeer nerveus; de gang is zwaar :
bun geheel uitwendig lomp voorkomen fchijnt fterkte aan te
kondigen ; ook zijn zij over 't geheel genomen fcerk ,maar vlug
noch leevendig.
Van tijd tot tijd ontmoet men onder ben meer foute lie.
den, maar zonder vlugheid; weinige van die fchoone gettal •
ten, in welke de regelmaatigheid der trekken bekoort. Hunne oogen zijn zonder uitdrukking, zonder vuur. Allen hebben vrij fchoone tanden, korte handen, dikke en breede voeten, een korter, hals, eene doffe en onaangenaam luidende
Hem , doch minder bard en gemaklijker dan het floog-

duitsch.
Lang heeft de Heer ROUZET gemeend, dat deeze zoo goed
als volkomene eenpaarigheid van lichaamsgeflalte, en die bui de wetten der fchooae Natuur is, een gevolg was van
vermoeijenis , de ellende en van den harden toefland des Rusfifchen foldaats; doch naa eene aandagtige befchouwing van
jonge onderdaanen, edelen en vermogende luiden ,`kadetten en
die nog niet lang foldaat waren geweest, heeft hij dezelfde
natuurlijke lichaamsgefleldheid gevonden ; hieruit meent hij
geregtigd te zijn te befuiten, dat het 'er verre af is, dat de
Rus/en die bevallige gefalte , die losheid bezitten, welke men
bij Volken onder gemaatigder Iuchtftreeken aantreft.
ZEDEN. -- De Rus/en uit dit oogpunt befchouwende, vindt
men

ten
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men het Beene gemaklifke taak, naauwkeurig en met waarheid
alle de verfcheidenheden te ontwikkelen, welke men in de
zeden van dit Volk aantreft. Nogtans zijn 'er punten van zeer
treffende gelijkvormigheid:, De waarneeming van godsdien[lige plegtigheden, eene ongeregelde drift tot tterke dranken , en
ingenomenheid met de raagt van hun Land : omtrent deeze
flukken zijn het de Rusten onderling eens, doch verfchillen
voor 't overige in de bijzondere manieren van hun dagelijkscit
leeven.
Sommigen zijn morzig en arbeidzaam; anderen flap en lui;
veelen zijn bij uitileekendheid zindelijk op zekere feestdagen,
terwijl de zelfde lieden op andere tijden zich in het flijk wentelen, alleenlijk gekleed en bedekt met de geliefde Chine!Ie (*). Hunne mutzen en fchakos dienen hun voor zakken,
en dij sleeken daarin bijeenden tabak, de fruiten, het papier, het geld, en in 't algemeen alwat zij bezitten.
Zij houden niet van aanhoudenden arbeid, zwaar of niet,
en verkiezen altijd een zwaaren en korten dienst boven ligt en
geftadig werk. Het belang, die kragtige drijfveer der men1chelijke daaden, werkt niet aanhoudend op deeze vernederde
en vérftompte zielen. Veelen heeft men 'er gezien , in aanzien
huizen zeer voordeelig geplaatst , alwaar van hun niet-lijke
dan ligt werk, en wel bij afwisfeling, gevergd wierdt, die 'et
niet langer dan eene maand of twee bleeven , en dan dezelve
verlieten om in de Kazernen te lanterfanten of te flaapen , of
wel op eene liederlijke wijze het geld verfpilden, welk zij
verdiend hadden, zonder , door bezuinigde uitgave, voor toe•
komende behoeften gezorgd te hebben.
Zij zijn ondankbaar, immers onverfchiilig voor weldaaden en
gunstbewijzen ; en , even als de 1frikaanfche flaaven , hebben.
zij ontzag, achting noch vreeze dan voor de zodanigen , die
hen hard of met eene regtmaatige en beredeneerde frengheid
behandelen.
Zonder een uitgebreid oordeel der onderfcheidinge, bezit ,
ten zij nogtans een tamelijk fijn gevoel , om op te merken en
op den regten prijs te fchatten alwat voor en tegen hen wordt
gedaan , en het daarmede bedoelde oogmerk ; zij randen het,
daarvan de gevolgen berekenende, en treffen zeer dikmaals
het waare. Zij verzamelen zich, in die gevallen, in fluipver-`
gaderingen; de kundiglle opent de vergadering; eik deelt aan;
de vergadering zijn gevoelen mede , en uit deezen bondel
van flaauwe iiraalen komt zoentijds een vonk van gezond
verfland voort, welke verbaast en verrukt.
Zij zijn lui en zeer hard op zichzelven; zij zijn niet gefield
op
„

(*) De Chinelle is Bene foort van Kamerrok, zeer wijd, van grove
en fkerke (toffe gemaakt, waarin zij zich omwinden, waarmede zij
zich bedekken, en die hun tevens voor zak, neuadoCk, 1%Hddick,

s2ackcwuts, en zeer dik eats voor matras verlirekt.
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op de geneugten , die het vermaak van den befchaafden ménseht
uitmaaken; diep flaapen zij op den harden grond, en verkiezen zelfs de opene lucht en den grond van eenen tuin boven
de verfchuiling in de Kazernen, boven de tlroozakken, die zij
in hunne kata„rtjes hebben ; zonder aanzien van faifoen of
weder, omrollen zij zich in hunne Chinellen ,of in hunnen deken, en flaapen aldus acht, tien en zelfs zestien uurah agtereen. Eigene of anderer fmarten en berooidheid treffen hen
niet ; ten deezen opzigte zijn zij 'lomp ongevoelig. Duizend voorbeelden, het een treffender dan het ander ,zouden ten
bewijze kunnen worden aangevoerd. Met het volgende zullen
wij ons vergenoegen.
Op den 20 April deezes jaars kwamen twee dronkene Rus/en in
de Kazernen te Limoges; de minst befchonkene onderfieunde, naar
gewoonte, den anderen. Gekomen zijnde boven aan tien trap
aan het einde van de (Iraat Haute-Vienne, tlruikelt de eene en
valt op de eerfte trede; zijn kameraad , zich niet in Raat bevindende om hem op de been te helpen , vat hem bij de beenen
en trekt hem agter zich den trap af; het hoofd, welk het agter(ie gedeelte van dit vreemd rijdtulg uitmaakte, floot in het
nederdaalen geweldig op elke trede; op de tiende trede verandert de man , die hem trekt , van maatregel , legt hem in de lengte
langs den trap, en doet hem met eenen floot na beneden rollen. De ellendige , geheel gekneusd , geheel verbrijzeld ,
wierdt na het hospitaal gebragt , alwaar hij 's anderendaags
overleed:.
Het Kaartfpel is een hunner geliefde vermaaken; indien zij
vrijheid hadden, zouden zij gaarne nacht en dag daarin doorbrengen; en, ondanks het verbod en een naauwkeurig waaken
daar tegen, fpeelen zij overal, en offeren koelbloedig hunne foldij , hunnen flaap , en dikmaals hun brood daaraan op.
(Het vervolg hiernaa.)

WELGEPAST ANTWOORD.

1/fijn Zoon ! gij zet thans den eerhen flap op den weg tot
Eer en Roem; zijt dapper , flandvastig en getrouw , als
„ de Helden der Oudheid; bedenk dat het bloed van Oos„ terfche Keizers door uws Vaders boezem, dat van 1\Tapelfche
„ Koningen door uws Moeders aders omzwiert, en beloof mij,
,, de vereenigde voorbeelden uwer doorluchtige Voorouderen
„ te volgen." Deze brommende aanfpraak ítrekte ten geleide
en jongst vaarwel aan eenen Zoon , die gereed abnd , het
vaderlijk huis met het dagveld te verwisfelen. Het zijn juist die
voorbeelden, welke ik zorgvuldig zal vermijden, hernam de Zoon:
want hebben zoo vele groote mannen eindelijk in a, mijn Mader, een' arm' Adjudant voortgebragt,wat zou dan wel het lop
% an mijne nskomelingen wezen
,

1E N G E L IFEAK,
TOT FRAAIJE LETTEREN, KONSTEN EN WEETENSC FLAPPEN, BETREKKELIJK.

LEERREDEN VAN JAMES FOSTER , D D. , STREKKENDE OM
'TE TOONEN, DAT DE TIJD, WANNEER DE LEER DES
CHRISTENDONS BEKEND GEMAAKT WERD
UIT HOOFDE VAN DEN STAAT EN DE
OMSTANDIGHEDEN DER WERELD, DE
GESCHIKTSTE WAS.

Maar, wanneer de volheid Bles tijds gekomen is., heeft Gog
zijnen Zoon uitgezonden.
PAULUS, Gal TV: 4.
.

Den Heeren Schrijveren der Yaderlandfche Letter.
oefeningen.
MIJNE ÏIEEREN!

„D

e Voorreden voor het nu laatst uitgekomen Stuk
der Verhandelingen van TEYLER's Godgeleerd Ge
wegens de Zendelingen en Zencdelingsgenoot.-„notfchap,
,, fchappen, leezende, vond ik aldaar aangepreezen eene
„ Leerreden van J . FOSTER, over de gefchïktheid des
tijds, door GOD verkoozen , om de Euangelieleer be,, kend te maaken , als dit onderwerp opzettelijk en zo
„ fraai als bondig behandelende. Mij heugde zeer
„ wel , die Leerreden met genoegen geleezen te heb„ ben. Mij bekroop de lust om de leezing te herhaa.
„ len , en onder het leezen kreeg ik zin om dezelve te
vertaalen (daar zij, zo verre ik weet, niet vertaaldl
„ is) en , als geen ongefchikt Stukje , UI. ter plaat.
zinge in uw Mengelwerk aan te bieden. ik blijf, enz A
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GODS Goedheid is niet alleen, bij uitftek, ten tooit
gefpreid in de groote en treffende gunstbewijzen, dotï#
klem aan het Menschdom gefchonken ; maar deeze is
IE? G. 1807, N0. 1c).
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desgelijks zigtbaar in den Tijd , door Hem tot die
gunstbetooningen uitgekoozen. Allen weeten wij, uit
eigene ondervinding, dat het verwijlen van een gunst
dikwijls de waardije daarvan doet vermeerderen,-beton
en gevolglijk onze verpligting aan den Weldoener verhoogt , en dat een al te vaardig betoon van goedgunfligheid dat gewigtig einde kan derven, door eene vlaag
van een eerst opkomend gevoel of het uitwerkzel van Inflinch te zijn : een langzaamer en meer verwijld betoon
zou beter doel getroffen hebben.
Deeze algemeene waarneeming mogen wij toepasfen
op het Onderwerp, waarover ik voorhad te handelen.
— Menfchen van eenen vitzugtigen aart doen veele
overtollige vraageis, en onder andere deeze: „ waarom
de Christlijke Godsdienst, indien dezelve waarlijk van
Godlijke herkomtle zij, niet vroeger den Menschdomne werd medegedeeld." Op deeze vraage geeft Apostel PAULUS dit bondig en voldoenend antwoord: dat
vroegere Eeuwen der Wereld daartoe zo gefchikt niet
waren: want in de volheid des tijds heeft GOD zijnen
Zoon gezonden, dat is, op den tijd, voorgefchreeven
en aangeduid door de oude Voorzeggingen,, niet uit enkele willekeur, maar omdat die tijd , in zichzelven,
de gefchiktfle was.
In de daad, indiende Christlijke Godsdienstleer vol
firekt noodzaaklijk was, in de natuur der zaak zelve,
bm het Menschdom in Raat te Rellen tot hët kennen en
betragten van 't geen hun onvermijdelijke pligt was , wij
zouden reden gehad hebben om te befluiten, dat dezelve moest beftaan hebben van den beginne, of zo fchielijk als deeze noodzaaklijkheid eenen aanvang nam.
!Iaar dit is het geval niet juist daargelteld; naardemaal
de oneindig wijze en regtvaardige Regeerder der Wereld
niets van zijne fchepzelen kan vorderen, dan tot welks
volbrenging Hij hun het vermogen gefchonken heeft. Het
eigenaartig gevolg hiervan is , dat elk Mensch zijnen
pligt doet, en beantwoordt aan het einde van dien bij
waarin hij zich geplaatst vindt , die te-zonderfta,
werk gaat naar het licht en de voordeelen , hem ge
welke zij dan ook mogen weezen. — Het-fchonke,
Christendom was, derhalven, alleen hoogst nuttig en een
bijzondere zegen, maar niet Itrikt en algemeen noodzaaklijk.
Hieruit volgt, dat wij noch uit de 1Vijsheid, noch

uit
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tit de Goedheid van GOD kunnen afleiden , dat Hij, In eenets
eigenlijken zin, verpligt was, de Christlijke Bedeeling
aan de Wereld in 't geheel te fchenken. Het bewijs be(laat eigenlijk in deezer voege : „ De Christlijke Openbaaring was eerie zonderlinge weldaad, en hoogst wensch+
lijk; en daarom (liet zij met eerbied gezegd) was GOD ver
dezelve mede te deelen." Doch waaruit vloeit dit-pligt,
gevolg voort ? Zijn 'er niet ontelbaare andere dingen , welke wij ons kunnen verbeelden, die groot voordeel zouden
toebrengen aan bijzondere deelen der Scheppinge, wel
nooit verleend worden ? -^ En waarom zou het zo niet-ke
zijn ? — Heeft niet het Opperstweezen eene volkom.ea€
vrijmagtige befchikking over iets , 't welk een louter
gunstbetoon moet genoemd worden ? Of maaken wij geen
onderfcheid tusfchen Gunstbetooningen en het fchenken
van kegt? Zeker is 'er tusíchen deeze beiden een groot
onderícheid in den aart der dingen; want deeze kunnen
alleen , de andere moeten gefchieden ; deeze zijn. ten allen tijde noodzaaklijk , de andere flegts voeglijk op
weinige , en alleen gefchikt , om in zekere gelegenheden,
en bij andere niet, gefchonken te worden.
Het verleenen eener Op enbaaringe was dus geen Pluk
van Billijkheid, maar enkel een gewrogt van \'Vijsheid:
zo dat ten welken tijde het zou blijken dat dezelve
liet best zou beantwoorden aan dit groot oogmerk,
die tijd , zonder twi jfel , de voeglijkfle was ter be.
lcendmaakinge. ik zal , derhalven, mij bevlijtigen oft
te toonen,
Vooreerst, dat, wanneer GOD zijnen Zoon zond:, de
Wereld, uit hoofde van verfcheidene omftandigheden en
een zamenloop van vroegere gebeurtenisfen, beter be®
reid was om de Christenleere te ontvangen, dan in vroe•
gere eeuwen.
Ten anderen, dat het , uit verfcheidene oorzaaken , voor
dien allerheerlijkíten Godsdienst loflijkst was , tendientijde te verfchijnen; alsmede, dat de beftemming en keuze
van dat tijdperk tot die gunstige tusfchenkomst der God
lijke Voorzienigheid zeer veel toebragt tot onderfteuning
der Euangelieleere, en vaste grondvesting van derzelver gezag over het verfland en het hart der menfcheii,
Ik mag 'er,
In de derde plaats, bijvoegen, dat de tijd, van wel
Apostel PAULUS fpreekt ,de gefchiktfle was voor de-ken
+oneindige Wijsheid om te verkiezen; aangeziene dezelve
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bekwaamst was tot de voortplanting van het Christeudom, om twee redenen van het uiterlle gewigt: dat het
te gemaklijker zich van volk tot volk zou verfpreiden, en dus een wijditrekkender opgang maaken.
Laaten wij beproeven , hoe elk gedeelte van dit Bewijs kan onderfchraagd worden. Zulks zal niet alleen
Vrekken om onze denkbeelden van de wijsheid en her
wondervol beleid der Hemelfche Voorzienigheid uit te
breiden , door de helderfte blijken van het grootte aanbelang voor de deugd en het gelul. des Menschdonis;
naar ook dienen, om de Waarheid en Godlijkheid des
Christendoms op de kragtigst mogelijke wijze te ver
-flerkn.
Het eerfte Pluk , 't geen ik mij voor(Ielde , was,
„dat, wanneer GOD zijnen Zoon zondt, de Wereld, uit
hoofde van verfcheidene omftandigheden en een zaaienloop van vroegere gebeurtenisfen , beter bereid was
om de Christenleere te ontvangen, dan in vroegere eeuwen."
Daar fchijnt een Plan ontworpen te zijn door het oneindig en nimmer faalend Verfland, 't welk den uitflag
der dingen van den beginne ziet , om hetzelve ten
cenigen tijde te voltooijen. 't Was het werk van eeuwen,
aliengskens voortgezet en eindelijk voltooid. — Ilet
zal zijne nuttigheid hebben, een kort overzigt te neemen van den ftaat des Geopenbaarden Godsdiensts , van
de vroegtte tijden af, van welken wij eenige echte befcheiden bezitten. Hierdoor zullen wij opgeleid worden om eene geregelde opvolging van gebeurtenisfen
tinaar te neemen, die, te gader genomen, een keurli k
en fchoon Plan vormen, en zatnenloopen op één algemeen einde. Men zal de onbetwistbaarfie merktekens
aantreffen van verband en overeenkomst , en gevolglijk van doel in de onderfcheidene gedeelten van dit Plan ,
welke, derhalven, niet moeten worden toegefchreeven
aan een blind geval, maar aan eene verllandige en wijze
fchikking.
Onmiddelijk naa den Zondvloed, wanneer het geheele
Menschlijke Geflacht gebragt was tot het Gezin van
tvoAcu, fchijnt eene Openbaaring van de Grondwaarheden des Natuurlijken Godsdiensts en van de algemeene
onvermijdelijke verpligtingen ter Deugd volilrekt noodeloos geweest te zijn , dewijl men niet kan nalaaten te veronderitellen, dat zij allen den eenigen Maaker en God
des
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des Heelals erkenden en dienden; daarenboven hadden zij
zo kortling gezien de ontzettende en vreeslijke blijken van
diens raagt en algemeene voorzienigheid ; zij waren , uit
hoofde van de verdelging, door den Zondvloed over de
ou'e Wereld gebragt, (waarvan zich overal de zigtbaarífe blijken opdeeden) ten vollen overtuigd van de heillooze
gevo! en der Ondeugd en Afgoderij. — Geene algemee
ne Openbaaring, uit dien hoofde , noodig hebbende ,
ontvingen zij 'er eene, gefchikt naar hunne omftandigheden , behelzende een verlof om Dierlijk Voedzel te
mo,yen gebruiken , — en een bevel , dat Moord met den
Dood zou geflraft worden , (het was hoogst voeglijk,
dit tot eene Wet te maaken , met Godlijk gezag bekragtigd, toen de Wereldbewooners zich in zo kleinen getale bevonden, en elks leeven van zo veel aanbelangs
was voor het klein getal Menfchen) — terwijl zij, om
hunne verbaasdheid en fchrik te verdrijven , en kunst
en vlijtbetoon aan te moedigen , de genadige verzekering
ontvingen, dat zij geene reden hadden, door de vreeze
voor een tweeden Vloed zich te ontrusten ; als zijnde
het een vast en heilig besluit des Hemels, - dat de Wateren den Aardbodem niet weder zouden bedekken.
Eenigen tijd daarop volgende , kon de Wereld, naar
het beloop der Natuure, niet dan fchaars bevolkt weezen ; uit deezen hoofde hadt elk eene genoegzaam ruime
bezitting , en kon geene flerke verzoeking hebben om
die van anderen aan te tasten. Eene groote eenvoudig
zeden heerschte allerwegen. Arbeid was noo--heidvan
dig om leevensonderhoud te bekomen; Ledigheid en
\Veelde waren, in 't algemeen , onbekend. Het Menschdonm hadt te weinig gemeenfchap met elkander, om de
een den ander te bederven , tot die maate van ongeregeldheid en wanorde , welke naderhand plaats greep.
Van Mode- ondeugden liep men over 't algemeen geen
groot gevaar , daar de volksmenigte klein was en het
overtollige in geen grooten overvloed (*).
Bij(*) Om de waarheid deezer waarneemingen te bekragtigen,
is liet opmetklijk , dat het eenig vrij groot getal van flegte
Per; Jonen , door de gewijde Gefchiedenis in dit Tijdperk ver
(een Tijdperk, wegens 't welk wij , tot ons tegen-meld,
oogmerk, naauwliiks eenig licht uit de ongewijde-wordig
Geschiedenis kunnen onrleenRn) de ,S9domiten waren , wier
fchrik.
C3
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Bijgeloof en Afgoderij werden egter reeds vroeg ingevoerd; het ruwste en tninstdenkende gedeelte des Menschdoms Ploeg 'er te ligt toe over. Maar deeze voorbeeldera
van verbastering waren verre van algemeen te zijn. Veele, zeer veele Gezinnen hielden zich vast aan den eertien
Godsdienst der Rede en der Natuure; zij waren onbefinet
van de verkeerdheid , welke zich begon te verfpreiden.
Eene algemeene Openbaaring werd , derhalven, in deezen
(Vaat der dingen, niet zo zeer vereischt, als in volgen*
de Eeuwen , wanneer Afgoderij en Ongeloof niet alleen
toenamen , maar tellens van een fnooder en wreeder aart
werden. Niettemin werden 'er Benige Perfoonén van aan
invloed verwekt , die de aandagt vestigden ,-:ien
eerbied inboezemden, en konden dienen om den aangroei
dier fnoodheden te bedwingen. Zodanig een was
ABRAHAM , een Man van grooten naam en gezag in 't
Oosten, wiens rang en deugden ontzien en geëerbiedigd
werden. En fchijnt dit het eenig hulpmiddel geweest te zijn , noodig aangewend te worden in deezen
kindfchen (raar der Wereld, welke ook de kindschheid
was van Bijgeloof en Afgodifchen Eerdienst.
Maar, wanneer het Menschdom vermenigvuldigde eta
groote Maatfchappijen vormde , en , ingevolge hiervan ,
de Afgoderij gevestigd werd, wanneer Vortlengunst dei.
zelve onderfteunde, ^ auneer Priesters bezoldigd werden
digen , 't geen hun belang deeds flellert
om die te verdee
in het dom houden en verfiaaven des volks ; in deezen
]^eilloozen aanwas van duisterheid en godloosheid liet
G 'n zich niet onbetuigd, in dat gedeelte der Wereld , 't
'welk naderhand de grootste vermaardheid kreeg, en van
waar , derhalven, de waare Godsdienst het wijdst kort
worden uitgebreid.
Egypte was, in die oude tijden, de bron, waar men
Geleerdheid , Kunften en Weetenfchappen putte; doch
tefffens de kweekfchool en tempel des Pijgeloofs. Vreemd,
iin de daad, is het, dat vorderingen in IiunPen en bui.
jenfpoorigheid van Afgodendienst, als 't ware, uit Bene
--
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fchriklijke en wonderdaadige verdelging tot eru zo klaar en
Berk betoon flrekte, als kon gegeeven worden, van coI)s mise
3iaagen tegen hun verfoeilijk en onnatuurlijk misdrift', en
•enige andere huitengewoone Openbaaring, ten deezou opzig.
t^, onnoodig maakt
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en dezelfde fontein opwellen; dat een Volk, vernuftig,
onderzoeklievend en wel oordeelend in andere hukken,
geheel blind en verdwaasd is in het ftuk van den Godsdienst, zo klaar, zo eenvoudig, zo voor allen verflaan baar in zichzel&ren, voordat dezelve overlaaden en ver
Dwaas -donkerwasmtbijvgzlenMschijk
Egypte, in de eer(te dagen-hedn.Datwsm
van deszelfs vermaardheid, zo geteld. Egypte deelde
Geleerdheid , en tevens valfche Godheden , aan veele
Landen mede ; van daar was het inzonderheid, dat de
Afgoderij na Griekenland overíloeg , en verfpreid werd.
onder alle Westerfche Volken.
Hier dan mag men het voeglijk rekenen, dat eenige bijzondere en duidelijke ontdekking zou plaats grijpen van den
waaren GOD; zijnde dit een hoofdtooneel des bedrijfs , en
verfpreidende den invloed door eenen wijden omvang hee
Diensvolgens befchikte het de wijsheid der Voorzie -ien.
dier voege , dat dit Volk genoegzaame middelen-nighed
kreeg om gezuiverder Godsdienstkennis te bekomen; eerst
doorJOSEPH , die, door eene wonderdaadige tusfchenkomst
des Hemels, tot Koning PHARAO kwam, voor diens aan
gefield , en met de hoogfte plaats in de gunst-gezit
diens Vorften verwaardigd werd; naderhand door den
Aartsvader JACOB en diens geheele gedacht , zich in Egypte nederzettende. Maar, wanneer de gedagtenis van jo.
six's dienoen en bovennatuurlijke begaafdheden in zo
verre verlooren geraakt was, dat de Israëliten, in Rede
van befrherming te erlangen , om voorgewende redenen
van Staat , door de .wreedfle dienstbaarheid verdrukt
werden, werd MOSES gezonden, om zulke magtige werken te doen, als verbaasdheid en fchrik verwekten; werken , die ten betoon íirekten van het Oppergezag des
Maakers van 't Heelal, en, met luider ftemme, de ongerijmdheid en liet gevaar der Afgoderije predikten. En,
daar deeze werken , om zo te fpreeken , op het beroemdst
en openbaarst tooneel der Wereld gefchiedden , ftrekte
zulks om allen vermoeden van bedrog te weeren.
Naa dien tijd werd, bij den doortocht des Israëlitifchen
Volks na het Land van Canaan, een wenk gegeeven aan
veele andere Afgodifche Volken. En de zonderlinge ge
,waardoor de GOD des Hemels zijne eer hand--beurtnisf
haafde , welke overgebragt was aan ingebeelde en magt.
boze Godheden, — deeze zonderlingegebeurtenisfen, zeg
ik , konden , uit hoofde van derzelver aart en de ontzettende
Ee *
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de Omf'candigheden, daarmede gepaard, niet i alaaten zich te
verfpreiden in nabuurlanden, en daar verwondering gaande te maaken en weetlust op te wekken. -- Dan hierbij , zo
Verre wij uit de Gefchiedenis kunnen leeren , bleef de zaak.
berusten. WVant, in hoe verre de afgelegener gedeelten
der Wereld toen bevolkt waren , blijkt niet klaar uit
oenige welbevestigde befcheiden. Of, indien wij toe1laan , zonder daarvoor blijkbaarheid te hebben , en
znisfehien tegen alle blijkbaarheid aan , dat dezelve met
inwoonders waren opgevuld, kou 'ernogthans, uit hoofde van mangel aan openítaande gemeenfchap tusfchen de
Volken , niets meer worden uitgerigt.
Welk een wijzer middel kon, derhalven, in zulk een
tijdsge ericiite , en naa zodanige proeven , om dat beroem
te hervormen, van 't welk de Waarheid, hadde-deVolk
die daaronder de overhand gekreegen, waarfchijnliik(gelijk de Dwa.^ïing indedaad uit die zelfde bron gevloeid
was) zich over een grooter gedeelte der Wereld, dan uit
eenigen anderen hoek , zou verfpreid hebben wat wij
middel , vraag ik, kon 'er plaats grijpen , dan één-zer
Volk van de rest der wereldbcwoondleren af te zon ,deren door bijzondere gebruiken en wetten, om onder
t zelve de erkentenis en de aanhidding van den waarert
GOD, en algemeene beginzeis van Deugd en Natuurlij.
"ken Godsdienst, te doen stand houden?
9

(Ilet fist hiernaa.)
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Door o. j. VERBURG, Med.

Dat?. te Crommenie.

September i8o5 werd ik te

^alten
Wormer
O
tien jaren, die, zoo als mij berigt werd , reeds geduren4
p den

ontboden bij GERRIT VAN LAAN, een Jongen valli

e vier dagen aan eerie Zinkingkoorts gelaboreerd had,
voor welke een Chirurgijn hem zeer sterke purgeerpil,en , en wel in Bene groote hoeveelheid, had Laten gcbruike; , waarop een bovenmatige doorloop gevolgd ere
zijn to fiand zeer verergerd was. Den Patient *:iet een'
-anderen Chirurgijn, den Heer sANGPRHAUZEN, te IVor-

-

2gp

wconache g , onderzoekende , bevotndca wij hem
zona
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zonder eenige bewustheid, gefladig gierende; zijne pols,
bij wells aanraking ik hevige optrekkingen der fpieren
gewaar werd, was zwak en ingetrokken; zijne ademha
kort; zijne tong witachtig beflagen; de huid-lingfue
zeer droog; zijne oogen honden zeer íirak ; hij had een
zeer wild gezigt; nu eens gebruikte hij het drinken, hetgeen men hem toediende, zeer gretig, dan weder wei
hij zulks volftrekt ; in welk geval men ook van-gerd
buiten aan den hals duidelijk befpeuren konde, dat hem
het doorzwelgen benaauwde ; voorts fcheen hij niets te
kunnen hooren, noch gaf eenig fpraakgeluid van zich;
zijn afgang en water ontliepen hem zonder eenig gevoel,
en veroorzaakten eenen ondragelijken [tank; de koorts
was voorts aanhoudende , welke ik nu niet meer, zoo
als mij berigt was , voor eene zuivere Zinkingkoorts,
(Febris catharrhalis) maar wel voor eene zenuwachtige
Zinkingkoorts, (Febris catharrhalis nervofa) door de al
te Iterke prikkeling der aangewende purgeermiddelen op
her zenuwgefiel veroorzaakt, hield; en daar de zwakte
de overhand had , dacht liet mij voorzigtigtst te zijn ,
op die zwakte van het zenuwgebel bijzonder acht te.
haan, en alzoo de levenskrachten te onderfteunen. Ik
fchreef hem daarom het volgend Mixtuur voor , de uit•
wafeming der huid tevens bevorderende t

.Fier. Zinti gr. vj.
Extr. Valerian.
Taraxac. aa 3ij
Bq. Rutae giv.
Syr. Altheae i.
Tint). A ae Fietid. 3vj.
Laudan. Liquid. Sydenh. Di.
6YlQ

S. illle uur een eetlepel. ik liet Spaanfche vliegpleisters aan het binnenste gedeelte der kuiten, zuurdeeg onder de voeten en in de holligheid van den hals aanleggen,
en hem., met doeken, in warmen azijn vochtig gemaakt,
het hoofd [loven.
Den 23flen den Lijder weder bezoekende, vond ik zijn
toelland niets verbeterd; hij had den ganfchen nacht met
gieren zonder eenigen slaap doorgebragt; de Spaanfche
-vliegpleisters hadden aan het eene been niets, en aan het
andere flechts weinig getrokken; de doorzwelging van
1^ e 5
vocht
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vocht .was ~eel moeijelijker, dan den vorigen dag; daarom liet ik hem warme pappen am den hals leggen, en
aelastte hem met het volgend Liniment
~.

Pitell. Ovor. N·. I
TinCt. Opii '3ij.
M. F. Liniment.

bij tusfchenpoozen den hals te wrijven, ten eillde daardoor de plaatshebbende fpanning weg te nemen. Voorts
liet ik hem dezelfde geneesmiddelen gebruiken, en nieu_
we Spaanfche vliegplei!iters, aangezet met het poeder
van Spaanfchevliegell, aan het binnenf1:e der kuiten aanleggen, terwiji ik hem het hoofdhaar ookliet afknippen,
om meerder vrucht van de f1:ovingen te erlangen.
Den 24£l:en was de toe£l:and van den Patient dezelfde ; het
gieren bleef aanhouden, zander eenige tusfchenpoozing
van {1aap; de Spaanfche vliegpleisters hadden nu ge..
trokken; ik gelastte dus dezelven open te houden, en
liet met het gebruik der andere middelen voortgaan.
Den !2s£l:en vond ik den Patient als daags te voren; de
lworts was echter verminderd; de openingen, door de
Spaanfche vliegpleisters getrokken, etterden zeer wei..
nig; de Lijder· bleef in dezelfde bewusteloosheid en verdooving zijner ver£l:andelijke vermogens. Ik meende dus
fterker middelen te moeten aanwenden., en kwam onder
~ndere op de gedachte am de Dauwpieren te gebruiken;
ik verzocht dus den Heer SANGERHAUZEN, den :'1Vond
van dien dag achtenveertig Dauwwormen te doen zoeken, dien avond twaalf onder iederen voet van den Patient te plaatfen, door zeer goede windfelen derzelver
uitkruiping te beletten, en den volgenden morgen, 111.
afnemillg der eer£l:en, op dezelfde wijze voort te ~aan.
Voorts liet ik met het gebruik van het Mixruur, Lini.
ment, pappen en fiO\Tingen voortgaan.
Den !)6ften vond ik den toe£l:and van den Patient zeer
veeI verbeterd; hij had in het begin van den vorigen
nacht, na het aallieggen der Dauwwormen, nog eenigen
tijd met gieren aangehouden, doeh was daarop een uur
drie of vier £l:il geworden, waarna hij wederom had be~innen te gieren, doch niet zoo aanhoudend als te voren; de Dauwwormen, in den morgen£l:ond van zijne
voeten genomen, waren geheel vergaan, en gaven den
.ndra'gelijkfien flank van ZiCA, gelijk ook de windfelen.,
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die geheel verrot waren: de Lijder had weinig koorts,
Zijne oogen ftonden doffer, zijne pols was zwak, doch
iet zoo ingetrokken als de vorige dagen, zijne ademhaling meer geregeld, cie huid vochtiger, de optrekkingen
der fpieren minder, en de doorzwelging gemakkelijker.
Ik gelastte dus , even veel Dauwwormen, den avond
van dien dag , onder eiken voet des Lijders aan te leggen, en met het gebruik der voorgefchrevene middelen
voort te gaan.
Van den s7Iten tot den of en September werd de Lijder van dag tot dag Hiller , tttsfchenbeiden zeer veel
lapende; zijne oogen Elonden zeer zwak, de koorts was
gering , de doorzwelging verbeterde , de pols werd
minder ingetrokken, en de optrekkingen der fpieren hiel
geheel op; de Dauwwormen, die dagelijks 's avonds-den
en 's morgens aangelegd waren, kwamen 'er nog telkens
geheel vergaan af, de windfelen waren telkens verrot,
beiden den ondragelijkflen flank van zich gevende. Ik
liet de door mij voorgefchrevene middelen voortgebruiken, de pappen en het Liniment uitgezonderd , en liet
met het aanleggen der Dauwwormen als te voren tot
den galen October voortgaan, wanneer ik, den Patient
weder bezoekende, zijne fpraak hersteld vond; hij kreeg
nu gedurig eetlust, waaraan ik echter niet dan in geringe hoeveelheid telkens voldeed, daartoe bij voorkeuze
eene verflerkende dunne kalfsbouillon verkiezende; de
koorts was geweken , de bewustheid voor het grootflo
gedeelte wedergekeerd , de trekkingen der fpieren hiel
pols was flaauw, de oogen Honden meer hel -denop,
dan te voren, de huid ontlastte een zacht zweet,-der
de Lijder (liep veel, doch afgang en water ontliepen hens
nog zonder bewustzijn ; de Dauwwormen kwamen nog
telkens met de windfelen vergaan van zijne voeten, en
gaven dezelfde ondragelijke lucht van zich. Ik liet dus
niet het gebruik der voorgefchrevene middelen volhou
gelastende hem telkens des-dqntoe9Oébr,
avonds van iederen dag twaalf Dauwwormen onder eiken
voet te leggen.
Den 9den vond ik den toefland van den Lijder wederom zeer veel verbeterd; zijne verllandelijke vermogens
waren nu volkomen werkzaam; den aandrang tot Roel-gang en waterlozing gevoelde hij weder; zijne oogen (tonden helder; zijne pols was niet meer ingetrokken, maar
zacht en zwak; de huid was gedurig vochtig; hij gebruik,.
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bruikte fpijsen drank met graagte, lliep nu nag w:el
zeer veel, doch was na elken flaap opgeruimder en verkwikt; ik befpeurde oak geene koorts; hij was dus,
hehalve groote zwakte, herfteld; de Dauwwormen wa:.
ren de twee laatfte dagen onvergaan van zijne Voetell
2fgenomen, en gaven geene teekenen van bcderf meer·
ik liet dus met de aanlegging dezer wormen, die vol:
komen aan mijn oogmerk vOldaan hadden, ophouden,
fchreef mijnen Lijder zenuwverfterkende middelen vaar,
en gelastte, hem het hoofd, hetwelk nag zeer zwak
was, tweemaal's daags met Sp. Lavendul. en Sp. Rorismarini te wasfchen, en hem verfierkende fpijz:en toe te
(lienen; door het gebl'uik van welke middelen, binl1en
veerticn dagen, mijl1 Lijder valkomen herll:elde. Na
dien tijd beeft hiYeene onafgebroke gezondheid genoten, en zijne geestvermogel1s zijn , naar zijne jaren ell
de om!1:al1digheden, waarin hij verkeert, zeer werkzaam.
Ik vel'liet dus mijnen Lijder, zeel' voldaan zijnde,
door een gering middel, het vaornaamlle gedeelte van
zijne ziekte weggenomen te hebben: want, fchoon de
door mij voargefchrevel1e in- en uitwendige middelen ongetwijfdd veel tot zijne her!1:elling hebben toegebragt,
:houde ik mij echter fiellig overtuigd, dat de hel'krijging
zijl1er verfl:andelijke vermogens, zoo niet geheel, ten
minHe vaor het grootfl:e gedeelte, aan de afleidende
werkzaamheden der Dauwwormenmoet toegefchreven
worden.
. Zoo de bekendmaking van dit Geval cenigzins firek..
ken moge tot aanbeveling del' Dauwwormen in dergeIijke
gevallen, zal ik mij verblijden, daardoor iets ten nut..
te van mijoe natuurgenootell te hebben toegebragt.
I
LEEVENSBIJZONl>ERHEDEN VAN CHARLES JAMES FOX.

(l7Crvolg vatz bl. 189,)

H

oewel de Heer FOX in zijn k. arakter veel opregtheids,
.
onbekrompen heids en goedwilligheids bezat, was
}:lij in den hoogfl:ell graad heerschzllchtig en oploopend.
In zijn openbaar gedrag, zoo ",el 315 in zijn dageIijksch
leeven,. was vaardigheid van befluit ceo in 't oog lQo.
pen~
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pende karaktertrek. Hij gebruikte geene omwegen.
Openlijk Itreefde hij na zijne bedoelingen, en bediende
zich nooit van list om daarin te Ilaagen. Weinig voegt
zulk een karakter eenen hoveling, en Fox konde even
weinig zich naar de belemmerende etiquette der hoven
fchikken , als zijne opregtheid aan de kunitenarijen onder
-werpn,
welke aldaar worden te werk gebeld.
Verfcheiden voorvallen , zeer grievende voor den Heere Fox, volgden in den jaare 1774 kort op elkander.
Zijn Vader overleedt in de maand Julij , zijne Moeder
in Augustus, en zijn oudste Broeder, Lord HOLLAND,
in November. Eindelijk ontging hem de verkiezing tot
Lid van het Parlement voor Poole, na welke hij Itondt,
hoewel hij kort daarnaa voor Illalsnsbury wierdt ver
-kozen.
Onmiddelijk voordat hij zijn post was kwijtgeraakt,
hadt hij eene doorwrogte redevoering gedaan , waarin
hij een tafereel van het geluk en den roem der natie
yoor liet Parlement hadt opgehangen. Naadat hij tot
tie Oppofitie was overgegaan , voerde hij eene geheel
andere taal; de volgende dichtregels van i'oPE wierden
op hein toegepast:

Ask wen's opinions. Scoto now fhall tell,
How trade increa/es , and world goes well.
Strike of his penfion, by the fitting fun,
And Britain , if not Europe, is undone.
Waarvan de zin hierop nederkomt: „ Vraag een loon„ trekker van het Hof na zijn gevoelen, en hij zal u
„ zeggen , dat de handel bloeit , en alles wel gaat.
„ Ontneem hem zijn jaargeld, en eer het avond wordt,
„ zal het met Britannic, zoo niet niet Europa, gedaan zijn."
De gefchilien, welke, zedert het jaar 1774 tot in den
jaare 1781 , de maatregels der Staatsdienaaren deeden
ont!laan , om de ilmerikaanen door geweld yonder te
brengen , en de voornaamfte Mogendheden van Europa
tegen Engeland te wapenen, gaven aanleiding tot de belangrijkfle debatten , die ooit het Parlement bezig hielden.
Fox, BURKE, BARRé en DUNNING waren de Redenaars
der tegenpartij. THURLOW , WEDDERBURNE en Lord
4ORTH fpreidden talenten van een anderen aart ten toon,
hoewel , misfchien , weinig minder in hunne Poort.
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In de werkzaamheden van het hoofd eener partij door

opgekweekt , door hem in den doolhof van
ftaatszaaken ingeleid, verwierf Fox al gaande we, eene
meer en meer befiste meerderheid, zoo als Redenaar,
als Staatsman. Zijne werkzaamheden verzwakten de
rniddelen der Staatsdienaaren. Zij wierden bevreesd ;
zij deeden hun best, meer om berisping te ontgaan, dan
om zich van een goeden uittlag te verzekeren. lle Oppofitie deedt een gedeelte der misflagen begaan, die zij
veroordeelde, en bewerkte de rampen, welke zij zich
geliet te betreuren. Veelligt deedt WASHINGTON niet
neer ter daarftellinge van de vrijheid van zijn land,
door zijne overwinningen in 4inerika, dan de welfpreekendheid van vox en zijner vrienden in het Parlement
van Engeland.
't Was inzonderheid geduurende deeze zeven jaaren,
dat de flaatkundige en zedelijke beginzels van den Meere
Fox eene beltendige houding moesten aanneemen. Van
zijnen Vader hadt hij geleerd , dat groote talenten alles doen vergeeven ; dat zijn fortuin de vrugt zij
nijverheid in de staatkundige loopbaan zijn moest;-ner
dat de heerfchende buitenfpoorigheden tot eene foort
van aanbeveelinge voor den geenen dienen , die voor 't
overige blijk van bekwaamheid en naaritigheid vertoont.
Van den aanhang van ROCKINGHAM hadt hij geleerd, dat
de aanzienlijke familien der T'Vk gs , wier voorouders
het Huis van Hanover op den troon geplaatst hadden ,
den Koning onder voogdijfchap moesten houden , en
niet meer dan de fchaduw van magt aan hem overlaaten. JUNILIS , FRANKLIN, DUNNING, HUME , SMITH,
VOLTAIRE en PRICE hadden hem fmaak in die wijsbegeerte doen verkrijgen, welke de denkbeeldige volmaaktheid waardeert boven zaaken, die door de ondervinding
zijn beweezen voegzaam te zijn. BURKE hadt h-:m
geleerd, met den tluier en de fieraaden der verbeeldingskragt de vooríchriften van dat praktikaal gezond verItand te bedekken , van welke hij als Staatsman een natuurlijk inftin& bezat. Zijne vertlaafdheid aan het fpel,
zijne bedrevenheid in zaaken, zijne verkeering met menfchen, die met kabaalen en kuiperijen zich bemoeiden,
badden hem het meni'ehelijk hart naauwkeuriger leeren
kennen, zijne driften beter leeren beheerfchen , en in
zijne eigen bekwaamheden grooter vertrouwen doen
hellen ; en indien hij daardoor geen kiefcher gevoel hadt
ver.
BURKE
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verkreegen aangaande de eere en de zedelijke beginzels,
g e wisfelijk hadt hij zich daardoor eigen gemaakt eene
grootere maate van die moedige flandvastigheid , die
uit de bewustheid van zijne kerkte , en de zekerheid
van alle zwaarigheden te zullen te boven komen, ge.
boren wordt.
De verbitterdheid van den Heere Fox op het Ministerie fchrijven veelen toe aan zijnen perfoneelen haat tegen Lord NORTH. Alle zijne poogingen hadt deeze
Staatsdienaar te werk gefteld, om de geldfommen, welke Lord HOLLAND bij zijn overlijden onder zich hadt,
in 's Lands kas te doen Horten , en van de uitvoerders van diens uiterften wille hadt hij reeds tweemaal honderd duizend ponden flerling op rekening
ontvangen.
In den jaare 1776 deedt de Heer rox eene reize na
Frankrijk. De Staatsdienaar hadt gehoopt, dat hij zich
aldaar in de vermaaken zou vergeeten; doch hij verfcheen welhaast van nieuws in het Huis der Gemeenten , met het voordeel gewapend , welk de kundighe•
den, die hij in Frankrijk hadt opgedaan, hem tegen het
itelzel der Staatsdienaaren gaven ; en toen Lord NOR714
het I Iuis verzekerde , dat Engeland van de maatregelen
van Frankrijk en Spanje niets hadt te vreezen , hield*. de
Heer Fox integendeel fia.ande , dat het Huis van BOURBON
flegts op eene guntïige gelegenheid wagtte om den oor
te verklaaren , en dat het daaromtrent niet zou in-log
gebreke blijven, indien 'er kwaade tijdingen uit 4merika kwamen. De uitkomst Staafde zijne gisting.
Hij plagt te zeggen , dat hij tegen geen mensch een
perfoneelen haat voedde, en dat het gevoel van kwaad
onbekend was. Zij, die getui--wilghedmvofrkt
gen waren van de bitze en fcherpe wijze, op welke hij
zich aangaande Lord NORTH uitdrukte, twijfelen, of hij
inderdaad omtrent deezen vrij was van kwaadwilligheid.
De hevigheid , met welke hij zijne gedagten aangaande
zijne tegen(freevers uitte , berokkende hem meer dan
éénen twist. De Heer ADAMS , een Schotsch Edelman ,
die tot nog toe in den geest der Oppofitie hadt geftemd,
verklaarde, in de zitting van den jaare 1 779, aan het
Laagerhuis , in een zekeren voorgeflagenen maatregel ,
voor het Ministerie te zullen Temmen. Deeze verklaa.
ring deedt zijne oude vrienden tegen he misnoegen
-

op.
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opvatten, en gaf meer vastigheids aan den aanhang van
het Ministerie. De Redenaars van het Ministerie befch uldigden de hoofden der tegenpartij, dat zij zelven de
oorzaak der openbaare rampen waren , en , onder voorgee
-ven van het zui.veríte patriotisme , zich llegts met hunne
bijzondere inzigten onledig hielden. De Heer Fox, naa
zich tegen deeze aantijgingen te hebben verdeedigd ,
voegde 'er nevens : „ Hunne onkunde, hunne zotter, nij, hunne onbekwaamheid, hunne omkooping, heb
„ ik verdraagen, en ik vergeef hun nog hunne zucht
„ na magt. Hunne onbefchaamdheid en hunne botheid
„ boezemen mij ílegts verachting in. Ik begrijp dat zij
„ zich in het geval bevinden van zich in den afgrond te
,, moeten nederwerpen, omdat het terugkeeren onmogelijk is geworden. Ik doe al wat in mijn vermogen is
„ om hunne perfoonen te ontzien , uit aanmerking der
„ posten, die zij bekleeden. Maar wanneer ik dit flag
„ van lieden, die de natie in eenen afgrond van fchande
„ en rampen hebben gesleept; lieden, die niets anders
„ dan de bijl of den drop verdienen , en die ons de
s , dienften komen vertellen , die zij gedaan hebben, in
„ koelen bloede hoor beweeren , (lat alle de rampen ,
„ onder welke wij zuchten, geen aanweezen hebben, of
,, dat zij het werk van hun zijn , die 'er over klaagen: dai3
twijfel ik, of het menfchelijk geduld befland zij tegen,
„ zulk eene verzameling van zotheid, kwaadaartigheid,
„ onkunde , hoogmoed en onbezonnenheid."
Zwaar oordeelde zich de Heer ADAMS door de uitdrukkingen van den Heere Fox beleedigd; 's anderen
ontving deeze van hem het volgende biljet:
-dags
„ De Heer ADAMS maakt zijn kompliment aan den
Heere Fox. Hij neemt de vrijheid, hem onder 't oog„ te brengen , naa hetgeen gister avond is gebeurd
„ rijpelijk te hebben overwogen , dat hij aan zijnen ei„ gen goeden naam is verfchuldigd, het volgende in de
„ nieuwspapieren te doen plaatzen :
, Wij zijn gemagtigd, het publiek te verzekeren , dat
in een gefprek tusfchen de Heeren Fox en ADAMS, ter
gelegenheid der debatten van verleden Dondertag in
het Huis der Gemeenten, de Ideer Fox verklaard heeft,
geen oogmerk gehad te hebben , iets onverpligtends
tegen den Heer ADAMS te zeggen.'
„ D¢ Majoor xu1$ERTSON doet mij de eer, de bren,> ger
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a er te zijn van dit biljet , en zal mij uw antwoord
enge.: "
De Heer FOX antwoordde als volgt:

3,

„ MIJNIIEERë

„ Iíet doet mij Iced , niets welvoegelijks te vinden in
het plaatzen eener uitlegging van Bene aani°praak in
„ de n i e uwspapieren , the geene uitlegging noodig heeft.
„ Gij hebt die <<aufpraak gehoord. Gij moet weeen,
dat dezelve geeneriei aanmerking bevatte, die tegen u
„ gerigt was , althans die gij niet voelde verdiend te
, hebben. Mijne aampraak is in de open'baare papier
ren (kwalijk overgebragt , en ik logenítraf 't geen on
, waar is : ik heb niets meer te zeggen. Het gefprek,
„ bij B OOKE (X) gehouden , bevat geen geheim , evert
, min als deeze brief, en gij kunt 'er gewag van maakgin.
„ Ik ben," enz.
Het gevolg dier briefwisfelinge was een tweegevegt
't welk plaats hadt op den acht -en- twintigften No
'ember. De Majoor HUMBERTSON verzelde den Heer
ADAMS ; de Kolonel FITZP 9TC ICK was de Sekonde valt

den Heere Fox. Zie hier het verlag dier beide getuigeni
van deeze ontmoetinge.
„ Volgens affpraak kwamen zij 's morgens ten acht tiura
ter bettemde plaatze. Naadat de grond tot op eenets
„ afftand van veertien voeten was afgemeeten, verzogt
,, de Fleer ADAMS den 1: Ieere FOX om te fchieten; waard
„ op deeze antwoordde : fchiet gij eerst: i, heb geel
„ gefchil met U. Thans fchoot de Heer ADAMS, eis
„ kwetfte den Heer Fox , 't geen wij denken dat de
„ gemelde Heer ADAMS niet bemerkte: want wij zelve
waren des niet zeker. De Heer Fox fchoot vervold
„ gens zonder te raakera. Wij kwamen tusfchen beiden
„ en vraagden den Heerti AD_vms, of hij voldaan wa„ re? Zijn antwoord was: , wil de fleer Fox verklaar
-

ren, geen oogmerk gehad te hebben, mijnen goeden
naam te kwetzen?' Waarop de Heer Fox tot ant„ woord gaf, dat het hier de plaats niet was om zich
„ deswegen te zuiveren, en verzogt den- Heerti ADAMS ^
, het gevegt te vervolgen: Ile Heer ADAMS fciioot

„ voo

( 4 ) De houder van een i-oor,zaain Kofijhuis, ta
ZIEiJGh 1807. 1\áe i.Á
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„ voor de veede maal , zonder te raaken. De Heer
Fox deedt zijn tweede fchot in de Tucht, en zeide,
, dat, vermits de zaak was afgedaan, hij niet ongene„ gen was te verklaaren, dat hij even min een oogmerk
hadt gehad, den Heer ADAMS te beleedigen , als de
„ beide Heeren, thans aldaar tegenwoordig. De Heer
„ ADAMS hernam hierop, dat hij zich als een man van
„ eer hadt gedraagen. Thans zeide de Heer Fox, dat
hij dagt gekwetst te zijn. Hij maakte zijn kami„ zool los, en wij zagen dat hij eene ligte kwetzuur
„ hadt bekomen. De partijen fcheidden vaneen , en
„ de wonde van den Heere Fox, onderzogt zijnde, bleek
„ niet gevaarlijk te zijn."
Door dit voorval groeide de gunst van den Heere
vox bij het volk. Men vondt een welgevallen in de
betoonde dapperheid en edelmoedigheid; en hij ontving
hij deeze gelegenheid bezoeken van eene menigte liedera

van rang.

De vermaarde Historiefchrijver GIBBON was lid van
het Parlement, 't welk in den jaare 1780 ontbonden
wierdt. Hoedanig de Heer Fox omtrent hem dagt ,
wierdt door een zonderling geval bekend. Op eene ver
boeken vondt men in het Eerfle Deel van-kopingva
GIBBON'S Historie (van den ondergang van het Rorneinfshc
Rijk) eene aanteekening, met de hand van den Heere
iox gefchreeven , in deeze bewoordingen:
„ Toen Spanje, in den jaare 1779, den oorlog verklaarde, verzekerde de Schrijver van dit boek open»
„ lijk bij BROOKE , dat 'er geen heil voor Engeland
was te verwagten , ten zij men zes hoofden in den
s , Staatsraad deedt vallen, en deeze hoofden in het Par.
lenient, anderen ten voorbeelde, openlijk wierden ten
toon gefield. Geene veertien dagen waren 'er zedert
verloopen , of deeze Schrijver nam zitting in den
e , Staatsraad."
Agter deeze aanteekening las men de volgende regels ,
insgelijks van de hand van den Heere FOX.

King George, in a fright
Lest Gibbon fhould write
The fiory of Britains disgrace,
Thought no means more fure
His pen to fecure

Than to give the Htjiorian a place.
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Put his caution is vain.
'T is the curie of his reign
That his projects, fhould never ficceed.
Though he write not a line,
Tet a caufe of decline
abn the author's example we read
,

.ills book wel dc/cubes,
How corruption and bribes
Overthrew the great empire of Rome;
find his writings declare
4 degen'racy there
Which his condo) exhibits at home.
%q

Koning GEORGE, bang dat

GIBBON de

historie van

.lritanje's verval zoude fchrijven, voedt geen zekerder

, middel om zich meester te maaken van zijne pen,
,, dan door den Historiefchrijver een ampt te gee,, Ven.
„ Doch zijne voorzorge was zonder vrugta 't Is de
„ vloek ziiner regeeringe, dat zijne ontwerpen nooit
gelukkig flaagen. Hoewel hij geen regel fehrijft,
„ leezen wij, egter, eene oorzaak van verval, in 't
voorbeeld des Schrijvers.
„ Duidelijk befclirijft zijn boek , hoe zedenbederf
en omkooping het magtig Rijk van Rome ter_ val.
, bragt; en zijne fchriíten vertoonen aldaar eene ver, bastering, waarvan zijn gedrag onder ons een voor, beeld oplevert."
In den jaare 1787 wierdt de Heer rot tot lid van het
Parlement voor Lhestmunfer verkozen. Geen anderen
naam gaf men hem nu dan dien van man des volks. Het
gerugt zich verfpreid hebbende, dat hij, in een tweegevegt, door Lord LINCOLN, eenen zijner mededingeren
in de verkiezing, was gedood , verzamelde zich bij hem
eene verbaazende menigte volks. Een fnaak , daar voor.
bijgaande , riep tot de menigte: „ Weest gerust, Heeren , en gaat ieder na zijn huis. Indien de Heer
;, Fox gevallen ware, kunt gij wel begrijpen dat men
, het gefchut van de Tower zou gelost hebben." Mrt
bevondt dat hij gelijk hadt , en de menigte ging uit
elfzander.
In den jasre 1781, droeg _de Heer nuaxz , voor de
tweede maal, zijn algemeen plan van bezttiniginge .voorr

Tfg

Dd

4o4

HET LEFVEN

De Heer FOX onderfleunde L m , en zij kreegen den hip.
val van een man , die eerlang de fchitterendite rol moest
fpeelen ; 't was bij deeze gelegenheid dat WILLIAM
PITT , thans twéeëntwmtig jaaren oud, zijne eerste rede voering hieldt, en van zijne talenten de grootste verwagringen deedt opvatten. 't Was in deeze zitting dat Fox
voorfloeg, dat het Huis in Conimitté vergaderde, ortt
ien Amerikaanfchen oorlog in overweeging te neerren;
doch alle middelen, met die van BURKE, PITT, SKERI.
DAN en DUNNING vereenigd , konden deezen voorflag geenen opgang doen maaken. 's jaars daaraan herhaalde
i-ox zijne aanvallen op het Mini[Ierie ; de Oppofitie begon
zeer geducht`te worden,'en kort daarnaa was de meerderheid voor het Minifterie zoo gering , dat de Koning zich genoodzaakt vondt, hetzelve te veranderen.
De Markgraaf VAN ROCKINCHAM was 'er het fchijubaar hoofd van , en de Heer Fox , als Sekretaris van
Staat, de voornaatniite bedrijver. De openingen van
vrede aan Holland en Amerika waren de eerfte verrigtingen vara zijn beltuur. Door het Parlement deedt hij
verfcheiden bills van hervorminge en bezuiniginge
goedkeuren , om welke de ftemme van het publiek
riep.
De Markgraaf VAN ROCKINCHAM overleedt den eerflen
juli. De Heer Fox twijfelde niet , of diens post bent
was toegedagt ; doch naardien 'er eenige dagen verliepen ,
zzonder dat de Koning hem iets liet weeten , riep hij zijne
vermogendle vrienden bijeen , en berigtte hun , dat,
indien zij niet de kragtigfle middelen te werk fielden ons
den flag te weeren , Lord SHELBURNE tot eerfle^i
Staatsdienaar zou benoemd worden. Men wierdt het
eens, dat de Hertog VAN PORTLAND een goede figurant
van centen Staatsdienaar zijn zoude , en de Heer Fox
kreeg in last, den Koning te beweegen om hem te benoemen; doch toen hij aan het Kabinet van zijne Majefteit kwam, ontmoette hij Lord SHaLBVRNE, die van
daar kwam met de benoeming van eeroen Lord der Thelaurie. Fox, in zijn plan ten hoogften verijdeld ,vraag..
de den Koning . of zijne Majefteit het benoemen van
den nieuwen Sekretaris van Staat aan hem wel geliefde
over te laaten ? Dat is reeds gefcliied , antwoordde de
Koning. — . Dan denk ik , dat uwe fl' ajeJleit rnijize;;
{dienst wel zal kunnen cnisfen. — Zekerlijk , Mijnheer,
indien gij dien eenigzins lastig vindt. De Heer Fox
maak.
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akte eerie diepe buiging, en vertrok. 's Anderendaags hadt hij een gehoor, om de Zegels over te leveren.
Ik e Heer PITT , die eenen post hadt geweigerd onder
liet voorgaand Miniflerie, wierdt tot Kan zelier van den
J xchequer benoemd , en Lord TEMPLE verving FOX
a'• Sekretaris van Staat voor het Departement van het
Noorden.
Kort naa zijne verwijdering uit het Minifferie wierdt
de Heer Fox verliefd op MejufFrouw ROBINSON, die bij
den naam van PERDITA bekend was. Zij woonde op
Lerkeley- plein, en haare kamer hadt het uitzigt op het
prachtig hotel des Graaven VAN SHELBURNE. De Heer
Fox fleet al zijnen tijd bij haar; zijne vrienden zagen
lidra niet meer. Een van hun , hem toevallig ontmoetencle , vraagde hem , waarom hij niet meer bij BROOM
2,E k wam ? Weet gij niet
hernam FOX, dat ik mij bij
het publiek onder de verpligting heb gelegd, om Lord SHaLBURNE'S flappen neza te gaan? 't Is hierom dat ik op Berkeleyplein woon. Hij maakte geen geheim van deeze minnarij, en hij reedt dikmaals uit met Mejuffr. ROBINSON
in derzelver rijdtuig. GEORGE merkte op zekeren dag
aan , dat het zekerlijk in zijne hoedanigheid van publiek perfoon was, dat hij eene publieke vrouw hadt
genomen. Mejuffr. ROBINSON , door haare fchuldeifc!Iers gedrongen, was genoodzaakt, Engeland te rui,men. Terftond naa haar vertrek begon de Heer Fox het
met Mejuffr. ARMSTEAD te houden, eene vrouw van
de zelfde foort , doch wier leeven eene merkwaardige
bijzonderheid heeft opgeleverd. Zij maakte verbaazende verteeringen, hielde dubbeld rijdtuig, en hadt zeer
veele bedienden. Zij ontving aan haare tafel alle de
jolige vrolijke lieden van het hof en uit de had, en nog•
tans heeft zij nooit iemant bedorven.
De Heer Fox , bij zijne wederkomst in het Parlement, in den jaare 1732, zich te zwak bevindende, one
alleen tegen het Minifterie op te werken , 't welk dage
meer vastigheids verkreeg, nam thans liet befluit,-lijks
zich met den man te verbinden , tegen welken hij , acht
jaaren lang, een bitteren oorlog hadt gevoerd. Lord
NORTH, welken hij genoemd hadt den nederigen Staats.
dienaar der Kroone , den (Teun der omkoopinge, den
patroon der aanneemers, den vader der agioteurs, den
slaapenden loots van den Staat, den man, die de rampen, welke hij Cngeland hadt berokkend, met zijn bloed
,
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*roest boeten : deeze zelfde Lord NORTH wierdt door
den Heer vox aangezogt, en zij onderteekenden te gaden
een verdrag van vereeniginge.
Toen de voorafgaande artikelen van den Vrede met
Frankrijk en Spanje aan het Parlement wierden mede
verwekten zij de hevigfle tegenkantingen van-gedl,
de zijde van Lord NORTH' , den Meere Fox en Minne
vrienden, Zoo wel Haagden de poogingen deezer Oppofitie , dat zij de meerderheid verkreeg , en als met
geweld in het Minifterie kwam , zonder dat zij het vertrouwen des Konings noch dat der Natie bezat. Onder dit nieuw befluur waren de Heergin Fox en Lord
1\TOL'.TH de. eerffe Sekretarisfen van Staat , Lord JOHAN
CAVENDISH wierdt Kanzelier van den Exchegder, en de
Hertog VAN PORTLAND hoofd der Thefanrie.
Zoodra de Fleer Fox in het Minifterie was gekomen ,
verkogt hij alle zijne paarden , en haalde de pen door
zijnen naam in verfcheiden Clubs, van welke hij lid
was; doch in de maand Oéober des jaars 1783 hadt hij.
reeds wederom paarden gekogt, en ging weddenfchappen aan bij de wedloopen te Newmarket. lien rode des
Konings moest den Minister onder de wedders zoeken,
om hem papieren ter hand te Rellen , aan welke veelligt
abet lot van Engeland hing!
Veel moeite hadt Fox om geduurende deeze zitting
van her ?parten ent flaande te blijven. 1-let laatfte getIee1te daarvan deedt hij dienen om den Prinfe VAN
-» ALES een vast inkomen (apanage) te bezorgen ; dit
"geide den grond eenvr vriendfchap'sverbintenisfe tusI'chen lien, 'die tot aan den dood veu den Hcere vox ge
heeft.
-dur
In de bitting van het Parlement, 't welk in November des jaars 1283 bijeenkwam , leverde de Heer Fox
zijne vermaarde bill (ontwerp van wet) in , raakende
bet l2diych beffunr. Hij beweerde , dat de Indi/èhe
Maatfchappij bankeroet was , en aan Bene ergerlijke on
derdrukking in Naare bezittingen s:icli hadt fehuldig
''gemaakt. Ter afwendinge der rampen, welke uit zo"
danig eenen toeftand van zaaken ontffaan moesten, deedt
de Fleer r ox den voorflag, om der Maatfchappije het
hcf'cuur over haare landbezittingen en koopbelangen te
p tneenren , onr daarmede eerie Commis ie van acht leden te ' bekleeden , voor de cerfte maal door het Parlee zt , en vervolgens door den Koning te verkiezen,
De
-
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De bijzondere vrienden van den Heere Fox waren tot
Commisfaristen beltemd. Met veel gewelds verzette
zichh de Fleer PITT tegen dit ontwerp. Hij beweerde,
dat de febending van de regten van het oktrooi der Maat
weg baande tot de vernietiging van alle an--fchapijedn
dere oktrooien. Hij merkte aan , dat dit ontwerp eene
firekking hadt tot het daaritellen van een onafhankelij.
ken invloed der wetgeevende magt , en diensvolgens
gevaarlijk was voor de Conftitutie. Hij voegde 'er nevens, dat deeze Commisfie zou geteld zijn onder ht
Qnmiddelijk beltuur des fcheppers van dit ontwerp, die
den wensch fcheen te hebben opgevat , zich van een
altijdduurend opperbewind te verzekeren. De IIeer
DUr DAS betoogde, dat de záaken der Maatfchappij zich
niet iii zodanig eenen toeftand bevonden, als de Heer
ii ox dezelve hadt voorgedraagen. De Bewindhebbers
tischten, dat de raadpleeging over eene bill, die hun.
niet verbeurdverklaaring van hunne bezittingen dreigde,
wierdt opgefchort, tot dat hunne misdaaden hun beweezen
waren , omdat een vonnis onvermijdelijk wierdt ver
voordat zij van hunne posten ontzet wierden -eischt, ,
gelijk het ontwerp inhieldt. Het publiek fcheen zijne
toef emming te geeven aan de bewijzen, welke tegen de
voorflagen des Ministers wierden aangevoerd ; intus.
fchen ging het ontwerp in het Laagerhuis tiet eene groom
te meerderheid door. Doch in het Hoogerhuis wierdt
het verworpen. De Koning zelf fcheen ongerust te
zijn over de gevolgen, welke dusdanig eene bill moest
hebben, indien dezelve in eene Wet veranderd ware;
en hoewel de Ministers de meerderheid hadden in het
Laagerhuis , bedankte hij hen, om hunne posten aan
PITT en diens vrienden op te draagen.
Fox hervatte zijne rol van hoofd der Oppofitie, en
wilde die van volksleider (demagoog) daar nevens voegens. In LVestrun/lerhall verzamelde hij verfchéiden maaien t geen hij zijne Conflituenten noemde , en hij deeds
zijn best om hen tegen het nieuw beftuur op te zetten.
In eene dier vergaderingen ondervondt de Heer Fox
het uitwerkzel eener kwaadwilligheid van een haatelijken aart. Onder de plaats, op welke hij gewoon waste
zitten , wierdt een zak gelegd , uit welken een lof voortkwam, dat hem bijkans deedt flikken. Men verzekert,
dat het, bij onderzoek van dien zak, bleek, dat dezelve
twee zeer fterke vergiften bevatte , .Euphorbium en Cap.
kf4
fscuw.
,
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fcum. Vergeefs wierden 'er tweehonderd ponden (Ier,

lings uitgeloofd aan den aanbrenger van den daader van
dit fnood bedrijf.
E enige dagen daarnaa kwam 'er eene Karikatuur in 'r
licht, verbeeldende den Deer FOX niezende. Dit nieen bragt eene wolk voort, beflaande uit de volgend:
hoofdflofen : „ Vergiftigde Coalitie; lndifche Bidl"
fchending van de Oktrooien; eerzucht van ci;oi^iWELL ; talenten valt CATILINA ; getrouwheid van
DAafIENS; ftaatkunde van DIACHIAVEL ." Onder liet
portret las men eenige dichtregels , van welke de zin
hierop nederkwam :
„ Overweegende dat-zommige fchurken, fehuldig aan
„ hoogverraad , mij hebben doen niezen, toen ik wil.
de redeneeren; óverweegende dat de inhoud van'den
zak de natie zou vergeeven hebben, en dat de flag,
die eenmaal zonder uitwerking is beproefd, op een
„ anderen tijd met beter gevolg zou kunnen herhand.
worden , bezweer ik mijne Conftituenten , op hunne
,, hoede te zijn , en voor mij te zorgen."
Intusfchen hadt de Oppofitie de meerderheid in he
IItis der Gemeenten , terwijl de wensch der natie
klaarblijkelijk op de zijde van het Miniflexie was. Dikmaals wierdt in het Laagerhuis de voorslag herhaald,
dat de Ministers van hunne posten moesten verlaaten
worden, als zijnde het ongehoord, dat het hefluur niet
de minderheid in het I-Iuis der Gemeenten den zelfden
Yves bewandelde. De Koning, deeze flandvartiglieid der
Qppíitie vernemende , en den eigenlijken wensch des
volks willende loeren kennen, wierdt te raai e, het Pare
lenient te doen uiteengaan..
Nooit hadden de woelingen der kuiperije eene werk.
2aamheid vertoond, bij die te vergelijken , van welke
4eeze verkiezing een voorbeeld opleverde; de vrouwen
in 't bijzonder fpeelden eene onderfcheidende rol. D-ilertogin VAN DEVONSHIRE , thans in den bloei hearer
fehoonheid , gaf zich onbegrijpelijk veele moeite; zij
Ling, zoo pils bekend is, zoo verre, dat zij zich liet
.icusfen van cellen flagter, om Remmen voor den Fleere
wox te winnen.
Ipe Koning, vernomen hebbende, dat de Prins VAN WA
i,zs zelf zich met de kuiperijen der verkiezing bemoeide,
Eondt eepcn zijner Kaiperheeren, om heiti de onvoeg. mheid onder het oog te brengen, dat de Erffenaan
1 an
„

,,
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♦an den Troon zich met de verkiezingen dandelijk be-

moeide. „ Heb de goedheid," gaf de •Prins tot antwoord, „ zijne Majefteit van mijnen eerbied te verzekeren, en Haar te zeggen, dat liet nog veel vreemder
is , zijne Majefteit zelve met de verkiezingen zich
„ daadelijk te zien bemoeien; Zij is het, die 'er mij
het voorbeeld van gegeeven heeft."
Omtrent dien tijd verhaalde men verfheiden anekdoten,
blijk vertonende van de hoogloopende drift, welke , bij
deeze verkiezing, van wederzijden uitbrak. Opfchud.
dingen en vegterijen tusfchen de beide partijen vielen 'er
voorop de ilraaten van Londen. De twee mededingers van
den Heere Fox, Lord HOOD en de Ridder CECIL WRAY,
deeden lang de verkiezing in twijfel hangén , en de Heer
FOX won het van den laatsten met zeer weinige flemmen.
Men verhaalt een trek van eenen Arts , die 't met het Mini1terie hieldt, uitwijzende , dat, om doel te treffen, vast
wederzijden geenerlei middel wierdt gefpaard. Deeze
Arts hadt eenen zieke , een eerlijk' timmerman, wiens
vrouw een driftig bewonderaar van den Heere Fox was.
Verfcheiden maaien betuigde zij aan den Geneesheer
naaren fpijt, dat haar man te ziek was om ten voordeeIe van den man des `volks te gaan flemmen. 's Daags
voordat de Remmen zouden worden opgenomen, vondt
de Arts zijnen lijder aangekleed en gereed om uit te
gaan. „ Wat beteekent dit? " riep hij: „ gij flaat
„ op zonder mijn verlof ?" — „ Mijnheer," zeide de
zieke , niet eene flaauwe flein , „ van de gelegenheid
dat mijne vrouw is uitgegaan heb ik mij bediend, om
„ mij door mijnen oppasfer te doen aankleeden. Ik
heb begeerte om mijne flem voor de verkiezing te
geeven." — „ Mijn vriend, ik kan 'er u geene vrij„ heil toe geeven ; 't is onmogelijk; ik kan niet!" —
„ Mijnheer , ik zal een rijdtuig neemen." — Onmogelijk ! gij zult het bellerven. Gaa wederom in uw
bed, want gij zult koude vatten." „ Ilet doet
,, mij groot leed , mijne item voor dien braaven Rid„ der WRAY niet te kunnen geeven." „ Vat
„ zegt gij daar? Laat mij uw pols eens voelen. Trek
„ hem zijne kouzen niet uit . . Heeft hij gis
avond zijne pillen ingenomen ? " .— „ ja, Mijn--„ter
heer; naar zij hebben mij veel pijn gedaan. "— „Dat
bewijst niets; die uitwerking moesten zij doen ....
De pols is niet kwaad. Iloe heeft hij geflaapen?" --

Ff5
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Tegen den morgen heeft hij een weinig gefluimerd. ";-.
„ Dat is goed. Indien hij omtrent deeze verkiezing on„ gerust zij ,' moet men hem zijnen zin laaten doen.
,, Zomtijds doen die dingen goed. Het weer is vrij
, goed; en zie hier wat wij doen zullen : ik zal hem in
„ mijn rijdtuig neemen." -- De arme man ging inde daad zijne fleur •geeven, en ftierf twee huren naadat hij
van zijnen vriend den Arts gegaan was!
In den jaare 1793 fpanden alle de leden van de Club
der Whigs te zamen tot eene voorbeeldelooze daad van
edelmoedigheid omtrent den Heere Fox. Naa onnoemelijke fommen met fpeelen te hebben gewonnen , hadt hij in
korten tijd wederom al wat hij bezat verloren. Zijne
nood, befooten hein te
vrienden, getuigen van'
helpen. Zij hielden eene vergadering in de herberg de
Kroon en het Anker. De Heer FRANCIS gaf opening van het
oogmerk der zamenkomf'e. Men was het onderling eens ,
dat indien de heer Fox, in plaats van zijne verbaazende
aalenten aan den dienst van zijn Vaderland te wijden ,
zijn best hadt gedaan om zijn fortuin te maaken en zijne
éerzucht te verzadigen, hij waarfchijnlijk Icliattenzoude
verzameld hebben , evenredig aan den naam , welken
hij gemaakt hadt. Bekend is het, dat hij zijn fortuin
niet gemaakt heeft, en alwie onbekrompen dagt, moest
wenfchen , den Heer Fox geplaatst te zien in eenen
fl and, even onafhankelijk als zijn geest. 'Er wierden
Benige perfoonen benoemd, die de uitvoering zouden
bezorgen. Naa verloop van zes dagen riepen de gelastigden de vergadering bijeen, en deelden het antwoord
van den Meere FOX mede, naadat hem van liet ontwerp
1tellige kennis was gegeeven.
-

St. flnn's Hill, 6 Junij 1793•
„ MIJN WAARDE HEER!

„ Ligtelijk zult gij gelooven , dat het geene bloote
„ welleevendheid is, wanneer ik u verzeker , dat ik
„ niet weet hoe ik zal uitdrukken wat ik gevoele om„ trent hetgeen 'er gaande is , en 't welk gij de goed
beid hebt gehad mij te berigten.
-„
„ Wanneer men verlegen is _omtrent liet te houden
„ gedrag, onderzoekt men gemeenlijk, wat anderen in
„ der-
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, dergelijk een geval gedaan hebben ; maar ik heb dit
hulpmiddel niet: want 'er is zulk een voorbeeld niet
voorhanden. Ten zelfden tijde zodanig eene getui„ genis aan de belangeloosheid mijns leevens en Bene
zoo aanzienlijke belooning te ontvangen, is een ge„ luk, 't welk voor mij alleen gefpaard was.
„ In mijnen toet'Land ware liet eene belachelijke ge„ maaktheid, niet te erkennen, dat, 't geen men heeft
„ gedaan , voor mij van liet grootfie belang is. Doch 't
„ geen ik met waarheid kan zeggen, is , dat, hoedanig
„ ook het fortuin mij mogt gediend hebben , mijn hart
„ nimmer zoo volkomen voldaan zoude geweest zijn , als
„ het over het beraamde ontwerp is. Met eene leevendige
erkentenis aanvaarde ik dit bewijs van de goedheid van
„ liet publiek ; en indien ik nieuwe drangredenen be„ hoefde om in mijne beginzels en in een onafhankelijk
en eerlijk gedrag te volharden , zoude ik dezelve hier
vinden : want het is mijn gedrag en het zijn mijne
„ grondbeginzels , aan welke ik dit betoon der alge.
meene goedkeuringe ben verfchuldigd , even als alle de
„ overige, welke ik heb ondervonden," enz.
De Infchrijving bragt een kapitaal op, groot genoeg
om den Heere Fox eene jaarrente van drieduizend pon.
den [lerlings te. bezorgen; terwijl 'er tevens middelen
wierden beraamd , om hem in de onmogelijkheid te ftellen van de hoofdfornme ooit te kunnen verliezen of ver
-fpilen.
5

BIJZONDERHEDEN, DEN LOOP VAN DE RIVIER DE GANGES , IN BENGALE, EN DE DAARIN ONTSTAANDE
EILANDEN , BETREFFENDE. Volgens den
Major R. H. COLEBROOKE.

(Uit de lransaélions cf the /Natic Society.)

D

e beroemde Rivier de Ganges, die ontzettende hoeveel
vlakte, zamenge--heidwatrs,fomn e
field uit Benen ligt zandigen grond tot eene verbaazende
diepte, verandert feeds van bedding, en brengt veranderingen te wege, die de verbaasdheid der Europeaanen opwekken. Eilanden en Zandbanken worden, binnen eenen
korten tijd , gevormd op plaatzen, waar men voorheen
die
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die Rivier het diepfle vondt : eenige Steden en Dorpen,
welke, ten eenigen tijde, nabij den oever lagen, worden door den Ilrootn verlaaten ; andere vinden zich
daardoor ondermijnd , en de fchijnbaar vaste aard
welke zij stonden, wordt te eenemaale weg.-korst,p
genomen.
Ingevolge hiervan vertoonen de oevers van de Ganges
een zeer onderfcheiden voorkomen , naar den aart des
gronds en de maate van geweld , niet welke de flroori
op de oevers werkt. In die gedeelten, waar het geweld
des waters íferkst en de grond bij uittiek los is , krijgen
de kanten welhaast de regtitandigheid van eersen muur,
en (torten zo dikwerf in , dat men die oorden niet dan.
met het hoogíte gevaar kan naderen. Het verwandelen
van den Vroom, de daarmede gepaard gaande ovcrftroomingen , veroorzaaken afl1iorting;n en eilanden van eerie
ontzettende uitgettrektheid.
Een treffend voorbeeld diene ter ophelderinge. De
verandering van de Ganges bij Colgong mag ouder de
zeldzaamtle gerekend worden, die immer aan deezen zo
veranderlijker Stroom voorvielen. Hiervan, fchrijft de
Major COLEBROOKE , kan ik met de grootlie zekerheid
fpreeken, dewijl ik ooggetuige geweest ben van den Raat:
dier Riviere te deezer plaatze, op vier onderfcheide tijd.
perken. In drie derzelven heb ik een zeer in 't oog loopend verfchil waargenomen; naamlijk in de drooge Jaargetij en van 1779, 1788 en 1796-7. — Ik heb Bene
aftekening van Go/gong , door mijzelven gemaakt op het
eerspe der gemelde tijdperken , welke de Ganges vertoont
als een breden en open ftroom , vrij van droogten : ten
dien zelfden dage zag ik, fchoon de drie Rotzen nabij
Go/gong niet in de tekening komen, dit zij omringd waren door geheel droog, land , en op eenen kleinen afItand
van den oever f'onden. Zulks wordt bevestigd door Bene
oude Kaart: alleen wordt 'er de Boglepore Nulla ver
als tusfchen de Rotzen en de Stad heen flroo--tond,
mende.
In Januarij 1788 zag ik de drie Rotzen geheel op zich zelven Ilaande, en dat de ítroom, met groote fnelheid,
tusfehen dezelve heen fchoot. De Rivier hadt den
grond, die zo- veele jaaren dezelve omgaf, ondermijnd
en weggefpoeld, eene bedding voor zichzelve gevormd,
met eene verbaazende diepte van water : deeze bleef,
jaaren lang, het voornaamile en in de daad het eenige
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bevaarhaare kanaal der I' iviere in het drooge Saifoen. Hier
bevonden zich de vaartuigen dikwijls in het groo*.fle gevaar van tegen de rotzen te ft+goten ; in 't bijzonder viel
liet moeilijk , als de Rivier , bovenal in den regentijd,
gezwollen was, dezelve te vermijden, als men den ftroom
afvoer.
Terwijl de Rivier zich in deezer voege uitbreidde ,
groeide 'er een Eiland aan in het midden van haare bedding , 't welk, toen ik het de laatfle keer zag , (in
januarij 1797) zich na Patergotta uitflrekte, vijf mijlen
beneden Colgong , tot een zeer grootmin affland van de
laatstgemelde plaatze ; zijnde in het geheel acht mijlen
lang ,twee mijlen breed , en vervullende bijkans de gebede tusfchenruimte, in het jaar 1 779 door den hoofd
behangen.
-irom
De hoeveelheid van zand en aarde, welke de Rivier,
ons dit te wege te brengen, moet agtergelaaten hebben,
is verbaazend , als men in aanmerking neemt, dat de
diepte des waters , in het bevaarbaare gedeelte van de
Ganges , menigmaalen meer dan zeventig voeten haalt,
en de nieuwe Eilanden zich meer dan twintig voeten boven het waterpas des firooms verheffen. — Desgelijks
zal zich de hoeveelheid van aarde , welke de Rivier heeft
uitgehoold, om zich eenen nieuwen weg te baanen, niet
min verbaazexd voordoen. Eenig denkbeeld hiervan zal
men zich kunnen vormen uit de peilingen , welke ik heb
laaten doen nabij de rotzen • welke van zeventig tot negentig voeten veranderden. Indien wij 'er vier••en-twintig
voeten bijvoegen voor de hoogte van den grond , die
voorheen aan deeze rotzen kleefde , gelijk overgebleevene tekens uitwijzen , blijkt het, dat eene hoogte van
honderd -en-veertien voeten aarde te deezer plaatze door
den ffroom is weggevoerd.
Ingevolge hiervan mogen wij opmaken, dat de Gap;ges een groot gedeelte van het vaste land als 't ware
onder haar beheer heeft, en dat het 'er verre af is oni
de bedding daarvan in den loop door Be^tgale als beftendig te mogen aanmerken.
De vertonning , welke eenige deezer Eilanden in de
Ganges maaken, is zonderling landfchap- en fchilderagtig , indien niet geheel en al romanesk : want , fchoon eene
wijduitgeftrekte vlakte bezwaarlijk de laatfle benaaming
konne verdienen , deelen nogthans veele dier Eilanden

Au Bene maate van wild- en woestheid, welke de liefheb.
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hers der Natuure zal behaagen , terwijl , ten zelfden tijd
de, het ftil en vreedzaam voorkomen der kudden , ' der
velden en der wooilingen, den tnenfchenvrieíid voldoe•
Sting fchenkt.
Indien wij ons voor den geest fl-ellen eene wijduitgetlrekte vlakte, met weiden voor vee, en eenige weinige
hutten, wier toppen met groente begroeid zijn, en de
tusfchenruimte niet welbebouwde akkers aangevuld ,
waar tarwe , rogge en moeskruiden van allerlei foort
groeijen , en de bloemen van de laatstgemelde aan liet
oog een veelverwig tapijt vertoonen; — wanneer men
daar bij voegt graazend vee in grooten getale , en een
klein aantal landwooningen, hier en daar verfpreid; ter.
wijl de gezigteinder geene andere voorwerpen biedt dan
Bene lange lijn van grasvelden en eenig geboomte, die,
door den affland van het vaste land , naauwlijks te
onderfcheiden zijn c zullen wij ons een vrij goed denkbeeld van een Eiland in de Ganges vormen. Teffens mogen wij ons verbeelden , dat de leeuwrik zich zingende
in de hoogte verheft, dat de lugt koel, en de hemel ge)eel onbewolkt is, willen wij ons Gene nog leevendiger
voorftelling maaken van deeze Ganges- Eilanden, geduum
rende ten minífen zes maanden van een jaar.

VERSLAG VAN DE INRIGTING VAN HET NATUUR- EN SCHEIKUNDIG GENOTSCHA? TE GRONINGEN.

eene algemeen erkende waarheid, dat de beoefenaar
IStansderhetbefteden,
weténfchappen zijnen tijd van uitfpanning niet nuttiger
dan door de

beoefening der proefondervindelijke Natuur- en Scheikunde; geen wonder dan, dat deze We
tenfchappen, meer dan eenige anderen, zulk cenen waarlijk
verbazenden opgang hebben gemaakt, en men onder derzelver
ijverigfiebeoefenaars ook de zoodanigen vindt, welke niet tot
eigenlijke dus genoemde Geleerden befletnd zijn. Immers ver,
rijken deze Wetenfchappen, behalve het vermaak, waarmede
zij hare beoefenaars beloonen, en waardoor zij een alle ;gefchiktst middel van uitfpanning opleveren ter afwisfeling vaa
meer diepgaande overpeinzingen , niet alleen het verfland met
zeer gewigtige kundigheden, en hebben den weldadigflen invloed op het hart, maar zij hebben daarenboven eene onbetwistbare nuttigheid, wanneer men hare regels toepast op gen€esli
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neeskunde, huishoudkunde, fabrieken, landbouw en andere

kundigheden.
De overweging van dit eene en andere bewoog in het begin
van het jaar i3or zes liefhebbers dezer Wetenfchappen, T. VAN
S WINDEREN, W. TONCKENS , J. TONCRENS, S. STRATINGH , J.
f• WOLDRINGH en O. J• SICKINGHE, toen ter rijd alle Studenten

aan de Hoogefchool in deze Stad, om een gedeelte van hunen tijd van uitfpanning aan de beoefening dezer Wetenfchappen toe te wijden, wekelijks bijeen te komen, om Natuur- en
Scheikundige proefnemingen in het werk te ítellen, en lang
eenige penningen bijeen te brengen , ten einde-zamerhnd
daarvoor de benoodigde Werktuigen aan te koopen, en daar
tevens in de kosten van de proefnemingen te voorzien. -uit
Nadat het Genootfchap eenigen tijd beftaan lead, waagde
men het, van tijd tot tijd ook eenige andere perfonen tot de
bijeenkomften van hetzelve uit te noodigen , met dat gevolg,
dat 'er zich weldra een aantal fluderende Jon%eli,ngen opdeed ,
welke hunnen wensch te kennen gaven, om in de werkzaam
te deelen , waartoe dan ook-hednvatGofcp
gereedelijk befloten werd ; behoudende echter de zes eerste
oprigters voor zich het befluur over het Genootfchap, en het
regt van eigendom op de goederen en bezittingen van hetzelve , wanneer het Genootfchap onverhoopt mogt vernietigd
worden, en waartegen dan ook door deze nieuw aengekomenen eene merkelijk mindere toelage wordt betaald.
In onderfcheiding van de zes eerfis oprigters van het Ge
welke den naam hebben van Dirigerende Leden,-notfchap,
kregen de nu vervolgens aangenomene den titel van Honoraire
Leden; en door de vereenigde medewerking dezer Leden met
de pogingen der eerften kreeg dit Genootfchap welhaast eene
uitgebreidheid, welke zich deszelfs oprigters niet hadden kun»en of durven voortellen.
Ondertusfchen was het een gewigtige flap tot verdere uit
hetzelve, dat in het jaar 1803 zich eenige aan--breid:ngva
tzienlijke Heeren aanboden, om als Contribuerende Leden de
pogingen van het Genootfchap met eene jaarlijkfche toelage te
bevorderen; en deze oraflandigheid had vooral eene gewenschte uitwerking, toen Burgeineesteren en Raad dezer Stad in het
jaar i8o4 aan het Genootfchap de zoogenaamde Promotie
Groninger Gymnaflum, als een allezins gefchikt-fcholvanet
losaal, ter voortzetting van deszelfs werkzaamheden toefloi:den, en de Leden dezer Stads Regering de verzameling der
werktuigen met een kostbaar werktuig , zijnde een model van
Bene hier ter ftede geplaatfie Kraan, vermeerderden.
Sedert dien tijd zettede het Genootfchap, nu van een ruim
locaal tot het vervolgen van zijne werkzaamheden voorzien,,
zijne bijeenkomflen onafgebroken voort, en door van tijd tot

rijd in het werk gef'elde verbeteringen achten de Dirigerende
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Leden van het Genootfchap het thans niet onbelangtijk, dr van een kort verflag te geven.
De zes Dirigerende Leden zijn alleen en bij uitfluiting belast
met het beftuur over de belangen van het Genootfehap. Deze
Dirigerende Leden, de beoefening en uitbreiding der Natuuren Scheikunde , te gelijk met eenige aangrenzende Weten
bijzonder der Natuurgefchiedenis en der Wis- en-fchapen,
5terrekunde , voor het doel des Genootfchaps erkennende ,
verzamelen , ter bevordering van dit doel , de nóodige Werktuigen, een Kabinet van Natuurlijke Zeldzaamheden, en eenige nuttige, tot ééne dezer Wetenfehappen betrekking hebbende, Boeken. — Oni in de bevordering van dit oogmerk zoo
veel te beter te Hagen (daar 'er geene wetenfchap is , met wel=
her beoefening zoo vele kosten verbonden zijn, als met deze) zoo neemt het Genootfchap zoodanige Heeren ,welke gene•
gen zijn ter bevordering van deszelfs doel jaarlijks eene zekere
loin te betalen , tot Contribuerende Leden aan; en hetzelve
geeft aan zoodanige Geleerden, welke zich door het eene of
andere bij het Genootfchap hebben verdienfielijk gemaakt ,
met de voorregten der Contribuerende Leden, den titel van
Leden van Verdienfien. r
Om ondertusfchen ook andere Jongelingen gelegenheid te
geven , om deel te nemen in de werkzaamheden dezes Ger
nootfchaps, zoo neemt hetzelve alle zoodanige Jongelingen,
bijzonder Studenten aan deze rdoogefehool, welke lust hebben
in de beoefening dezer Wetenfchappen , en daarenboven van
de Dirigerende Leden worden goedgekeurd , tot Honorarsre
Leden aan.
Zijn er nu onder deze Honoraire Leden , welke genegen
zijn, door dadelijke deelneming aan de werkzhamheden des
Genootfchaps deszelfs doel te helpen bevorderen, deze geven van dit hun voornemen kennis aan den . Hoofddireáeur
des Genootfehaps, en deze geeft jaarlijks op den eerf'en September aan de Dirigerende Leden eene lijst over van alle die
Honoraire Leden , welke aan hem hun verlangen te kennen
Hebben gegeven , om voor het dan ingaande Akademisch Jaar
als M dewea; ende Leden te willen ageren ; uit welke lijst dan
door de Dirigerende Leden zoo velen en zoodanigen tot Mede
Leden worden verkozen, als zij met de belangen van-werknd
het Genootfehap overeenkomflig oordeelen; zoo echter, dat
de zoodanigen , welke reeds eens als Medewerkende Leden heb
geageerd, zich met zulk een voornemen niet weder bif den-ben
Hoofddireéteur behoeven te vetvoegen, maar door eene Voorlezing in het afgeloopen Akademisch jaar, of door eene aan
daartoe , flilzwijgend gerekend worden, als Medewer--biedng
kende Leden te willen blijven fungeren.
Deze Medewerkende Leden verpligten zich, bij hunne aan
nelning, het Genootl`chap ieder jaar met eene of meerdere Voor.
-
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le z1fl gen te vereeren, en hebben daarvoor de voigerde voor
Legren :

I. Dat zij zoo wel de bijzondere, als openbare bijeenkom
p kunnen bijwonen.
-ïlen'vaht.Gofc
II. Dat zij zich meer bepaaldelijk in het eene of andere vak
enzer Wetenfchappen kunnen oefenen, en daartoe van het Genootfchap alle hulp ontvangen.
1II. Dat zij , zoo wel als de Dirigerende Leden , alle de
werktuigen, voorwerpen uit het Kabinet van Niituurlijke Zeldvaamheden, boeken en papieren voor een' bepaalden tijd ter

leen kunnen ontvangen, en

IV. Dat eene openvallende plaats Van Dirigerend Lid uit hun

midden moet worden aangevuld.

Wat nu voorts de wijze betreft, op welke de door het Geriootfchap bedoelde Wetenschappen behandeld worden, en dus
het doel van het Genootfchap meer regtl;reeks bevorderd
wordt: Ieder Zaturdag , des avonds te half zes, komen de
Dirigerende en Medewerkende Leden, welke dus de Werken
Leden van het Genootfchap uitmaken , bijeen ; in deze-de
bijeenkomitén wordt dan door ieder derzelve op zijne beurt
Bene Voorlezing gehouden over het eene of andere gedeelte
der Natuurkunde, Scheikunde, Natuurgefchiedenis of Wis- en
Sterrekunde ; zoo echter, dar de eerlle Zaturdag in elke maand
hefleed •wordt tot eene fjstematifche behandeling van eenig gei
deelte der Natuurkundg , en de overigen tot zulke Voorlezingen , 1als ieder der Leden verkiest, mits niet buiten de grenzen onzer Wetenfchap vallende , eq zoo veel mogelijk met
proeven opgehelderd. -• Hierdoor krijgen dus de Werkende
beden ieder jaar eene fystematifche behandeling der Natuurkunde (op den eerfien Zaturdag van elke maand) ; maar zij
worden tevens bekend met alle de nieuwe ontdekkingen, welIre van tijd tot tijd in Bene onzer Wetenfchappen gedaan worden, en ieder der Leden heeft te gelijk gelegenheid, om eene
Voorlezing naar zijnen bijzonderen fmaak uit te kiezen. ---O« echter op eene nog meer zekere wijze met de nieuwe
,

ontdekkingen in onze Wetenfchappen, en dus

met

derzelver

gefchiedenis , bekend te worden , neemt iecjer der Leden een
zeker Nederduitsch, Hoogduitsch, Fransch of Engelsch Jour=
naaf voor zich , om daaruit alles, wat onze Wetenfeh.appen betreft, te excerperen; welke aanteekeningen dan op iedere bija
eenkomst worden voorgelezen; 't welk aan de overige Leden
de moeite befpaatt , om alle die Journalen zelf te lezen, dezelve zeer gemakkelijk met alles, wat 'er in de Natuurkunde
voorvalt , bekend maakt , en liet Genootfchap. tevens altijd
overvloedige'i'of oplevert, om nieuwe proeven in het werk te
nellen.
Zijn er daarenboven onder deze Werkende reden , welke
Oenen bijzonderen fmaak hebben in bet beoefenen der Schei^LKNG Ií07. N0. Io.
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kunde, der Natuurgefchiedenis of der Wis- en Sterrekende;
aan de zulken geeft het Genootfchan daartoe gelegenheid, in
afzonderlijke Departementen, met welker huishoudelijke fchikkingen zich de Dirigerende Leden in het geheel niet inlaten,
dan alleen, dat zij jaarlijks uit hun midden bi; ieder derzelve
eersen Voorzitter benoemen , welke verpligt is hun ieder vierendeel jaars verflag te doen van de werkzaamheden in het hein
aanbetrouwde vak; zijnde nog dw arenboven het Departement
Scheikunde , welks Leden ieder Zaturdag morgen bijeen komen , om Scheikundige bewerkingen te verrigten, verpligt, zoodanige Proefnemingen in het werk te ftellen, welke voor de
Natuurkundige Voorlezing van dien avond van nooden zijra;
het Departement Natuurgefcniedenis , hetwelk ieder' tweeden
Woensdag in elke maand bijeen komt, belast met het opzigt
over de verzameling van Natuurlijke Zeldzaamheden; en het
Departement this- en Sterrekunde, welks Leden ieder Dingsdag
avond om de veertien dagen te zamen komen , bijzonder verpligt, zich op het doen van Sterrekundige Waarnemingen toe
te leggen.
Behalve deze bijeenkomften, waartoe geene andere, dan de
Werkende Leden van het Genootfchap worden toegelaten ,
houdt hetzelve ook nog des winters eenige bijeenkomilen ,
waartoe alle Leden toegang hebben , en buitendien ook nog
zoodanige Perfonen , welke door een' der Leden worden gein
welker uitgifte de Penning--troducepnébil,to
meester , daags voor ieder dier bijeenkomilen , in de gehoorzaal
van het Genootfchap vaceert; wordende deze bijeenkomflen,
in onderfcheiding van die, waartoe alleen de Werkende Leden
toegang hebben , openbare bijeenkomflen genoemd ; terwijl
eene derzelve altijd gehouden wordt op den laatf%n Zaturdag
van Februari] , zijnde dit de dag, waarop het Genootfchap
is opgerigt.

UAMBURGSCHE LEVENS - ASSURANTIE SOCIETEIT.

oewel het beítaan en het oogmerk der Hamburgfche LeH
vens-Societeit door openbare Berigten en door de uitdeeling en verzending. van Programma's zeer bekend geworden

is, en de goede voortgang van dit Inflitut genoegzaam aan

dat men van deszelfs groot nut hoe langszoo meer-ton,
overtuigd wordt, zoo bewijzen nogtans veelvuldige aanvragen , dat het ware oogmerk en de instelling der Societeit door
velen nog niet wel verftaan wordt.
De Direftie is wel nog heeds bereid, elke bis haar inkomende fchriftelijke aanvraag uitvoerig te beantwoorden, maar acht
bet echter nuttig, door het volgende korte berige elkeenen
ia
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in fair te Rellen , om ten minne in 't algesneen te ken be

oórdeelen , of Bene deelneming aan het Inilitut voor he. z :aad
znatn zij of niet.
Het voorname Hoofdvak der Societeit, dat geen foortgelijk
Inflitut op het vaste land met haar gemeen heeft, zi«,2 de eigenlijke Levens - verzekeringen of de Asfurantiën voor lomanon , welke , bij den dood van verzekerde Perfonen , aan
hunne Erfgenamen of andere wettige houders der Polissen (als
bewijzen dezer verzekeringen) betaald worden. Door middel derzelven kan elk verzorger eener Familie, mits betalende
eene matige aan zijnen ouderdom geëvenredigde jaarlijkfciie
Premie , aan de zijnen een bepaald Kapitaal nalaten. Eenti
Infielling ,welke in de meeste gevallen doelmatiger is , dan zich
te begeven in eene Weduwerikas. — Door deze Kas, namelijk , wordt maar alleen voor de Weduwe gezorgd, en alle
Toelagen zijn verloren, wanneer de verzorger de verzorgde
Perfoon overleeft. Bij de Levens - verzekeringen , daartegen ,
kunnen de Toezage n nooit verloren gaan, dewijl het verzeker
Kapitaal bij den dood van den Verzekerden zeker betaald-de
wordt, het zij dat de Perloon, voor welken het oorfpronkelijk beftemd was, nog leeft, of dat de Polis aan deszelfs Erfgenamen, of, door verkoop of anderzins, aan andere Bezitters overgegaan was. Bovendien heeft de ontvangst vast
een Kapitaal het voorregt , dat het, naar gelange der omítandigheden , tot voortzetting of oprigting van eene Affaire,
tot den aankoop van vaste goederen , tot voldoening van fchulden, of ook tot aankoop ce;ter Lijfrente kan befteed worden,
bij gevolg tot het voortkomen eener Familie op veel menig
wijzen kan aangewend worden, dan een enkeld Wem-vuldiger
duwe - Penfloen.
Van de Levens - verzekeringen kan bovendien nog op vele andere wijzen gebruik gemaakt worden. Bij voorbeeld, door de
verzekering van een fchuldennar, die Hechts van zijn Inkomst,
dat met den dood ophoudt, in (laat is te betalen , kan de Crediteur het verlies voorkomen , hetwelk hij anders door den
dood des Debiteurs lijden zoude. Koopers van vaste goederen, waarvan het bezit voor hunnen leeftijd is, vort Bedien;
gen, Posten en dergelijke, kunnen, door verzekering van hun
Leven, het nadeel wegnemen, hetwelk hunne vroegtijdige doocl,
voor hunne Familie , of voor den geldfchieter van kcopfout.'
rnen, zoude hebben, e. z. v.
De Levens -Asfurantiën kunnen, raar mate de verfchillende
omltandigheden vereilehen, voor een aantal jaren , n aa r goed
voor den geheelen Leeftijd gefloten worm-vinde,oftr
den. In de volgende Tafel of Lijst zijn de Toelagen of Preaiiën opgegeven , welke jaarlijks voor elk too Mark Banco, die
men bij den dood van den verzekerden outítaogeu wil , bea
-

Naald moeren worden.
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Wanneer alzoo b. v. een Perfoon van 3o jaren zijn Leven
voor i jaar voor Io,000 M. Beo. wil laten verzekeren, zoo
I etaalthij daarvoor (i 1\1. io; S. ten ioo) 165 M. ro S. Wil hij
zijn Leven voor 5 Jaren voor deze fom laten verzekeren, zoo
betaalt hij jaarlijks (tegen I M. ii4 S. ten ioo) 171 M. 14 S.
Wanneer hij echter zijn Leven voor den geheelen Leeftijd lea:
verzekeren , zoo betaalt hij jaarlijks, zoo lang hij leeft, (teen 2 IVI. I I S. ten ioo) 268 M. 12 S. In elk geval wordt aars
den Houder 'der Polis , twee maanden na de vertooning van
Let Doodattest van den Verzekerden, lo,000 M. Beo. zonder korting betaald.
Die zich aldus voor zijnen Leeftijd laat verzekeren, betaalt onveranderlijk dezelfde Premie; die echter Hechts voor
en'.ke!de inren Asfurantie neemt, moet, wanneer hij na verloop de.
2erJeren de Asfurantie vernieuwt, zoodanige Premie betalen,
SIG aan zijnen ouderdom op dat tijdflip geëvenredigd is.
In de Lijst zijn de Premiën, kortheidshalve, alleen voor
Jen ouderdom van 5 tot 5 Jaren opgegeven; men zal dezelven
echter voor de tusfchenvallehde jaren daarnaar vrij naauwkeuri; kunnen berekenen,
Voor Intrêgeld wordt bij de Eerfle Premie * pCt. betaald ,
en wanneer de Verzekerde niet in peril on op het Kantoor der
Societeit verfchijnt, bovendien nog bij verzekeringen voor 1
Jaar i pCt. , voor 5 Jaren z pCt., boven de 5 Jaren 4 pCt.
Somtijds zijn de omftandigheden , welke eene verzekering
Yereifchen, van dien aard , dat het verzekerde kapitaal alleen
3n dat geval behoeft betaald te worden , wanneer de Verzeker,de eer fterft dan een genoemde derde Perfoon.
Een Debiteur b. v. heeft eene Erfenis te wachten; de Crediteur is verzekerd zijne betaling te ontvangen, wanneer de
Mebiteur den Erflater overleeft; hij laat denzelven dus voor
dit
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lat• geval verzekeren , als de Debiteur eer dan de Erflater
.Verlijdt. Of eert Man, die geen Kinderen of Naastbeftaanden I eeft, wil zijne Huisvrouw- een Kapitaal nalaten, en ver
zijn Leven, ingevalle hij eer dan zijne'Huisví+ciuwmogt-zekrt
komen te overlijden.
Zoodanige verzekeringen op het overlijden doet do S•ocieteit voor mindere Premiën dan de onbepaalde Leven-verzekeringen volgens de bovenftaande Lijst.
De Societeitneemt verders ook:iai 'Asfurentiën dp Lijfkeaten (Weduwc o-rëntetl) , invoegen dat dezelve,'. na het. overlijden vat den Verzékerden , aan- dèn °genoemden Perfóon Bèn
Jrarlijksch Penfloen tot an zijner :dood=betállt.
Dezelve Societeit doet ook Asíbrzntte op Jaarlijkfche Renen; zij neemt op zich de verpiigttng om , bijaldien de Verzekerde flerft, aan eenen genoemden Perfoon, tot dat dezelve
éè-nen zekeren ouderdom; bereikt. heeft, (b. v. a5 jaren) een
bepaald Penfro.en te betalen. Geveralijk neemt zij elke Levensverzek8ring aán, welke de•bijzondere omftandighedsn van
sten genen, die'dezelve begeert, fours kunnen vereifchen.
Voor ongewdné..gevallen, alsook voor Asfurantiën •op het
Leven .vann `ter;zeé varende Perfonén ,worden de Presni:ën tel
kans naar gel,ange der•omílandigheden bepaald:
,

,

,

-

,

De geringf}e lom, welke de Societeit op 'een Perfoon teekent, is Zoo M._.9do., de hocsgfts`a o 1lR:^Bco Zij =areeeat
eindelijk ook Penningen op Lijfrenten voor enkelde zoowel als
verbondene Perfonèrt.
De gene , ` die voornemens is Bene ' Levens -vertekering te
fluiten, moet de qualiteit, woonplaats e. z..v. van den Perfoon, dien hij wil laten verzekeren, 'naauwkeurig opgeven,
alsmede tien ouderdom en deg • geeden íiaat der gezondheid
blijkbaar 'maken. Tot het laatíte , 00gmerk wordt het 'beedigde Attest eetas ëloófwaardigen_Doétors vereischt, dat de ge
zich- wit-- aten verzekeren: piet ziek of bedlegerig, met-ne,di
geene kwaal , die een Moedig' óVerlijden doet duchten, als
Tering, Bloedfpuwen , Waterzucht e. z. v.. behebt is, en fe
een jaar geene ziekte gehad heeft, welke gevaarlijke ge--dert
volgen 11 doet vreezen. De Perfoon, die zich laat verzekeren,
moet onder Eede getuigen , dat bij aan zijnen Doltor geene
wezenlijke olnftandigheid zijner'gezondheid verzwegen heeft,
en twee, bij de verzekering geen belang hebbende Perfonen,
moeten almede attesteprett , dat de 'ho
bovengemelde Attesten ,
naar hun beste weten , de zuivere'` waarheid &ehe9`zen. Dat
niemand kan verzekerd worden, die zijne gezondheid door
onmatigheid bedorven heeft, volgt uit het boven(laande van
-

Zelven.

Nog moet wel aangemerkt worden, dát.het aanzienlijke ooj• 1
fpronkelijke Fonds der Societeit, dat uiteen Millioen Markéa
taanco beftaat, hetwelk door. de inkom ende Preiniën. &e, bil

G'g•S

voort-
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v-ortrtctur.inn vermeerderd wordt , den GeYnteresfeerden tic
ailerv.^lkomeiiac zekerheid verfehaft, en de vrees geheel benee ,n t, dat de LJitkeeringen, wegens het niet voldoen der jaaríijkfche Toelagen , goit zouden kunnen uitgefl:eld worden: een
geval, dat bij weduwen - kasfee, welke op eene minder vaste
iticht4ng• berusten , zoo als 'de ondervinding leert, maar al te
ligt kan plaats 1bebb.en.
Om Berigten te bekomen, waarin de nadere Conditiën, Asf-urgutie-Premiën en Prijzen der Lijfrenten. „opgegeven zijn,
en - tot liet efl aueeren, vpn Asfurantie-Commisfen , kan men
zich: addresfeeren, te drnfterdam aan de L-heren B.RAVNSBgRq
EN coMP.; te Dint zig..aan den Heer Jot; I,ABES; te Dresden
aan de Heeren J. C . VAN »ER BRELING EN Coalp .; te Gotfar;idrurg aan de Eieeren MA TV . "OLTERMt E-N- zOONEN; te ICcningsbergen aan de Heeren scHWINC. E en socH; te Lubeck aan
Mejufvrouw de WEDUWE CAREL VON AXEN;, te St . Petersburg
an den Heer DANIëL JENCC CL; te, Regensburg -aan den Vrij.
,baCr CAiàEL VON HAMMEitsTEtN -;te Riga aan de Heeren AACHEN,*
SYLtm EN coMP..; te Stettin akin den Heer G. e .VELTHUSEN;t_o
4fIsuar aan den, Heer VAL. tos . BORCHET; te S ckhe/m aan de
Heere..-_Q. c . ROSCHEL.L, EN COMP., alsmede te hamburg aai;.
liet Kantoor dei'Levens- Asfurantie Societeit.
,

,

I)QERKWA4RDIGE BIJZONDERHEDEN EN ALGEMEENE AANMBR+
RINGEPI AANGAANDE DE RUSSISCIIE IKRIJGSGEVANVGENEN.

(Vervolg en fat van bl. 384.)
en Pus, die geene zwaarigheid maakt, om tot zijn voedzee
E
en kleeding, aiwat van zijn gerijf is , weg te neemen en
i;e fiéelen, zal van honger Herven bij fchatten,

aan zijne be.
wanring, of zelfs zijner eerlijkheid toevertrouwd.
A wintig voorbeelden zijn ,daarvan voorhanden, men verges
voege, zich met het volgende. Een Serjant - majoor, te .dusterditz gevangen genomen, hadt ,bij zich de viermaands Toldij
voor zijne }compagnie (*); door den overwinnaar wierdt hij
niet uitgeplunderd. Hij komt te Boorges , blijft 'er drie
maanden vertrekt na Limoges, alwaar hij zich nog bevindt;
hij vasi,. en weigert zichzelven liever alles, dan de hem toe.
vertrouwde penningen aan te. ranken. En egter wierdt dief
zelfde man door den Heer Royze' op her fieelgn van timmerhout
;

(*); In Basland wordt de fgi dij voor de officieren en foldaaten
,om de vier maanden betaald', en vervolgens aan elk hunner toegeteld.
Dit gebrek in bet beluur ontflaat uit de moeijelijkheid 9W Hafer, t¢
oiiaiden a die boekhouden en geld kpiwen vriafeico.
-
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hout betrapt, in het Magazjjn voor dc Vestingwerken , waar
binnen hij gekomen was door het optillen van een zolderplank. Hij hadt, zegt men, geen ander oogmerk dan zich
pp zijn Rusfisch te warmen (*).
De openbaare fchurken (want men vindt ze overal) zijn
minder onbefchaamd en befcheidener dan in Frankrijk.
Een dier fchobbeiakken wierit, in de maand Maart í8o6,
te Bourges, befchuldigd en overtuigd, eenen zijner kamerasden veertig Louifen ontflolen te hebben. Tot bekentenis gedwongen wordende , waar hij het ge(iolene hadt verborgen,
ontkende hij haiftarrig de daad en derzelver gevolgen; hij
fiondt voor alle vertoogen , beloften en bedreigingen ; zijn
Serjant- majoor, een Breng en hardvogtig mensch, verwijst
hem, zonder dat hij van zijne plaats wijke, om ftokfagen te
ontvangen, tot dat hij zijne misdaad zou bekennen, en de
plaats aanwijzen , waar hij hes geld hadt verborgen. Zoo
als gij wilt, gaf hij zeer koel tot antwoord. Men maakt aan
-falteodz'rmnefchikwdvorbeding. Twee Korporaals, met de palka in de hand (t), Haan
hem op de maat met een vreezelijk geweld; om den vijfden
flag wordt hij van nieuws ondervraagd ; men belooft hem ge.
nade, indien hij wil bekennen; hij volhardt bij de ontkeaning; men gaat voort met laan , en 't is te denken, dat de
kloppers eerder van het geeven, dan de misdaadige van het
ontvangen van dagen zouden vermoeid zijn geworden , toen
met den vierëntachtigfen flag zijn muts af en daaruit vijf
Louifen.op den grond vielen. ... Welk eene ítandvastigheidi
De ellendeling hadt geene zucht geloosd.
Hoewel geene wellustelingen , bezitten, egter, de Rusten geen
denkbeeld van eerbaarheid en welvoegelijkeid bij de Vron,
wen ; gaarne loopen zij naakt, gaan, komen, fpreeken en
doen hunne zaaken in deezen toeband, zonder bedenking, en
zonder zich over de ergernis te bekommeren, welke zij daar
-medgvn.
KRIJGSKUNDE. — De Rus/en, uit dit oogpunt befchouwd,
aertoonen zich in een gunftig en belangrijk licht; zij zijn zeer
gezeggelijk, en voltrekt en blindelings onderdaanig. Hunne Officieren, en zelfs hunne Onderoficiereu, kunnen hun
allerlei beweegingen doen manken, eenen zwaaren, aanhou.
denden, walgelijken, zelfs gevaarlijken arbeid van hun cifchen, zonder daar tegen een afkeurend morren te hooren
Qvermaatige vermoeijenisfen kan men hun doen ondergaan,
eu
(*) In Rusland kost een wagen mee hout niet meer dan van zs tot
van hier, dat het overdaadig wordt gebrand.
(t) De palka is een groote fpitsgarde van touw of hulst, welke de
Onderofficieren draagen , en die, om zoo te fpreeken, het eenig onderfcheidend teeken van hunnen rang is; zij bedienen zich daarvan to
je dagelijkfahe itrafoefeningea.
s2 fous;

0 íái4
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en hunne foberheid verzekert den goeden uitflag van een ver
tobt met zuii.e nie.ifclren; zij veeeten alleen te gehoor--ren
zaame1 en te zwijg e±^,
Is dit o:: voel it id , £,c ;rch aan redeneering, of gevoel.
van hnnnc eigen nietshead? Over de oorzaaken vani dit ver
als tot onze taak niet behoorende, zullen wij niet-fchiuzl•
thi.;?;eden.
De waarheid der zaake is , dat de Rusf ire foldaat alles
bezit , 't geen in hein wordt vereischt , um hem tot een in
den grond lijdelijk en gehoorzaam weezen te rtaaken: Is hij
daardoor te nuttiger voor zijnen Vorst? Hieraan wordt ge-

twijfeld.

De Fraife/se foldaat, zijne pligten en regten kennende, re.
deneert, most, maar gehoorzaamt altijd. In het vuur, in
gevaar, is hij tot zijnen eigen roem werkzaam; hij wordtaangedreeven door de overheerende gevoelens van eigenliefde, eere
en liefde voor het Vaderland ; hij bezit die hem eigene onverfehrokkenheid, die alle foldaaten tot zoo vecie onverwinneIlji.e helden maakt.
De Rus doet alwat men hem zegt , doet niets anders, err
dpet het niet altijd goed ; op Benen post geplaatst, zal hij 'er
ongetwijfeld Sterveen; indien men, het onderneeme , hem van
daar ie verdrijven, zal bij niet terugdeinzen; doch hij wordt
is onbekwaam beschouwd tot die grootmoedige fprongen,
die vuurige dapperheid , die onweerf!aanhaare heftigheid, die
omverrewerpt, medefleept en fchrik aanjaagt. In de troepen
deezer- Natie befpeurt men niet dat, zoogenaamd, espl i; de
corps, die eenheid van gevoelens en grondbegiuzelen , dat
beredeneerdé punt vaal eere , die de . grond(lai,en van den
krijgsroem zijn; men durft zelfs verzekeren, zonder te vree Zen van der waarheid te kort doen , dat nooit twee Rudaiele foidnaten elkander hebben uitgedaagd om een gefchil
bij te leggen of eenen hoon. te wreeken; dit wreed gebruik,
verfchrikkelijk zoentijds in zijne uitwerkzels , doch edel en
eerlijk (*.) wanneer het noodzaakelijk is , is den Rusfijcheu foldaar, en zelfs den onderofficier , volílrekt onbekend. Een
kameraad is een vreemdeling bij zijnen kameraad; geene voor
niets van die hartelijke genegenheid , tewege--ingeomhd,
brengende, dat in gevaaren een foldant, zonder beraad, ziek
opoffert om zijnen wapenbroeder te behouden.
Men meent de oorzaak deezer ongezelligheid te vinden
in de kwaade inrigting hunner kazerneeringe; krijgsgebouwen
zijn in Rusland niet bekend ;, in tijd van vrede, zoo wel als
oorlog, huisvest en voedt de burger en de boer den foldnat;
dikmaals is hij alleen; zeiden ontmoet men twee in het zelfde huis, en nooit meer. Het gevolg hiervan is, dat de. zeer
talrijke regimenten zeer verflrooid zijn , dat de foldaaren elkander niet zien, en weinig kennis aan elkander hebben.
,

zij

(*) Mag of kan het Tweegevegt ooit edel en eerlijk genoemd worden a
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Zij hebben geene gemeenfchappelijke tafel; elk leeft en eet
op zich zelven op onderfcheidene uuren , en kookt zijnen
eigen pot; men komt niet bijeen dan tot den wapenhandel en
den gewoonen dienst ; en 't is bekend , dat dit niet liet
Bogenblik is van onderlinge vriendfchapshoudinge.
De llrenge krijgstucht, de flrengheid der opperhoofden en
de zwaare firaffen hebben in de wapenoeffeningen eene zeldzaame en heilzaame eenheid doen oncftaan ; hieromtrent ontmoet men eene onnaavoigbaare naauwkeurigheid ; alles gefchiedt op den wenk van den vleugelman, en de verdeeling
van de tempo's voor ieder hunner zijnde afgemeeten door een
fpreekend en vlug zein van dien vleugelman, op wien de ge.
heele linie het oog houdt gevestigd , is het gevolg daarvan ,
dat in de bijzonderheden van den wapenhandel eerie eenpaarigheid plaats heeft, die anders niet kan verkreegen worden;
liet volvoeren van elke beweeging wordt aangekondigd door
Benen algemeenen floot niet den -.voet , waarvan het geluid ,
één, dc vastheid van den ooglag bepaalt. Verre is 't 'er af,
dat men in her marcheeren de Franfche bevalligheid ontmoet;
de vooruitgezette voet befchrijft een ellips of eirond, en rust
vast op den grond met de hiel , die , het fleunpunt der tweede
fchrede zijnde geworden , het lichaam tot Bene bepaalde eu
vaste beweegiug noodzaakt. Deeze wijze van inarcheeren,
minder bevallig dan de Feaofche, befchouwen wij als minder
vermoeiende en natuurlijker, doordien de voet van een
F,ranfch' foldaat zich voorwaarts beweegende, het benedenfe punt eene horizontaale lijn befchrijft, en den man fpoediger vermoeit, door de flerke beweeging der gewrigten en de
herhaalde fpanning gier zenuwen van de kni.efchijf. —
Thans is men geregtigd om te befluicen , zoo wel op Bron•
den van redeneeringe als ondervindinge, dat, indien de Rush/che krijgsmagt, eerie eeuw lang, een gedeelte van Europa
heeft doen beeven; indien zij de -Souvereinen van Zweden,
Perfe, Polen en Turkije overwonnen, en dezelve van provincieu,,dienftig voor her Rijk, heeft beroofd, de reden is,
omdat de opvolgers van PETER DEN GROOTEN, meer geluk
dan bekwaam , meer fnoevers dan door de ondervin--kig
ding geleerd, meer wreed dan dapper, zich van een reusagtigen
en overweldigden naam bediend hebben om te verwoesten en
te veroverep. — Marienburg , Bachaceray en Praga kunnen daarvan getuigenis draagent

IETS WEGENS DB LAATSTE JAAREN VAN DEN HOOGLEERAAIt
BOERIJAVE.

bijzonderheden van het leeven van groote mannet
A zijndebelangrijk
voor lieden van verfland; maar nog groos
ter

a6

aars WEGENS BOERHAVE.

terwordt die belangflelling, wanneer het hunne laatfie leévenajaaren betreft. De naam van BOERHAVE wordt als de door+
Iuchtigtte befchouwd in de Jaarboeken der hedendaagfche Geneeskunde. Naa eerie moedige worfleling met behoefte in zijne jeugd, fteeg hij ten laat(te, door zijne bekwaamheden en
roem, ten toppunt van geluk; men verhaalt dat hij twee millioenen guldens aan zijne eenige dochter naaliet. Lasten wij
zien, of zijne rijkdommen verandering gemaakt hadden in
zijne werkzaamheden en liefhebberijen ; hij zelve zal ons
daarvan verflag doen, in eenen brief, welken hij, in zijn zevenënzestigile jaar, fchreef aan zijnen voormaaligen leerling
1. B. BASSAND , zedert Lijfarts van den Duitfchen Keizer.
Mijne gezondheid," fchrijft hij, „ is zeer goed. Ik flaap
„ op mijne t Iofftede. 's Morgens ten vijf uure rijd ik na de
„ fiad; aldaar ben ik bezig , tot 's avonds ten zes uure,
„ met het raadgeeven aan zieken. Ik houd mij met de Schei-kunde bezig, en vermaak mij met leezen ; ik eer , ik be„ min, ik aanbid God alleen. Bij mijne wederkomst op het
land , bezoek ik mijne planten ; ik herken, ik bewonder
,, de gefchenken , vrugten der weldaadigheid van mijnen
„ vriend BASBAND. Mijn tuin fchijnt op de verfcheidenheid
en de kloekheid zijner booroen zich te verhoogmoedigen,
Ik slijt mijne dagen met het befchouwen van mijne planten,
„ ik verouder in het verlangen van nog nieuwe te bezitten.
„ Beminnelijke en zoete dwaasheid ! Wie zal mij den Ba„ heem /chen lindeboom geeven, met breede bladeren, en den
,, nog verwonderlijker Sileffchen , met zijn Monnikskapsblad (folio cucullato)? Zoo dienen de rijkdommen tot niets
„ anders , dan om den dorst na meerdere fchatten aan te
„ zetten, en de gierigaart pi nigtde weldaadigheid zijner wel
doeners. Verfchoon de zotheid van eenen grijzen Vriend,-„
„ die boomen zoekt te planten, in wier fchoonheid en lommer alleen zijne naaneeven zich zullen verlustigen! Aldua
„ verloopen mijne dagen, zonder andere kwelling dan die van
uwe afwezigheid, en voor al het overige gelukkig."
Wat al zaaken in deeze weinige zoo eenvoudige regels?
welk eerie werkzaamheid ! welk een ijver voor het lijdend
menschdom! welk eene godsvrugt! welk Bene onfchuld err
leevendigheid in de geliefde bezigheden, in eenen leeftijd,
op welken zij gewoonlijk beginnen till te ftaan! De oorfpron4
kelijke brief, in 't Latijn gefchreeven , vertoont nog duidelij-'
ker alle die karaktertrekken; niet dan zeer onvolkomen hebben
wij de woorden kunnen vertaalen : fbi ego planlis ii moror;
dieum adoro, ;nro, veneror unite, &c. De zulken onzer Leezeren, die BOERHAVE zelven willen hooren , moeten wij over.
wijzen tot de Verzameling zijner Brieven aan J. B. BASSAND,
gedrukt te Weensn, in den jaare 1778.
-
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natuurlijk is het, bevooroordeeld te weezen , ten opzigte
Z Zovan
het vertoon, welk de dingen in onze Jeugd maa 't

ken, dat, in eenen meer gevorderden Ouderdom, veranderingen ten goede ons op verre na niet altoos behaagen.
Het zou, in de daad ,eene harde zaak zijn, indien het denkbeeld van geleerd te zijn zich bepaalde tot de enkele kennis
van één of twee Doode Taalen. Wie een gezond versland
bezit, naar eisch geoefend op voeglijke voorwerpen, mag,
met volle regt, op den naam en het charaeter van een Geleerden eisch maaken.
Wij zullen 'er onze rekening zeer wel bij vinden, als wij de
Vergenoegdheid niet enkel als eene wenschlijke zaak, maar
tevens als een Pligt befehouwen.
Geen mensch is zo liegt, of hij heeft zijne goede vlaagen;
het ontbreekt de meesten aan volflandigheid.
Schoon volmaakte Braafheid fchaars is in de wereld, vindt
men 'er egter meer Braafheids dan Onfeilbearheids.
Met een gevoelig hart, in eene wereld als deeze , vergenoegd te zijn, is Heldendeugd.
Grootheid van ziel fluit geene Gevoeligheid uit : voor anderen te voelen , is grootheid van ziel, indien de Gevoeligheid
ons aanzet om alle onze poogingen. aan te wenden, ten einde
dezelve in deaden overga.
't Zij wij flaagen of mislukken in onze poogingen om onze
beste vrienden te helpen; eene pooging is 'er, die niet faalt;
het fineeken der Godlijke Voorzienigheid ten hunnen behoeve.
De mistlagen, uit goedheid van hart herkomfig, zijn meer
te agten , dan de ongewillig betoonde deugden eens liegt
geaarten.
Groote vernuften begaan zelden kleine mislagen.
De zeden der groote wereld beslaan in eene foort van mode; en deeze verandert zo ligt, dat men ze als in de vlugc
moet vangen.
Zodanige Vermeakneemingen moeten altoos onfchuldig zijn,
die onfchuldig vermaaken en den geest niet verwijderen
van huislijke en andere leevenspligten, maar dienen om denzel..ven op te fcherpen, door eene welgekoozene verfcheidea..
held en verandering van tooneel.
Kleine gunstbetooningen, metkieschheid beweezen, zijn wel
dan groote, op eene onbevallige wijze betoond. -gevalir
Het gros der Leezeren wordt meer ingenomen door een
droog verhaal van Gebeurtenisfen, dan door de zuiverst voor+*
gedrangene gevoelens en lesfen van Zedekunde.
Ondeugd is in de Jeugd niet te verfchoonen, maar in dea

Ouderdom voltlrekt onvergeeflijk.
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LTT)ESPREVTEN,

Het Is eene ailerverdrie<tigde zaak, Bezoeken, alleen wel
$aanshalve, af te leggen.
Schoon groote Geleerdheid eene Vrouw zeldzaam welgevallig maakt, voegt het der Sexe, dat zij zich bekwaame, oft
over iets meer dan over Naare Kinderen , Kleederen , Mode en
de dagelijkfche Voorvallen te kunnen fpreeken, zal zij zo wel
eene aangenaame als nutte Gezellinne desLeevens voor eengin
verllandigen Egtgenoot weezen.

,

SNOODE TREK VAN DE ALEXI.NDRYNSCISE ARABIEREN.
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Page dans I'Esnpirc Ottoman.)

de 41exandrynfchcdrzabieren vindt men lieden, in het
OO nder
duiken zeer bedreeven; van deeze kunst bedienen zij

zich menigmaal op eene allerfnoodfle wijze, daar zij, onder het
water gedooken , een lek toebrengen aan den bodem van Europifche fchepen , ten einde zij mogen geroepen worden om
het lek te floppen. Meestal pleegen zij die fchenddand aan gelaaden fchepen , die gereed zijn om te vertrekken ; zich wel
verzekerd houdende, dat de Capitein liever een duiker zal
willen huuren, dan ontlaaden. 'De Arabier, die het lek veroorzaakt heeft, is de eertle, die zich tot her hertellen aan
belooft, het voor vijftig of zestig Dollars te zullen-biedt,n
floppen. — Men verhaalt, dat een Italivanscn Capi cin, voorziende dat deeze finoode trek hem zou gefpeeld worden, Beni ge dagen vóór zijn vertrek, onder het fchip netten liet fpan.
men; in deeze geraakte de duikelaar verward. Daar hij dood
opgehaald en de oorzaak van zijnen dood ontdekt werd, ging
die zaak vergezeld van de ernuligtle gevolgen, zo voor desa
Capitein als voor de Natie, tot welke hij behoorde; naardemaal ir. Egypte , gelijk in het geheele Ottomannif ,5e Rijk , niets
den OngEloovigen , die den dood van een Illuzc!man veroor.
zaaks , verlchoont.

MISSTELLING BIJ DEN BRIEF VAN DEN RAADPENSIONARIS
J. DE WITT VERBETERD DOOR M. STUART.

No. VI. bl. 252. wordt gelezen : ,,AllerIlerkst viel hij ni
InStaatsman
in het oog, wanneer hij in 1654 de eerde onder

fl

de Edelen van Holland tot de uitfuiting hemde van WILLEM
III, op wiens aanflelling CROMWELL bij den Vredehandel fleric
had aangedrongen." Het moet zijn : „ op wiens uitfluiting
CROMWELL bij den Vredehandel had aangedrongen."
jn het 1Y1eng. der vorige Leto. bl. 369, de laatfte regel, ítaat
t,ence, lee s Ca rn nce.

Ca-

ME N G E L WEAE,
10T FRAAIJE LETTEREN, KONSTEN EN WEETENe
SCHAPPEN, BETREKKELIJK *

, DD.

LÉERREDÉN VAN JAMES FOSTER
, STREKKEND9 OM
TE TOONEN, DAT DE TIJD, WANNEER DE LEER DES
CHRISTENDOMS BEKEND GEMAAKT WERD ,
UIT HOOFDE VAN DEN STAAT EN DE
OMSTANDIGHEDEN DER WERELD, DS
GESCHIKTSTE WAS.

(vervolg en fot van bl. 420.)
anneer de waarfchijnlijk dienfiigíte middelen, om
W
eene geheele of. zeer uitgebreide Hervorming té
vege te brengen, onvoldoende bevonden waren, was het

de groote zaak . i hoe een algemeen verderf te voorkomen , en de ,uiter[te voorzorge te gebruiken , door
eene inrigting ; gefchikt naar de omliandigheden des
Volks en diens bekroriipené bevattingen ,. en de gemeen%háp van hetzelve met de Afgodendienaaren te weeren, opdat ten minieen één Volk op den aardbodem van
die algemeene befhIetting bevrijd bleeve ; een Volk,
van 't welk eerlang het licht na buiten zou afitraalen ,
om deels op te klaaren de dikke duisternis , welke
het verftandig deel der Scheppinge overdekte ; van 't
welk Godlijke ontdekkingen en juiste beginzels van
Godsdienst zich bij trappen zouden verfpreiden, tot dat
de toe{iand der wereld rijp was .
eene algemeene
Openbaaring, om het Menschdoni terug' te brengen tot
de paden van deugd en geluk..
En dit is het punt , waarop de geheele gehouderié
handelwijze der Godlijke Voorzienigheid uitloopt to
den loop der menschlijke naaken waren de dingen derwijze gefchikt , dat de Openbaaringen, aan As tiÈrAZI
diens Huis en Naakomelingfchap gedaan, ook "ten
deele konden (}rekken van de Heidenen 3 en
Slis
MENG. 1807, NO. 1I *H h

voor

vooreen vlieg er
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algemeene Hervorming openen. --- Want door de gevanglijke wegvoeringen en verfpreidingen der `honden,

door derzelver verftrooijing onder vreemde Volken ,
valt eigenaartig te befluiten , dat die vreemde Volken
eenig algemeen begrip van der 7ooden Godsdienstmoe.
ten bekomen hebben. 'Er heerscht bij de Menfchen in
't algemeen een geest van nieuwsgierigheid, welke hun
aanzet om onderzoek te doen op de gewoonten, de geaartheden de godsdienstbegrippen en plegtigheden van
andere Landen; bovenal kan niemand, die de menschlijke natuur kent, nalaaten zich te verbeelden, dat zodanige onderzoekingen plaats zullen vinden , wanneer
een vreemd Volk bij een ander verblijf houdt. Het
Gemeen is 'er op gefteld om over, zulke onderwerpen te
fpreeken ;. het aast op nieuwigheden : het verstandiger
Volksgedeelte bemoeit 'er zich mede, om onderrigt en
uitbreiding van kennisfe te bekomen. 'Er valt , derhalven, naauwlijks aan te twijfelen, of eenige kennis van
den waaren GOD moet medegedeeld , en betere beginzels
van Deugd verfpreid weezen bij de in 't duister zittende en bijgeloovige Heidenen; inzonderheid;, daar 'er zich
alle reden opdoet om te gelooven, dat veelen der gevanglijk weggevoerdeYooden ijverden voor hunnen Gods.
dienst en de eer des GODS van Israël, tragtende diens
Oppermagt in `een zo fierk licht te zetten , als berehend was, om eerlijke onderzoekers, m*er verfland en
hart niet bedorven was door bijgeloof en ondeugd, te
overtuigen. In de daad , wanneer wij gadefaan de
heil Iooze vooroordeelen,waarmede de meesten behebd zijn
omtrent den Godsdienst van hun Geboorteland, en waarin
zij opgekweekt zijn, zullen wij niet wel kunnen verondert ellen, dat het getal der Bekeerelingen zeer groot gee
weest hebbe; doch, aan den anderen kant, is het vol.
firekt ongelooflijk, dat de weezenlijke waarheden van
den Natuurlijken Godsdienst , die alle eenvoudig, en
zekere 'gevolgtrekkingen des gezonden Verftands zijn,
geen aanmerkelijk aantal van Bekeerelingen zullen gewaakt hebben, als zij wel•voorgefteid en opregt onder.
zogt werden. — Men neeme daarbij in overweeging,
dat de gevanglijke wegvoeringen der ooden veelvuldig,
en dat zij, eeuwen '6 ir 's Heilànds komst in de we.
reld, bekend waren in de grootfee Rijken des Aardbodems: aan de Babijloniers, de Grieken en de Romeinen;
Waardoor de hoogst nutte beginzeis , die den weg

haan.
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baandett tot het omhelzen des Chrisrendomi 3 eène meer
algemeene verfpreidin-g bekomen hadden ►.
Dan er greep eerie andere állergewigtlgíle gebeurte
mis plaats, welke met de reeds vernielde zamenliep, ert
tiet alleen diende om goede algemeene grondbeginzels
van Godsdienst te verfpreiden, maar eenig denkbeeld `te
geeven van de Voorzeggingen, in de Schriften des On.den Verbonds begreepen ; en dit was de Overzetting
dier Boeken íu dc Oriel fche taal , op bevel valt PTOt.Oii;IËtts PHILADELPHUS , Kbning van Egypte, om bewaard
te worden in de Koninglijke Boekerij te 4lexandriao
Door net gebruiken dier Vertaalinge , waartoe veelera
ongetwijfeld -bewoogen werden, daar de-zelve vervaar
een zo groot Vorst, va m een Boek -digswasopltvn
't welk berigt gaf van de Gefchiedenis en Godsdienstleere van een •zo vreemd Volk als de Yobdert, konden
mannen van geleerdheid en kloek verftand -die kennis ítt
Pene veel voller en beter maate bekomen , dan met mogelijkheid loon verfpreid weezen onder het Gemeen , door
leswegen onderling te redenwisfelen. — Wat ik hier
bijbreng, is geene loutere gisting , maar heeft alle tekens van waarheid , welke wij niet reden kuniren ver
iaat 'er borg voor; !Jeidenjhe Ge=-lange;duitf
fchicdfchrijvers ítaaven het; naamlijk, „dat, omtrent
,, den tijd van CHRISTUS komst, door geheel het Oos
, ten -eerie verwagting heerschte , dat 'er een groot
„ Vorst in .'udea zou opflaan." Onlochenbaar is het,
dat het voorbereidend plan tot rijpheid en volkomenheid
gebragt was. — In die Volheid des Tijds heeft GOD zijnen
,

,

,

Zoon gezonden.

Vergunt mij hier nevens te voegen, dat de Wijstei
Naare uiterde poogingen hadt aangewend, om de

teerte

wereld te

befehaaven en de

zeden

der rnenfchen

te ver -

fraaijen: In een Raat van ruwheid en beestlijke ónbe=
fchóftheid heerscht over 't algemeen eene onoplettenheid
omtrent alle nieuwe ontdekkingen.. Bijgeloof, op doem
beid geënt , is altoos onleerzaam en wederbarftrg; of
anders gaat zulk een .Raat van befchreienswaardige dui
teerheid • vergezeld van eene logge •lusteloosheid, 2tsnder eenige zugt tot vermeerdering van Itundighedei,
De Christenheid • zou, dérhalvenr,: in ' zulke ongutifige
tijden als deeze , naauwlijks kans gehad• hebben dat
riten 'er een aandagti g oor aan' leende; dan dekel. #e
hadt beter kans om bei ^ah iiheid. ai iá •te- ir ii 5 ph
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dat haar regt zou wedervaaren, in tijden dat Befchaafd.
heid heerschte. En deeze , moet men erkennen , hadt de
Wijsbegeerte in èene groote maate ingevoerd, doch geene hervorming voortgebragt in eenig belangrijk íluk valt
den- Godsdienst. Daarenboven was de weetgierigheid:
opgewekt, en een geest •van onderzoek algemeener geworden ; . en daar te gader hiermede juister begrippen van
Zedeleere verfpreid waren, deedt 'er zich een goede
grond op om te verwanten , dat zulk een Godsdienst.,
als de Christlf'ke, te minder tegenkantings zou ontmoeten, de-wijl aeeze de Zedekunde op den egten grondflag doet rusten en ten hoogften toppunte opvoert.
In deezer voege heb .ik, in 't breede , getoond, dat
op den tijd, door de oneindige wijsheid _van GOD bepaald, om zich aan de. Seidenfche wereld te ontdekken,
zo wel als aan de ,neoden , het Menschdom over 't al.
gemeen, beter voorbereid was tot het aanneemen der
Euangelieleere , dan it1 vroegere Eeuwen. , Ik heb dit
fink ten hoofdonderwerp mijner Leerreden genomen,
dewijl 'er geese omllandigbeid van nicer. belangs is t
want de voortgang der Waarheid , in zommige Eeuwen
en bij zommige Volken meer dan elders, heeft altoos af•
gehangen vap een zamenloop veeler daartoe opleidende
oorzaaken, en wel bijzonder van een voorloopig omhel.
zen eeniger regie en gezonde Beginzelen, voorafgaande
verzagtingen des Pooroordeels , en den aanwas der Befchaafdheid en Ontvangbaarheid des harten.
De tweeds waarneemk^g , welke ik voorftelde , was
deeze : , „ dat het, uit verfcheidene oorzaaken , voor
„ den Christlijken Godsdienst meer vereerende was, ten
dien tijde te verfchijnen; alsmede , dat de bef em„ ming. en keuze van dat tijdperk tot die gunfHïge tusfchenkomst der.Godlijke Voorzienigheid zeer veel .toe„ bragt tot onderfleuning der Euangelieleere, en vastd
grondvesting van derzelver gezag over liet Ver.
,, hand en Hart der menfchen."
Veele Tegenwerpingen, die men auder.zins daar tegen
zou hebben kunnen aanvoeren , zijn daa'pc por,yglr^ometi
tot zwijgen gebragt ; en de opgang, dien het Christendom gemaakt heeft , levert een veel fchooner en flerker
vermr^eden op van de inwendige goedheid ,'en de Godlijke
flaaving , welke de prediking vergezelde, dan zou heb
kunnen plaats grijpen in eenig ander Tijdperk, waar.-ben

flan ds Gefcb.iedenis ons een bijzonder verflag geeft.
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ik begin met op te merken, dat, op deezen tijd , de
Christlijke Leere waarfchijnlijk ZOU onderzogt en naauwkeurig naagegaan worden , daar de Wijsbegeerte een
groot deel van de barbaarschheid der eeuwen van onkunde hadt weggenomen, daar men zich op de kennis
der Zedekunde toelag, en gefchilvoeringen deswegen,
met een groot vertoon van weetenfchap , plaats gree.
pen. De Godsdienst is , in alle deszelfs deelen, een
werk der Rede; overzulks kon de herhelling van denzelven tot de oorfpronglijke waarheid en zuiverheid allergefchiktst ondernomen worden op eenen tijd dat
wijsheid en redelijk onderzoek heerschten. Want de
Waarheid zal , hoe naauwkeuriger dezelve onderzogt
en aan den toets(teen der Rede geltreeken wordt , des
te beminnenswaardiger voorkomen en met te meer luis
bij gevolge , naastdenklijk te dieper-tersfchin,
indruk maaken, een meer eenpaarig en bettendig beginzel van een deugdzaam en godsdienstig gedrag worden.
Ten anderen : ware de Christlijke Godsdienstleer veie
kondigd geworden in dagen van algemeeiie duisternis,
of in landen , waarin men ten naauwen noode eenige
trekken befpeurde van denken en opmerken , of eenige
begrippen boven het louter dierlijke, de tegenflanders
van dezelve zouden gereed geweest zijn met te beweeren, dat de opgang, welken dezelve maakte, geheel
was toe te fchrijven aan de dwaasheid en onkunde der
Volken , onder welken men haar invoerde, die geenen
regel bezaten om waarheid van valschheid te onder.
fcheiden , wier bijgeloovige vrees zich ligt liet ver
wier gebrek aan oordeel ligt listige-mestrn,
kunstflreeken voor wonderwerken liet gelden. Doch
daar de Christlijke Leer wortel fchoot , zich uitbreidde,
en bloeide, ondanks den tegenftand, daaraan geboden,
door het bijgeloof des Gemeens , door de magt der
Wereldgrooten, vereenigd met de hooggeroemde kunde
der Wijsgeeren, is zulks eene zegepraalende en roem
welke daaraan eene onderfchei--rijkeomtandgh,
dende waardigheid bijzet, en aantoont de onwederftaanbaare magt en het gezag der Waarheid.
En, om 'er dit nog bij te voegen , daar deeze uitsleekende Godsdienst den Menschdomme niet werd ver
dan naadat de Wijsbegeerte haare uiterfte-kondig,
poogingen hadt aangewend en magtloos bevonden was
tot het volvoeren des grooten werks , om de algemeen
Hh3
heer-
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heerfchende en gevaarlijke dwaalingen te wegren, (want
de elendige menigte bleef nog overheard door de Priesters, en hieldt zich vast aan de verkeerde Godsdienst..
begrippen, die, in veele gevallen, het zedelijk character bedierven) kunnen de gefchiktheid en de uititeekende voordoelen van denzelven niet langer betwist worden,
noch ook de verpligting , waaronder wij liggen , otn
dit uititeekend blijk van GODS goedheid en genabetoon
met dankbaarheid te ontvangen en te gebruiken.
Ik kom nu tot mijne derde hoofdzaak, naamlijk, aan te
toonen, „ dat de tijd , van welken PAULUS .fpreekt,
,, de gefchiktfte was voor de oneindige Wijsheid om te
verkiezen; aangezien, dezelve bekwaamst was tot de
y , voortplanting van het Christendom:"
Het groot'ce gedeelte der toen bekende wereld was
vereenigd tot één Rijk , onder de Rome€nfehe Opper.
heerfehappije : in gevolge hiervan was de gemeenfchap.
tusfchen het Menschdom algemeener, en het reizen na af.:
gelegene. Volken gemaklijker en veiliger,. dan het immer
geweest was ander eerre der voorige groote Monarchien.
Ten deezen tijde. genoot ook de wereld eene grootere
maate van rust en vrede, lang te vooren onbekend; dit
was eene gunt ige omf{ andigheid tot de voortplanting erx
vestiging der ,Euangelieleere. Want , te midden van de
verfchrikkingen en verwoestingen des oorlogs, worden
de menféhen. daardoor afgetrokken , hunne denkbeelden
wankelen , h:unne begrippen geraaken in verwarring.
De aandagt wordt, over 't algemeen, ingenomen door
Overwinningen en Zegepraalen , of door de tooneelen
,van verwoesting en verdelging. Het lot der Volken is
.liet punt, . 't geen beflist moet worden. De gedagten
houden zich onledig met befpiegelingen , met nafpeuringen; worden geflingerd door hoop en vrees, welke de
overhand zal bekomen, Vrijheid of Slaavernij. Men
kan niex veronderftellen , dat de menfchen in 't algemeen
bedaard genoeg zullen weezen om de Waarheid na te
(peuren en te, zoeken., wanneer wanorde en ongeregeldheid. rondsom hun heerfeb en.. De verkondigers eener
nieuwe Leere moeten in zulk een tijdsgewrichte bijzonder
Mcotgelleld zijn aan verdenkingen en den haat der regeerende. Magten ; elke nieuwigheid wordt afgemaald
a s, hoogst gevaarlijk, en men tragt dezelve met alle ver,
wegen van list en geweld te verdrukken. Daarenboven
i de gemeegfchap tusfchen Landen , die verfchip.
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lende belangen hebben , verhinderd , en kan uit dien
hoofde de Voortplanting van den 'waaren Godsdienst niet
dan zeer onvolkomen en gedeeltlijk weezen.
Alle deeze ongelegenheden nu , welke een haat van
Oorlog in 't algemeen vergezellen, greepen plaats, langen tijd vóór onzes Zaligmaakers komst in de wereld.
Maar naadat de befchaafdfte en bloeiendite gedeelten
des aardbodems, verfcheide eeuwen agtereen , ontrust
en gefchokt waren door veelvuldige Omwentelingen ,
en geteisterd door bijkans nimmer aflaatende Oorlogen,
hielden , onder het Rijksbewind van AUGUSTUS cI1tSAR , deeze mededingingen en ftaatsiluiptrekkingen op.
En toen was het dat 's werelds Zaligmaaker geboren
wierdt , wiens zending ten doele hadt, de Eer des éénigea
eeawigefl GODS te handhaaven, Vrede onder de,Menfchen
te verkondigen , en dien beminnelijken geest van algemeene Goedwilligheid onder hun te verfpreiden , die, heerschte dezelve, wreedheid zou verbannen, hoogmoed bedwingen, en de hitte van Staatzugt doen bedaaren. -.Hierbij komt, dat de Vrede, toen Rand grijpende, niet
alleen algemeener 'was , maar tevens langer duurde,
dan men veelmaalen in vroegeren tijde gezien hadt: daardoor werd, onder andere, de Christenheid meer en meer
bevestigd; tot dat eindelijk de Romein/the Oppermogenheid, die de Belijders des Christendom: zo zwaar onder
vervolgd hadt, zich aan hetzelve onderwierp-drukten
en dien Godsdienst beleedt.
En nu mogen wij, iit hetgeen wij gezien hebben
ten opzigte van het voorledene, een oog (laan op hetgeen in volgende tijden zal gebeuren. Want, daar het
Opperst Weezen de volkomenflte vrijmagt heeft, om
gtinstbetooningen , die niet kunnen geéischt worden,
te fchenken, en het aan 't zelve behaagd heeft, werkelijk
met eene Openbaaring het Menschdom te begiftigen,
hebben wij eenigen grond van hoppe, (lat dezelve ver.,
volgens meer algemeen zal verfpreid worden ; fchoon
wij daaruit alleen niet kunnen befluiten , dat het roet de
daad zo zijn zal. En , indien 'er zulk een tijdperk in
de toekomst. zij, mogen wij met regt vermoeden, uit
hetgeen wij overtuigd zijn dat het geval was bij de
eerfile verkondiging van het Euangelie, dat 'er ook data
Bene genoegzaame baarblijklijkheid zal plaats hebben,
om bedagtzaame onderzoekers te overtuigen , dat dit
oolc de gefchiktRe tijd zal weeze i s die gekozen kan
Hh4
wor•
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worden , om aan de genavo.11e oogmerken der Voorzie.
righeid te beantwoorden.
Daar doel' zich reeds verfcheide omfiandigheden op
an ons oog, welke toonen, dat zelfs nu het Christendown
veel verder zou kunnen worden uitgebreid, dan immer kon gefchieden ftaande het R©meinfche Keizerrijk.
-- Een, groot gedeelte des Aardkloots wordt bewoond
door Volkplantelingen , die zich Christenen noemen;
eenige eeuwen geleden waren die deelen geheel onbe.kend. En, b.ehalven de ontdekkingen en vastigheden
in America , heeft de Koophandel en Zeevaard der
Christenen zich uitgebreid tot zeer wijd afgelegene Oosterfche Volken, tot welken de wapens der Romeinen nim-.
tnér doordrongen, en waar, naar allen fchijn , de naam
van het Heidensc1 Rome , toen het in den voltien luister
Men voege hier bij de
bralde , niet gehoord werd
17edendaagfehe vorderingen in de Zeevaard, welke ons
een gemaklijken toegang tot die nieuwlings ontdekte
Landen openen , met welker inwoonders men door 't
behulp van Tolken kan omgaan, Men denke aan de
Drukkunst, het dienífigst middel om kundigheden uit
te breiden. — Dit alles loopt zamen om de verfpreiding
der Euangelieleere gemaklijken te maaken, dan men in
Vroegere tijden kon verwagter..
Maar het groote Tijdperk, waarin de Chr-isti'ijke Godsdienst de algemeen Godsdienst des Menschdoms zal
veezen, fchijnt nog niet gebooren. Veele. hin.derpaa,
:Den blijven in den weg, en verfcheide voorbereidingen
tot dit groote werk ontbreeken nog. Nogthans kunnen
wij ons gemaklijk een zeker voegelijk Tijdsgewricht
verbeelden ; een Tijdsgewricht , dat verre is van te be.
boorel' onder de harsfenfchimmen, als men in aanmerking neemt , hoe veelvuldige en zomtijds meer verbaa..
zende omwentelingen in den, loop der menschlijke zaaken plaats grijpen. „ Want , indien de Drukkunst
,, opgang kreeg, en bij gevolge de vrijheid van On3 derzoek grond won , in het wijditrekkend Turksch
, Gebied , en die beide zich van daar tot andere
y , Mahornetaanfihe Staaten verfpreidden ; — indien. dia
Christenen, welke met ongeloovige Volken verkeeren,
zich jegens. dezelve regtvaardig. en edelmoedig ge
droegen, hun als Menfche.n behandelden , en niet-,
,, als, waren zij van eene mindere fo,ort, .als Beesten of
Slaaven; — indien zij aflieten van de Zeden der Ma,
„hr..
f
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,, h o metaanen, of der Heideniche Afgodendienaaren , te
„ bederven , terwijl zij bezig zijn om die tot hunnen
„ Godsdienst te bekeeren ; -- indien zij weezenlijke
en doorftraalende vaste blijken gaven , dat zij niet
geheel en al op wereldlijke winst gelteld waren en
„ onder ,den invloed honden van de fchraapendíte Gie„ righeid , overgegeeven aan Weelde en Onmaatigheid;
— indien zij, in tegendeel, hunner Belijdenisfe eere
„ aandeeden, door het betragten dier inneemende Deugden, welke het Euangelie beveelt, en zich bevlijtigden, om de zodanigen , die zij Indiaanfche Wilden
„ noemen, juiste denkbeelden van Zedekunde te geeven,
s , en te onderwijzen in de beginzelen van den Natuur„ ken Godsdienst, als den eerften ftap om den Christ/ijken
„ te omhelzen; — indien zij, op deezen grondílag boa.
„ wende , alleen zodanige begrippen van het Christen,, dom gaven , . als redelijk zijn en met elkander beftaan„ baar , in ílede van de gemoederen af te fchrikken
,, door onnatuurlijke en afgrijslijke afbeeldingen van
„ de Godheid, en de Rede in 't aangezigt te vliegen,
„ door dwaaze en ongeloofbaare Verborgenheden: " —
dan, ja dan, zouden wij mogen denken, dat de tijd
nabij was , wanneer , volgens de taal des Propheets
ZACHARIA , over de ganfche aarde de Heere één zal
zijn en zijn naam één (*), of, om met de taal van
Apostel PAULUS te fpreeken , wanneer de volheid des
Heidenen znl ingaan en geheel Israël zalig worden (t).
(*) ZACH. XIV: 9,

(t) Rom. XI: 25, a6.

IETS OVER DEN OORSPRONG EN HET GEBRUIK DEIZ
VEERKRAGTIGE HARS VAN GUIANA, OF HET
CAOUTCHOUC. Door ADOLPHUS YPEY , Hoog.

leeraar in de Geneeskunde te Franeker.

et verwondering zag ik onlangs , dat er Lieden
worden gevonden , die aan den groeijenden oor.
(prong van de veerkragtige. ,Hars van Guiana twijffelen,
en op het zeer ongegrond vermoeden zijn gevallen, dat
dit voortbrengfel wel van een dierlijken oorfprong zou
Hh5
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kunnen zijn. Dat zulks geheel onbeftaanbaar is, kan
een ieder zeer overtuigende ontdekken, door een flukje
deeze Hars op eene kool vuur te werpen; dewijl
dezelve, in Naare verbranding, niets van dien leelijken
fl'an'k openbaart , welke aan alle brandende dierlijke
voortbrengfels eigen is, maar, integendeel, met een niet
onaangenaamen harsfigen reuk verteert.
Reeds in het jaar 1736 wierd men bekend met den
oorfprong en aart deezer [toffe, uit een bericht aangaande eerre Reize in de binnenlanden van Zuid -America,
door den Heer n$ LA CONDAMINE in de Memoires de
1'icad. de Sc. de Paris van dat jaar geplaatst; terwijl
laatere berichten van derzelfden Schrijver nog meerder
licht over deeze (toffe verfpreidden; zie Mem. de i745
et cie 1751.
LINNIEus heeft den Boom, welke- deeze liars ver-.
fchaft , hoewel twijffelachtig , gebragt tot de fatropha.
Anderen hebben uit den inlandfchen Westindifchen naam,
1-leve , den Latijnfcben gellagtsnaam Hevea gevormd.
Doch tlians is de aangenomene kruidkundige naam siI'HONIA Cohuchu; wordende de boom, door WILDENOW
(Sp. Plant. T. I!. p. 567) onder de Monoecia Monadelphia, aldus befchreeven. Een zeer hooge Boom, met
gladde bruine takken. De Bladen beurtlings geplaatst,
uit drie (Ternata) te zamen gefield. De blaadjes lang
verkeerd eirond, Romp, in den rand geheel,-werpig,
eenigzins puntig , geheeld , vier of vijf duimen lang,
boven blinkend glad, beneden zeegroen : de Bladiteelen
twee of drie duimen lang. De Bloeinristen in losfe Aaren
verfpreid. De Bloemen klein , en , met de Bloemfteelen ,
zeer fijn wollig.
De Inlanders maaken diepe infnijdingen in den bast
van deezen Boom tot op het hout, en verzamelen het
uitloopend ,melkachtig zap. Intusfchen hebben zij vormen gereed gemaakt, van allerhande gedaanten, die uit
enkele gedroogde Aarde beíiaan. Deezt vormen be[trijken zij met eene laag van dit zap en laaten dezelve droo.
gen, om er vervolgens eene tweede laag over te ftrij.
ken, die al. wederom gedroogd moet worden ; met wel.
lie bewerking zij aanhouden, tot dat hunne werken eene
e hebben bekomen. Eindelijk verfïeren
gen oegzaame dikt
zij doorgaans de laatfte laag, door middel van een puntig ijzer, met allerhande figuuren; waarna zij, door de
ver.
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Verkreegene werktuigen te flaan en te fchudden, de broze
inge(lootene aarden vormen verbreeken en zich daar dus
van ontdoen.
De groote verdien fle deezer zonderlinge f ofte, en der
daaruit bereide werktuigen, beftaat in hunne zonderlinge
veerkragt , waardoor zij aanmerkelijk in allerhande af
kunnen worden uitgerekt, zonder te breeken-meting
of hunne gedaante te verliezen; keepende zij, met het
ophouden der uitrekkende oorzaaken, aanfionds tot hun
figuur weder: waarbij komt, dat Water,-nevorig
Azijn, Wijngeest enz. op deeze zelfftandigheid geen het
minfle vat, heeft, waardoor de daaruit bereide werktuig en ongemeen gefchikt zijn om allerleije vochten in te
bewaaren. Onder andere nuttige werktuigen , welke de
bewooners van het vast land van Zuid -America daaruit
bereiden, moet men hunne laarzen niet vergeeten , dewiji
dezelve volkomen waterdigt zijn, en'zich teffens, door
haare veerkragt, volmaakt naarrde gedaante der beenera

fchikken.

Van wegen de groote brandbaarheid deezer ftoffe , ge.

bruiken de Indiaanen

dezelve ook

tot het maaken van

Toortzen : terwijl de Europe^rs de overgezondene veer.
kragrige Harsvleschjes in [tukken fnijden , om daarmede
de Potlooditreeken uit de tekeningen te wrijven. Dan
hierbij bepaalt zich het nut deezer zonderlinge floffe
niet; dewijl dezelve, met het best gevolg, tot het bereiden van, allerhande natuurkundige en chirurgicale
werktuigen, die veerkragt vorderen, wordt aangewend;
als tot het maaken van Klepjes , Zuigers , Breukban•
den, Catheters, Pijpen voor Spuiten, enz. Met een
mengfel van vette en van terpentijnachtige Olien, geeft
deeze [to ffe ook een gefchikt Vernis voor Luchtbollen ,
regenvrije klederen enz. ; fchoon het , zo als hetzelve
doorgaans bereid wordt , vooral in de hitte, lang lijmachtig en kleverig blijft. Ondertusfchen heeft men ,
van tijd tot tijd, verfchillende middelen beproefd, om
het gebrekkige deezer Vernisfen te verbeteren, en onder
anderen bevonden , dat men ten dien einde , met voordeel , een niengfel van' Alcohol en Terpentijnolie kon
gebruiken. Anderen doen geel Was finelten , en werpen
daarin flukjes veerkragtige Hars , tot zo lang er zich
niets meerder in wil ontbinden; waar zij dit Vernis,
door middel van een kwastje, op de fto brengen. Vole
gens Mox&r.UT is de volgende werkwijze de beste. Doe

de
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de fiin geknipte Hars in een Matrasje, en daarop een
mengfel, beltaande uit zeven deelen Alcohol en een deet
SulpcLcrzuur, met Campher verzadigd. Laat dit meng..
fel ftaan, tot rlatde Hars week is geworden, giet het
voebt af, en ftel daar VOor in de plaats Terpel1tijnolie.
meer of min, naar mate men het Vernis dik begeert.
Deeze oplosfing gelukt zeer gemakkelijk, en mo·ei: zan..
der warmte volbragt worden.
De beroemde FOURCROY heeft verfchillende Proeven
met het zap des Booms, betwelk bern in vleslCben was
overgezonden, genomen. Hij beyond hetzelve zeer onuangenll.am vl1n reuk, melkachtig troebel, en voarzien
met een daarin drijvenden Itlamp van eene zeer ve.erlmlgw
tige geftolde f1:olfe, van een fiin weeffeI, die in hoedanigheid het gewoon Caoutchouc, zo als hetzelve uit
America wordt overgezonden, verre overtrof. Deeze
ftolfe had zich , door enkele bezinking, nedergezet, zonder uitwaasfeming, dewi.il de vIesfchen volkomen digt
en weI geOooten waren. Het zap, waarin die reeds geftolde fiukkendreeven, wierd, zo ras men het aan de
lucht blootftelde, met een korstje, van een veerkragtigen
:aart, bedekt, welks vorming door middel van watmte
niet weinig wierd begunftigd. Doch vooral ,vierd de
vorming van het veerkragtig vliesie befpoedigd, door dit
voeht te gieten in eene vleseh, die met Zllurltofgaz was
gevuld: terwijl er telfens eene aanmerkelijke opGorping
van dat Gaz plaats had.
Vit dit alles beOuit de Heel" FOURCROY, dat de veerIaagtige I-lars reeds, in haar gebeel, bevat wordt in bet
zap des Caoutchouc ..booms, ~n dat het zieh daarvan in
cene vaste gedaante kan affeheiden; dat eehter een gedeelte van dat zap nog niet volkomen gevormd is tot de
veerkragtige hoedanigheid, door gebrek aaneene genoegzaame hoeveelheid van Zllurflof; waarom hij oak de flol·
ling van dit zap tot cen veerkragtig liehaam gcdeeltclijk
toe{chrijft aan de. werking del" Zuurfiof des Dampkrings.
Hij {telt hierom voor, of men niet, met veel voordeel,
het zar van den Boom uit de Westindien zou kunnen
doen overkomen ,am ook hier ollmiddelijk daaruit aIlerhande veerkragtige werktuigen te kunnen vervaa~digen;
mits bij dat zap bijtend Loogzout voegende, om de nederpJoffing van het barsllchtig lichaam voor te komen. Met
eenigen fchijn van reden zou men dien aangaande kunnen
vraagell, of men dus geen gevalu' ~ou kunnen loopen
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van de geheele veerkragtige eigenfchap der Hars te. ver
doch hierin fchijnt geen gevaar te flreken, de.-nietg;
,vijl dit Loogzout, volgens de Proeven der Scheikonffenaars, geen vat op deeze lof heeft, en haar niet zeepachtig doet worden.
Door deeze !toffe in Aluinwater. te koóken, wordt zij
zacht en gefchikt om allerleije gedaanten aan te neemen.
Wanneer de gld'us bewerkte lhukjes aan malkanderèn:geplaatst en behoorlijk worden gedrukt, k}eeven zij zó
sterk aan elkanderen , dat men •ze niet meer kan fcheicden., en maaleen dus een volkomen geheel. Deeze eigen
voorzeker van groot nut tot het vervaardigen-icktaps
van veelerhande_ veerkragtige werktuigen; doch de ontbinding deezer. fioffe in een gefchikt Scheivocht is ten.
dien einde nog belangrijker. , MACQUFR was de eerie,
die ontdekte, dat de Ether, door Zwavelzuur bereid,
daartoe het gefchiktst middel was ; doch de meesten ,
die zijne Proeven hebben trachten naar te bootzen, zijn
daarin maar zeer. gebrekkig geslaagd: waarom men altoos
gedagt heeft, dat Hij, zo wel als TI-EDEN, die insgelijks in het vervaardigen van.: veerkragtige Harswerktuia
gei zeer gelukkig. was, .iets hebben verzweegen. Zeer
veel danks ziJn.wij derhalven verfchuldigd aan den Heet
PELLETIER,1;die ontdekt en bekend gemaakt heeft, dat
de -veerkragtige Hars in Ether te ontbinden ,men,
eene geringe , doch noodzaákelijke -voorbereiding van
iooden had,; hierin beftaande, om_de Hars vooraf een
tijdlang inwater tè-kooken, waardoor zij, zondér.zich
te ontbinden-, In -één` zacht fpansachtig halfdoorfcbijend lichaam pvergaat , hetwe.lk; n2:. uitgekneepen -en, in
}ukjes . geknipt -te" zijn, . zeer gèmakkelijk, zonder ver-mjnderigvkatenfchp,id.Etr
aan worden ontbonden. Ondertusfchen verzekeren anderen,. dat de .oplosfing deezer ftoffe, met behoud haarer veerkragt , nog veel gemakkelijker kan worden ten
uitvoer gebragt, door middel van den Ether, die uit Alcohol en uit Salpeterzuur wordt verkreegen.
-
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Lette"eftllingen.
Mijnc Heeren I
nlangs vond· ik in her Inte7ligeHtlJlattJe, t Halllft'llc1
allgemeine liierlltUr-Zeiiung No. J 58. ~'om 17tm
December 1806, de volgeode korte befchrijving van het
Leeven en de Lotgevallen van den beroemden MICHEL
ADANSON.
Eenen Man, die zijn geheele Leeven had
befieed om zich verdienlteliJk te maaken bij ziju:Vader.
land, en daaraan alles opgeofferd, in zijnen ouderdom
van aIles beroofd te zien, .blootgefleld va or de verniet..
~l1cht van woeste plonderaaren, en geenen dag zijns aan.
weezens zeker onder de woede van 'barbaarfche vollis.
dwingelanden, maet elk gevoelig hart treff"en met clroef.
heid, medelijden en verolltwaardiging. Maar hoezeei'
moet het zelfde hartzi.ch verheugen, wauneer het daar...
tegen de ede\{1:e hoed:tuigheden ontmoet bij menfchen vatl
eeoen laagen {laud n:tar de waereldl wanneerhet deezen
hunne oppasfing, hunnen arbeid en meer dan hun ver;"
mogen ziet aanwenden ,. om den ongelukkigen grijsaart
eenig gemak, eenige verkwikking, ., ten mirifien de ver"
'lulling der dageJijkfche behoeften te bezorgen! Doch it
wi! het nevensgaandeftukjen niet vooruitloopen. Mijns
tlordeels verdient het aandenken van 'hetgeefleGij daarin zult vinden weI bewaard, ook hier bewaard te wor..
den, om lDeeT dan ic!l1e reden.· Denkt Gij er ook zo over~
en vindt Gij goed bet in, uw Mengelwerk te plaatzen;
Gij zult daarmede voldoen aan het oogmerk van.; enz.·

O

E. B. L.
-

IORTE LEEVENS5CHETS VAN MiCHEL ADANSON,

"U

Lltl

-van de Yoormaalige Aklldemie der Weeten/chap en 'PaN
het Nationale lnj}ituut, gehoren 17!J.7, genorven 1806.
Deeze beroemde Reiziger, V:IT1 welken wij hier eeue korte Lcevensbefcl1rijvini n,ecleJeelen, volgens de
on..
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onlangs door LEJOYAND geleverde narechten , werd te
Aix in Provence geboren den 7den April 1727. Zijne
jgtteroefeningen voleindigde hij te Parijs in de Collegien
van Sainte Barbe en. du Plesfis. .Hier behaalde, hij de eerlIe prijzen in de Griekfche en Latijnfche Dichtkunde,
welke hem eenen PLrNius en eersen. A TSTOTELES be
zorgden. Ongetwijfeld bragt het leezen deezer .beide
Schrijveren veel toe tot het ontwikkelen van zijnen fmaak
voor de Natuurkunde, waarmede hij, gijn gantfche lee.
ven door, zich bezig hield. Reeds in het jaar 7740 had
hij, pas 13 jaaren oud, gewichtige Aanteekeningen genaakt over de Werken deezer beide Schrijveren; maar
weldra gaf hij de Boeken op, om de Wetten der'Natuure
in het geheel der Gefleldheid aller Weezens ,, of, zo 'als
hij het noemde , in de Beflaanlijkheid. te zoeken. De
onderzoekers. der Natuure, bepaalden toenmaals de lijst
der Soorten op 14.of15,009. Hein fcheen zijne Verzameling van, 33,000 nog te vol van ledige-tusffhenruimten.
Jielloten hebbende haar vo-lkomen te smaken, vond •hij
noodig te reizen s en vooral na Africa. Ingevolge van
dit bell uit zeilde hij, in OEtober 1748, na Senegal. an
het jaar 1749 bezocht hij` de Kanarii:che Eilanden, en
zond Zijne eerl.te ontdekkingen aan de Akademie der
Weetenfc
happen , -welke hem, in: het jaar s75 , onder
haare Correspondenten aannam. In Senegal; zelve, dat
rijke en toen nog weinig bekende Land, ontdekte hij_,
door vijfaarige navorfchingen en, waarneemingén," eene
verbaazend groote menigte van Naturalia. Doch niet te
vrede met deeze. ontdekkingen in het vak dër Weetenfchappen , wilde hij ook nuttig worden voor Kunften en
Koophandel. Dien ten gevolge doorreisde hij de vrucht.
baarlte en best gelegen deelen van Senegal , ontwierp
Bene kaart van dezelve, fpoorde. den loop des Nigers na;
en vervaardigde eindelijk Gene kaart van Bene Land[ireek
van zeven mijlen (*),ten behoeve van een ontwerp eener
Volkplantinge, waarop'' Bosfchen, Zoutbronnen, Oesterbanken, Meiren , enz. aangeteekend waren. Zijne n.
fpeuringen bragten hem tot de ontdekking der beide echte
foorten van Arabifche Gummi, en door herhaalde proe.
ven gelukte het hem in Senegal uit de aldaar natuurlijke,
en van de Amerikaanfche onderfcheiden, Indigo eene hei.
melsblaauwe verf te trekken; eene ontdekking van -waar
4 )
(*) Lieues.
:
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Mij~ Heerenl

nlangs vondik in her /nte7ligeHtiJlatt Je, (Halllftlzc1
allgemeine lilerlltUr-Zeilung No. 158. ~'om 17tm
1806, de volgende korte befchrijving van het
Leeven en de Lotgevallen van den beroemden MICHEL
ADANSON.
Eenen Man, die zijn geheele Leeven had
be{1:eed om zich verdienlteliJk te maaken bij ziju:Vader.
land, en daaraan alles opgeoiferd, in zijnen ouderdom
van alJes beroofd te zien, .blootgefleld va or de vernief..
~l1cht van woeste plollderaaren, en geenen dag zijns aan.
weezens zeker onder de woede van 'barbaarfche vollis..
dwingeJanden, maet elk gevoelig hart treff"en met clroef.
heid, medelijden en verontwaardiging. Maar hoezeet
moet het zelfde hartzi.ch verheugen, wanneer het daar...
tegen de edeJ{1:e hoedauigheden ontrilOet bij menfchen vaH
eenen laagen {laud n:tar de waereldl wanneerhet deezen
bunne oppasfing, hunnen arbeid en meer dan hun vermogen ziet aanwenden ,. om den ongelukkigen grijsaart
eenig gemak, eenige verkwikkjng, ten mirifien de ver..
'lulling der dageJijkfche behoeften te bezorgen! Doch it
wi! het nevensgaandeftukjen l1iet vooruitloopen. Mijns
tlordeels verdiel1t het aandenken van 'hetgeefle Gij daarin zult vil1del1 weI bewaard, ook hier bewaard te wor..
den, om lDeeT dan ic!ne reden.· Denkt Gij er ook zo over~
en vindt Gij goed bet in, uw Mengelwerk te plaatzen;
Gij zult daarmede voldoen aan het oogmerk van.; enz.·
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de, die de herhaalde poogingen der bekwaamf}e Indiga•
bereiders, welke de Indifche Maatfchappij verfclieidenmaaien,uit Amerika na Senegal gezonden had, ontfnapt
was. Op verlangen deezer zelfde Maatfchappij , ontwierp
hij in het jaar 1753 een beftek tot eene.vestiging in Senegal,
ten einde meer voordeels van dat land te trekken, waar in hij toonde ,dat het bouwen van Indigo, van Boom.
wolle, van Rooktabak (den besten, - die er is) van Rijst,
1s4ochafche Koffij,. Cacao, Peper, Gember, Molukfche
Specerijen , door de' hitte der i luchtitreek hier eene ongemeene volmaaktheid zoude bereiken. Ook toonde
ADANSON, dat men, door eene goede behandeling der
;Koningen ban Galam en Bambuk, ligtlijk verlof zoude
verwerven, om de rijke goudmijnen deezes Lands te bewerken, welke meer zouden uitleveren dan die van Peru
en Mexico; dat zij jaarlijks van to tot ra millioenen (*)
zouden opbrengen, die, ingevalle van nood,ttot drie
zo veel konden gebragt worden ; dat de Gummi-mal
van S_ tot 14 millioenen, de Handel in Negers van het
fchoonfte ras, de verkoop van Wasch , Senebladen i
Ver vhout, Zout, ruwe Huiden, Mais, enz. van 7 tot
8 Millioenen zouden inbrengen: maar dit ontwerp werd
niet uitgevoerd.
Den Eden Ottóber 1' keerde ADANSON Uit Senegal na
frankrijk terug, niet eene verbaazend groote VerzameJing van wijsgeerige, zedekundige, ftaatkundige en huis -.
iioudelijke: waarneemingen over de Regeering der zeer
onderfcheiden Volken, welker Landen hij doorreisd had,
en met natuurkundige waarneemingen over bijkans 30,coo
onbekende foorten van natuurlijke , voorwerpen (t), welire, vereenigd met de 33,000, welke hij reeds te vooren
kende, aan de algemeene natuurkunde eene grondvlakté
gaf van' 63,000 natuurlijke lichaamen, die zich naderhand , zo als hij dikwijls zeide, tot over de 90,000
vermeerderden.
Kort na ziine terugkomst uit Senegal bekwam bij van
LODEWIJK XV het opzicht over den Botanifchen tuin te
Trianon, onder den titel van Koninglijken Natuuronderzoeker, en werd daarop tot Lid van. de Akademie der
Wéétenfchappenin-de derde f'lasfe, als Botaniste ajoint,
aangenomen. Hoe werkzaam hij in dien post ware, mag
men., -als uit de Gefchiedenis der Akademie bekend,
onderfiellen.
In
(t) Natura/áa,
(*) T. w. Livres.
-
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In het jaar 1760 werd hij door den Keizer beroepen , om
te Leuven eene A :ademie, volgens, zijn plan van Natuurkunde, op te richten. Ter gelijker 'tijd ontving hij,eenen
brief van LINNAEUS, die hein eene plaats aan de Akadeniie te llplal aanbood. Een geheel andere, maar eveneens afgewezen voorflag werd hein in het volgende jaar
uit Ingeland gedaan , tot nadeel van zijn Vaderland.
Te weeten na de verovering van Senegal zond Lord
NORTH, die zeer veel belang had bij den handel der Engelfche Maatfchappij van Senegal, den Heer cunmIINo,
die naast hein het grootte aandeel daaraan had , tot
ADANSON , ten einde alles aan te wenden, om, indien
niet de oorfpronglijke fiukken, ten minften,affchriften
machtig te worden van deszelfs papieren betreffende de
natuurlijke voortbrengfelen en de koophandelsartikelen
van Senegal.
In het jaar 1762 vervaardigde hij , op aanzoek van cHOrSEUL , twee voor zijn vaderland gewichtige (tukken ,
naamslijk een zeer uitvoerbaar ontwerp over de nieuwe
inrichting der Volkplantingen' van Cayenne en Guiana,
en een ander voor Goree, zonder dat deeze dienden be•
bond wierden.
In het jaar 1766 deed de Keizerin van Rusland hem
zeer voordeelige voorflagen doen, om hein te beweeggin,
dat hij, als Lid der Akademie, te St. Petersburg komen
en daar de Natuurkunde , volgens zijn eigen Ontwerp,
wilde leeren, gelijk hem reeds vroeger dergelijke voor.
flagen door het Spaanfche Hof gedaan waren. Beide aanbiedingen werden van de hand gewezen.
In het jaar 1767 deed hij, op eigene kosten,, eene reis
na Normandije en Bretagne , welke de Natuurlijke Ge=
fehiedenis dier beide Gewesten ten doel had. Verder
leefde hij in geruste ftilte , tot dat hein in het jaar 1 775
de (mart wedervoer, dat de toezegging der opvolginge
in BUFFON'S plaatze , hij het Koninglijke Kabinet van
Natura/la, niet hem , welken men , vor-zeventienjaarige
Dientien , meende te kunnen beloonen met een jaargeld
van a000 Francs,, maar den Heere ANGIvILLIERS wiérd
ingewilligd. Dit fmartte hem te meer, dewijl deeze post
hem groote verligting zoude aangehragt hebben in de
Uitgaaf eener Encyclopaedie der Natuurlijke Historie, in
I2© Banden met ?5,coo Figuuren, met welker'vervaardiging hij zich diestijds bezig hield. Het ontwerp van dit.
Werk leide hij , in eene Voorleezing op den t den FeMENG- 1807. No. II1i
bruon
,
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bruarij í7r5, der Akademie der Weetenfchappen voor.
Deeze benoemde eene Commisfie tot onderzoek des ontwerps, welke daarvan een zeer voordeelig bericht inleverde. De uitvoering van dit ontwerp kwam toen wel
niet tot tland, doch hij behield er de hoop nog op tot
aan de tijden der Omwenteling, welke zijne uitzichten
geheel vernietigden. In den vroegaren tijd, waarvan wij
thans fpreeken , voer hij onophoudelijk voort in werk
te zijn ten nutte van zijne begunttigde oefeningen.-zam
Zo bragt hij , in het jaar 1779 , van eene reize na de
hoogtte gebergten van Europa meer dan so,000 ftaalen
mede van mijnftoffen, en teekeningen van meer dan i2co
mijlen van bergitreeken. — Nog laater, fchoon reeds
door den last der jaaren gedrukt, bood hij zich aan, LA
PEYROUSE op zijne reis te verzellen; maar te vergeefs.
Als bezitter van een der talrijkfte Kabinetten, dat ten
minflen 65,000 foorten van lichaamen uit de drie rijken
der Natuure begreep , welke daar op drieërlei wijze ,
t. w. de flukken zelve, in Prenten en in Befchrijvingen,
voorhanden waren, had hij verzocht om eerre toereikend
ruime verblijfplaats in de Louvre, maar verwierf, in
plaatze daarvan , een nieuw jaargeld van i800 Livres.
Ook kwam hij bij de Akademie eerst laat op het volle'
jaargeld door den dood van FOUGEROUX, in den jaare
1789.

In het begin der Omwentelinge werd zijn tot het neemen van proeven gefchikte tuin, waarin hij 130 foorten
van moerbezieboomen kweekte om derzelven aanbouw te
volmaaken, door de plonderaaren verwoest. Maar nog
meer fmartte hem de vernietiging der hoppe, van zijne
menigvuldige ontdekkingen in de Natuur in de bovengemelde Encyclopaedie te vereenigen. Deeze moest hij nu
geheel opgeeven. Zijn toefland werd zo akelig, dat hij,
zelfs in de lange winternachten, uit gebrek aan hout en
licht, niet konde werken. Eenige verligting bezorgde
hem evenwel de Staatsdienaar BENEZECH; maar nog meer
(alles wat in dien ongelukkigen tijd konde gedaan worden) BENEZECH'S Opvolger , FRAN9OIS DE NEUFCHA'EAU, die ook nog laater , wanneer hij niet meer Staats dienaar was , op allerlei wijze voor hem zorgde. Met
dit alles moest hij thans zeer bekrompen leeven in een
31uis, dat beter eene hut geleek, in de ftraat Chantereilné (tegenwoordig Vi oire) ; hetgeen den , zedert zijne
Afrikaanfche reis, voor vochtigheid en koude zeer aan -

doen-

VAN MICHEL ADANSON.

447

doenlijken man, bij zijne rheumatieke pijneb, Zeer na•
deelig werd. Hier bragt hij genoegzaam den geheelen
dag door in de kleine ruimte, waarin hij planten kweekte, zittende met kruisfelings over elkander gelagen heenen om deeze planten waar te neemen , en des nachts
arbeidde hij in zijn kabinet zo ijverig, dat zijne Oppas ter hem dikwijls moest indachtig maaken , dat hij in
verfcheiden nachten achter elkander niet was te bed.
gegaan.
Deeze Oppaster , die zedert de maand Junij van 1783
bij hem diende, was een %vaare fchat voor hem; zonder
haar waren misfchien, in de laatfte 14 kommervollejaaren
zijns leevens, de fchoonfte vruchten van zijnen arbeid ï
misfchien alle zijne ontdekkingen en zijne •talrijke verzamelingen van Naturalia, verloren gegaan. Deeze perfoon ,
die bij hem de plaats van Bloedverwanten, van Vrien'
den , van Vermogen vervulde , diende hem, terwijl hij
gebrek leed aan leevensmiddelen , aan hout, licht en
kleeding, dien gantfchen tijd in alle ftilte, en arbeidde
ryes nachts, om hem zuiker en koffij , zonder welke hij
niet leeven stonde , te kunnen knopen , terwijl haar
Man SIMON HENRI, die bij eenen anderen Heer in Pie
cardijen diende, hem weekelijks brood, vleesch, groen.
ten, ja zelfs geld tot de overige behoeften toefcliikte
tot dat hij eindelijk, daar de Grijsaatt geduurig zwak`
ker wierd, zelve tot hem kwam , en hem nooit weder
verliet, ook niet in den uiterllen nood , wanneer zelfs
al het linnengoed verbruikt was. Maar hiermede had
gok deeze nood zijnen eindpaal bereikt: de Keizer, die
er van onderricht werd , - zond hem 3,000 Francs ,
waarvan deeze goede lieden zo voorzichtig huishielden , dat zij den geenen , die hun herinnerden , dat
deeze weldaad zo ras zij het verlangden , zoude herb
haald worden , telkens ten antwoord gaven: „ Zij
hadden nog genoeg." -- In deezen toefland bepoot
deeze waardige Geleerde zijn werkzaam leeven, dat ecu
beter lot verdiend had.
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PROEVE, OM DE BEGINZELS VAN ZAMENSTELLING,
ALS VERBONDEN MET LANDSCHAPS-SCHILDERIJ, OP TE HELDEREN.

(Naar het Engelsch van Mr . EDWARD DAVES .)
---- 0! attend,

I 7hoe'er thou art, whom thofe delignis can touch,
Lhho/e candid ho/om the refining love
Of Nature warms;

And I will guide thee to her fav'rite walks
And teach they folitude her voice to hear
And point her loveliest features to thy view.
AKENSIDE.
ALGEMEENE WAARNEEMINGEN.

t^ onderzoek zal men ontwaaren , dat de beginzeis,
ij een gedeelte der Kunflen beíluuren , zich tot
B
alle andere uittrekken , 't zij men in de Schilderkunst
Landfchappen maale, of Gefchiedenisfen door verwen
vertoone. Noodig is het, in den beginne zulks aan te
in eken, daar het aanduidt, hoe zeer het eene gedeelte
van het andere afhange, om een goed geheel te vormen.
Door in overweeging te neemen , welke hinderpaaien
zich opdoen tot het verkrijgen van kundigheid in dit
fraai en behaaglijk gedeelte der Kunflen , zullen wij bevinden, dat zulks, even als in meest alle andere gevallen ,. ontf'caat uit onkunde van het plan , 't geen wij te
volgen hebben , en dikwijls uit verkeerde onderrigting.
Zeer veel hangt het welflaagen af van eenmaal op den
regten weg te zijn.
Veelen worden Beleerd te gelooven, dat zij, door gedeelten na te fchilderen, in Ifaat zullen zijn om een geheel te vormen. Deeze dwaaling wordt, in zekere maate , onderfteund door veele ten toon geftelde fchilderRukken. Weinige dingen ftrekken zo zeer ter benadceIing , als het volgen van kleine plans; veel te durven
be(aan , is het kenmerk van waar vernuft : moeten
wij in dit befl:aan vallen, dat wij dan ten minften vallen
&IS PHACTON !

De gefchiktfte middelen, om ons kundigheden in de
Kun•
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Kun(ten te doen verwerven , zijn, eerst Schilderijen te
beoefenen, en dan tot de Natuur de toevlugt te neemen,
Heeds bedagt, om aan den voorraad, dien wij uit de
wijsheid van anderen vergaderen , zo veel oorfpronb
lijks toe te voegen als wij door eigen vlijt verzamelen.
Dan, hoewel het nafchilderen noodzaaklijk moge weezen, zal men 'er weinig kundigheids door bekomen,
behalven 't geen tot het handwerktuiglijke der kunst
behoort. Hij, die best fchildert , zal ook altoos best
nafchilderen; niemand kan hoope voeden van ooit groot
in de kunst te zullen worden door enkel navolgen. Zo
handelwijze moge ons leren hoe wij kleu--danige
ren moeten mengen; doch zulks verfchilt zeer veel van
de regte kunst om te fchilderen. 't Is waar, wij moeten van de oorzaak tot het_ uitwerkzel befluiten ; doch
dit is eene wijze van onderzoek', zelden door den enkelen nafchilder gevolgd.
Zamenllelling bevat in zich twee zaaken , die overweeging verdienen. Vooreerst, in zo verre dezelve
de veranderingen betreft , welke plaats kunnen hebben in een gezigt; 't geen men zamenflellen noemt;
en , ten anderen , in zo verre als het enkel 't werk der
verbeelding betreft. Doch , naardemaal de beginzels
van het eene het andere regelen , is liet noodig , vast te
Rellen , dat men geene vrijheid neeme ten opzigte van
een gezigt , die de algemeene trekken benadeelt. On.
derfcheide klompen aarde mogen den voorgrond op eene
bevallige wijze breeken , en de toevallige daarftelling
of uitlaating van eenig minder voorwerp Raat geheel
vrij. De gedaanten van bergen , als zij eene onbevallige
vertooning zouden maaken, mogen deels in de fchaduw
gebragt, of deels door wolken omhuld worden, tot derzelver bedekking; men mag de fchaduwen kunflig bezigen, om een welflandig licht te verkrijgen, fchoon de
voorwerpen zelve onbehaagelijk zijn.
Hoewel wij ons dus bepaald vinden in het fchilderen
van een gezigt, doet 'er zich eene groote ruimte op,
om onzen finaak te betoonen in het fchilderen der wol
booroen, licht en donker, en de fchikking van lee--ken,
vende voorwerpen. Eene zaak , hoogstnoodig in acht
te neemen bij het invoeren van beelden , is, dat zij 'er
in komen als een gedeelte uitmaakende van het verteonde tooneel , en niet als bijhangzels , die in geen ver
taan met het overige der Schilderije. Dagelijks-band
wordt
li 3
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wordt de laatstgemelde misfag begaan, en ftrekt ten

blijke van Bene zwakke en beuzelagtige verbeeldingskragt. Een met elkander praatende man en vrouw, een
eenzaame zeeman met een bundel goeds op den rug, of
een arme visfdher, en nu en dan een koe of twee, zijn
de hoog[Ie kragtsbetooningen van eeniger verbeelding,
Door een weinig opmerkens kan men dusdanige onge•
rijmdheden vermijden, en in Itaat weezen om met ge*
pastheid groepen in te brengen. Naardemaal perfoonen
van allerlei rang het land bewoonen , verfchaft zulks eerie
groote verfcheidenheid van beelden, aan welke men eerr e.
voegelijke maate van kieschheid en bevalligheid mag bijzetten. Is het onderwerp een- fandleeven, dan is het
noodig, dat in de voorwerpen , fchoon zij niet Arcadisch behoeven te weezen, het laage en gemeene zorg
vermijd worde : het is der Schilderen pligt, de-vuldig
menfchen op te luisteren , niet te vernederen ; en ,
Ichoon de voorwerpen nederig zijn , behoeven zij niet
laag te weezen.
Eene zaak , noodig om in dit opzigt uit te fteeken ,
is, in de Schilderkunst, (gelijk in alle andere kunflen)
te denken, dat een voorwerp van genoegzaame aangelegenheid is om al onze aandagt te verdienen : dit zal
ons bewaaren voor het vervallen in Bene {lot= en fordigheid, en gevolglijk voor het van kwaad tot erger gaan.
Dat uien nimmer de waarneeming van Lord CHESTER*
FIELD uit het oog verlieze : „ 't Geen waardig is door
ons bewerkt te worden, is ook waardig dat wij het
wél bewerken." Laag van de kunflen te denken,
is , het middel om uit te munten , te derven. Men
wagte zich voor liet maar al te zeer heerfchend denkbeeld , dat een groot vernuft niet bef'aan kan zonder
uitípattingen. Veelen der meest beroemde Meesters waren ook de gemaatigdlien in hunne leevenswijze. On.
maatigheid en kunstbeoefening kunnen niet in dezelfde
ziel huisvesten, althans niet in zulk een graad, dat het
een merkbaar voordeel geeve. Hij, die zijnen leevens]aop aanvangt met de voldoening aan zinnelijke lusten,
zal voor andere vermaaken ongevoelig worden , en eindelijk wegzinken in eenen nietsbeduidenden raat van
, waaruit hij zich niet kan opbeuren.
De Beelden in de woelige tafereelen van VERNET zijn
hoogst welgekoozen, en waardig met een kunstkeurig
oog befchouwd te worden; en die in de Landfchappen
'
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Van N. POUsSIN leveren fchoone voorbeelden op van
den hooger ftijl . GAINSBOROUGH is het ée:nig voor

waarlijk landfchapfchilderlijke in Enge-beldvanht
en ten aanziene van de beelden de aandagt-land,
waardig.
STOFFEN.

Over de Zamenifelling handelende, voor zo verre dezelve tot werken van Verbeelding betrekking Nebbe,
behelst zulks in zich een onderzoek na de gepaste voorwerpen, en dezelve zo te fchikken , dat ze een Schil
opleveren.
-deriuk
Door gepaste voorwerpen verflaat men de volmaaktfl:e
in hunne foort,, gepaard met een welbeoordeeld aanwenden. Hier neemt eene onzer grootfle moeilijkheden eenen
aanvang, — de ontdekking van 't geen gepast is; en dit
befchrijft een wijd veld van bedrijf: wie kennis gekreegen heeft van 't geen regt is , bevindt zich op den weg
om te doen wat regt is. De grondflag van allen fmaak
is algemeen onderzoek, of een onderzoek na bijzonder
alle boomera (met weinig-hednfort:wachn
uitzondering) groen zijn, en die van het zelfde geflucht
op elkander.gelijken, on fchoon bergen en rotzen eene
bijzondere gedaante hebben , munten nogthans ee^Iige
boven andere uit; deeze hebbe men zorgvuldig uit te
zoeken: want fchilderen begaat niet in de kunst om enkel de Natuur na te bootzen; maar vordert het behulp
der Rede, om de volmaaktfte haarer werken uit te kiezeil, en wan(}altigheden te vermijden.
Dit beginzel van de Natuur in 't algemeen ftrekt zich
uit tot de kleur en elk ander deel der kunst. De kennis
daarvan is alleen te verkrijgen van de Natuur met behulp der Kunst; dat is, door aandagtig te letten op
de onderfcheidene voortreflijkheden, voorkomende in de
Werken der beroemdl}e Meesters , en derzelver vergelijking met de Natuur. -- Hierdoor zullen wij, met den
tijd, in Raat worden om derzelver fchoonheden te gevoelen, en dan mogen wij onszelven aanmerken als op
den weg om dezelve uit te drukken. Geen vlugtig
of oppervlakkig befchouwen van eenig hoogberoemd
Schilderftuk kan ons baaten; wij moeten 'er onze denkenskragt op infpannen , tot dat wij 't zelve, als 't
ware, in alle deszelfs deelen ontleed, of ontdekt heb
ii 4
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ben, wat de oorzaak is van de uitwerking, welke het
op ons deedt, als het éénig middel, om ons, in onze
volgende kunstbewerkingen , in (laat te Rellen om op

dezelfde °gronden te werk te gaan.
Met oogmerk om ons onderzoek te onderf'eunen
kan het niet dan zeer dienbig zijn, de bijzondere voortreflijkheden aan te wijzen, welke gevonden worden
in de Rukken van eenigen der beroemdfle Landfchapfchilders. N. PoussiN zal, in eene groote maate, onze
aandagt verdienen, uit hoofde van de waardigheid, wel
bij in zijne (tukken brengt ; zijne gebouwen en beel--ke
den hebben geene wedergade. TITIAN'S soloriet is
rijk , en gaat gepaard met eene groote maate van ongedwongenheid ; zijne booroen zijn fchoon. G. POUSSIN's
bergen zijn grootsch, en hij maalt doorgaans een zeer
fraaijen gezigteinder; de diepe gedeelten zijner Rukken
munten bijzonder uit , en het water is treffend fraai.
I)e uitfpror,gen van SALVATOR ROSA verfchaffen een
voorhield van eene verbaazende vereeniging der deelen ,
betrefènde het chiaro - fcuro , het soloriet, de zamen
en gedaanten ; terwijl zijne rotzen grootsch-menftirg
gevormd zijn, en alles vergezeld gaat van eene groote
losheid deYpenfeels. Het coloriet van CLAUDE iS fijn,
vergezeld van Bene aartige zagtheid in de lugt;•doch in
zijne zamenttellen fteekt de kunst dikwijls te íterk door,
of, met andere woorden , zij zijn te over bearbeid,
door het agar in brengen van te veel fchoone partijen.
WILsON's zatnenvoegingen zijn grootsch , net Bene.
kleurmenging , welke waarlijk op die van TITI N
zweemt; licht en fchadtíw zijn onverbeterlijk fchoon.
De Landfchapsvoortreflijkheden Nebbe men te zoekeg
in de Werken der Hollanalfche en Vlaarnfche Meesters,
bovenal in die van RUBENS, wiens coloriet en chiarofcuro fchoon zijn; bij TENIERS den ,'longen, die in vastheid
an hand en den waaren zilvertoon , gelijk men het
noemt, zonder mededinger blijft. Cuvr fchildert zagt,
kleurt fijn ; zijn vee fteekt uit. POTTER'S beesten trekken en treffen het oog, en in zijne beste fluk(,en heerscht
eene diepte van coloriet. Beide de laatstgemelden voeren een fraai penfeel, bezigen eene uttteekend warme
amberkleur , en treffen de boorsen verwonderlijk. Bzt;G$EnR en WOUWERn1AN fteeken in beesten en anderzins uit.
CAN4LETTI's gebouwen zijn flout behandeld en fijn gekleurd. Dan , de uitmuntenheden van de onderfeheid e
Mees-
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Meesters te tellen, zou een oneindige arbeid weezen;
de gegeevene wenken mogen dienen om ons onderzoek
tenieiddraad te dienen.
Wij mogen, zonder een onverfchoonlijk verzuim te begaan, niet met ffllzwijgeu de verdient'ten voorbijt ppen
van onze Engelfche Meesters GAINSBOROUGH en BARRETT
(om van nog leevenden niet te reppen.) De eerstgemelde
lteekt uit in losheid van behandeling, in de fraaije rus
zijner figuuren, in zijn chiaro-fcuro en zapte-tighed
kleurmenging; terwijl de laatstgenoemde liet bijzonder
chara &er der boomen wonder kunitig treft, en in een
wijkend deinzend verfehiet uitífeekt. De drie groote
Mannen, WILSON, GAINSBOROUGH en BARRETT, Vormen Bene fchool voor den kunstbeoefenaar, en ftrekken
den Engelfchen tot eer.
Zeker Schrijver noemt het fchilderen een zesde zintuig: ongetwijfeld fchenkt het den. kunftenaar een ge
geen anderen niet ftnaaken, daar hij veele-noeg,'t
fchoonheden opmerkt , door een gemeen oog geheel
over 't hoofd gezien.
Daar deeze fchoonheden de algemeene opmerking ontwijken , voegt het den kunstbeminnaar, dezelve niet te
lasten voorbijgaan , zonder 'er zo veel van op te tekenen, als hem vervolgens kan te ftade komen. Zonder
dit te doen, erg ons bij herhaaling tot de Natuur te vervoegen ,om nieuwe ftoffe te zoeken, loopen wij gevaar
van de hebbelijkheid te krijgen om ons eigen werk te herhaalen , en onze Schilderftukken zullen de `t zigtbaarfte
kenmerken draagen, dat ze voortkomen uitden fchraalen voorraad onzer niet bij aanhoudenheid verrijkte
denkbeelden.
Voor den kunstbeoefenaar wordt het een onvermijdelijke pligt, alle voorwerpen met een kunst-oog te befebouwen, van het paleis tot de boerenhut, van de met
veele punten uitfteekende rots tot de vlakke aardzoode;
de onderfcheide foorten van boomen, de geringste plantgewasfen , mogen niet onopgemerkt voorbij getreeden
worden. Den Schilder komt alles te fade, het fchoone
en het verfchriklijke, het ontzettend groote eu het fraaije kleine; alles, alles moet voor het toekomend gebruik
verzameld en weggelegd worden : dan, in onze naípeuringen van dien aart , moet niet het bijzonder voorwerp , maar de foort, ten onderwerpe onzer nafpeuringe dienen.
1i5
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Aan den hooger ftijl van Landfchapfchilderen wordt
door zommigen de naam van helden fti'l gegeeven , om
denzelvell van den herderlijken te onderfcheiden. Onder
de voorwerpen van den eerstgemelden mogen gebragt
worden tempels, piramiden, bouwvallen van oude paleizen en kasteeles , altaaren enz. , bergen met fneeuvv
overdekt of met wolken omgeeven , overhangende rotzen, groote ífeenklompen, als boven den grond uititeekende, enz. — Tot den laatstgenoemden behooren hutten , digte bosfchen, veldgezigten, enz. Men moge dit
alles aanmerken als algemeene trekken; verder onderrigt
hangt van vlijtige beoefening af.
Doen is zo noodzaaklijk als denken. Hij, die zijne
dagen slijt in de Schilder[tijlen van onderfcheide Meesters
te vergelijken, moge in 't einde een Kunstregter, maar
zal nooit een Kunstenaar worden. — Groot voordeel
zal men ontleenen , wanneer men dikwijls zijnen eigen
arbeid met dien van anderen vergelijkt : die vergelijking
zal ons ítoffe geeven om ons te verheugen over onze
vordering ; of , 't geen een groote flap is om die te
maaken , ons onze gebreken en tekortfchietingen ontdekken.

(Het hot hiernaa.)

STAATKUNDIGE OOGSLAG OP DE KONINKRIJKEN NAPELS

EN SICILIE.

en de losheid van zeden hebben meer landen
D everwijfdheid
verwoest dan de wapens der veroveraaren. Heilloozer was

dikmaals het goud in de handen der burgeren, dan het ijzer in
de handen des vijands. Deeze waarheden ftaan gefchreeven op
de puinhoopen van Italic en Sicilie. Welke magtige volken
heerschten er, nu vierentwintig eeuwen geleeden , in die
fchoone gewesten , alwaar wij de onbeduidende Monarchie
van Napels zagen groeien en fterven ! De legioenen van Rome
beefden voor de Samniten; de vlooien van Karthago konden
4frika niet befchermen tegen de aanvallen van Syracufe; een
leger van honderdduizend weerbaare mannen trok op uit
de muuren van Crotona ; Tarente zag men veertigduizend
man wapenen in den oorlog tegen de Romeinen. Het licht
der weetenfchappen en der letteren fcheen in deeze gewes%eu, toen Rome, nog barbaarsch, van de eerfle kunflen des
lee-
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leevens onkundig was. 't Was hier, dat de godsdieniliglie der
Wijsgeeren , PYTHAGORAS , de firenge Sekte, bijgenaamd de
jtaliaarzfche, fligtte. Zijne leerlingen gaven wijze wetten
aan meer dan één Gemeenebest. Maar de weelde verfpreidde
zich als Bene pest onder de volken. Deeze landziekte hadt
twee brandpunten: in 't Noorden Capua, welke HANNIBAL tot
de hoo:dftad van balie wide maaken ; in 't Zuiden Sybaris,
wier naam de zinfpreuk der verwijfdheid is geworden. Nog
andere oorzaaken fpanden aan ter verbasteringe van deeze
volken. • Het Gemeenebest van Thurium," zegt STRABO,
„ ging verloren, door het te veel verfijnen van zijne wetten,
s , en het vermenigvuldigen van haar getal tot in 't oneindige."
Sicilie, het vaderland der drogredenaaren, gaf, volgens CICERO,
de eerde voorbeelden van die pleitwoede en dwingelandij der
Advokaaren , die er nog in onze dagen heerscht. Zelfs
ftaan deeze gewesten met berugtheid bekend in de gefchiedenis van het bederf van het Tooneel: want het was de Tarentynfche RHINTANUS, die het Treur - Blijfpel bedagt; en de heden
onder eene andere benaamin,g aanwee--dagfcheHrlkinws
zig in de Klugtfpeleu, Btellanes genaamd, in Carnpanie uit
-gevond.
Deeze trekken wekten mijne aandagt, door de historifche
overeenflemming, welke zij aan den geest voorfiellen. De
zelfde toevallen van zedenbederf hebben zich , naa een tijdverloop van twintig eeuwen , vertoond, bij de aloude Sybariten, en bij de hedendaagfche Napolitaanen. Waarom kwijnc
dit doorluchtig zuidelijk balie thans in eene vol(lagene niet
Waarom is de Koning van Napels , met ruim zes-Inetalhid?
millioenen onderdaanen, viermaal minder magtig dan de Koning van Deenenaarken met minder dan drie millioenen ? WVaaruin is de vloot des eerstgenoemden nooit boven de zes fchepen van linie geklommen, terwijl de andere altijd van vieren twintig tot dertig heeft gehad ? Waarom heeft de Koning van Napels flegts een inkomen van 30,000,000 livres, terwijl de Ko.
Hing van Prruisfen , in den jasre 1785 (*), van een minder
talrijk volk ioo,oco,coo trok?
De zelfde zijn de oorzaaken deezer flaatkundige nietshead
in alle landen, en in alle eeuwen. Zij moeten gezogt worden in de verwijfde zorgeloosheid der Gouvernementen, in de
zedelijke magteloosheid der Natien , in haare onbeteugelde
geneigdheid tot vermaaken , eene natuurlijke bron der luiheid,
der onkunde en des zedenbederfs.
In deezen toeftand van Europa, waarin het Zuiden reeds
een prooi fcheen te weezen , aan het eertte volk van het
Moorden ten beste gegeeven , welk de groote volksverhuizing
zou

(*) Bij het overlijden van FREDERIK DEN GROOTS telde Prtmisfe e

Aezts zes millioenen inwooners.
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zou beftaan te onderneemen , aanvaardde Frankrijk eensklaps
van nieuws den fcepter der 1Etnropifche ftaatkunde, die reeds
uit haare handen viel. NAroLEor overheert alle vreeze, alle
hoop en alle beflemmingen. In Let Noorden maakt zijn vernuft de verlichte volken aan hein verknogt, doen zijne wapens de barbaarfehe horden terug deinzen ; in het Zuiden
doet ziine fchelluidende fletnme de volken, in den fchoot van
den wellust ingefiaapen, ontwaaken , en roept hen terug tot
hunne aloude deugden.
Aan deeze wedergeboorte van het Zuiden wordt nu, ten
aanzien van Italie, de lastule hand gelegd. De landen, die
onder den Napolitaanlchen feepter kwijnden , hernamen all e hunne natuurlijke belangrijkheid , door een der verbondene
Staaten van liet Fran/che Keizerrijk te worden. Aan alle zijden
van de zee befpoeld , fchijnen zij den Koophandel en de
Zeevaart te. nodigen , om zich in hunne havens te komen vestigen. 't Was op een korten aff}and van Napels, dat AuGLSTL:, de ligplaats zijner talrijke vloot voor de Middellandfche
Zee bepaalde; zelfs in de oorlogen der Middeneeuwen zag
alen de vlooten van Napels en ,lmalfi met eere zich vertoonen. Wie kent het gelukkig C'ampanie niet? „ Flier was
„ het," zegt PLINIUS , „ dat de God des Wijnfloks en de
„ Godin der Ooggen elkander tot een kampgevegt van tvel„ dagden uitdaagden. Nergens dreggen de olijfboomen voor,, treffelijker vrugten; nergens bevat de zee grooter overvloed
„ van lekkere visch." 't Was onder deezen fchoonen hemel ,
dat VIRGILIUs de geestverrukkingen zogt , welke hij niet
vondt aan liet hof van AUGUSTUS. Zelfs nog ten huidigen
dage geeft de grond dier provincie jaarlijks twee oogtien;
maar tie akkerbouw is er niet meer , ' t geen dezelve onder
de Ro:eel; en, of zelfs ten tijde der Ostrogothen wrs. Nu
veertig jaaren geleeden zag men te Napels den verfchrikkelijk.
Fien hongersnood heerfchen. Indien then in 't Zuiden in he
Prinsdom van Salerne vorderingen maakt, ziet men metdroefheid de uitgebreide woestijnen en befinettende moerasfén de
tuinen van Pestuin vervangen , die eertijds tweemaal 's jaars met
lenteroozen gekroond wierden. Bi/en hofaria Pasti.
Calabrie verzendt nog olie, zijde, oranjeappelen en citroenen ; doch deeze voortbrengzels konden driemaal overvloediger
zijn, indien cie opgezetenen de voordeelen van huu klimaat en
de vrugtbaarheid des gronds te baat namen. Er heerscht aldaar
de gelukkigfle vereeniging van warmte en vogtigheid ; de
zeewinden verfpreiden er de gezondheid. Alles tiert aldaar;
het katoen en fuikerriet ilaagen er gelukkig.
De keten der 4penijnen bevat valeien en vlakten , alwaar
de weilanden nog onuitputbaar zijn, even als ten tijde van
VIRGILIUS. „ De nachtdauw," zeiden de Ouden, „ doet al„ daar de kruiden van nieuws uitloopgin, welke het vee
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„ overdag hadt afgegeeten." Maar men ziet er ilegrs een gering overfchot van die trotlehe (lieren, welke op de bergen
van, Lucante graasden. De Napolitaanfche paarden , vol vuur,
met eed edelen hals en fijn van.geftalte, beantwoorden nog
aan het portret, welk er de Zanger der Landgedichten van
heeft opgehangen.
De zeer dorre vlakten van Apulie leveren zeer voegzaame
weiden voor de fchaaper.. Va ❑ hier dat de fijne volle,
welke deeze provincie na buiten verzendt , de voortreffelijk
behoudt, welke JIORRATIUS haar toefchrijft. De grond-heid
van Apulie wordt niet bevogtigd door den regen; de dauw
vervangt diens plaats. Der oostkust mangelt het aan rivieren ; men vindt ,er niet dan verzamelingen van brak water , in
de bakken, door de Natuur in de kalkaartige rots uitgehouwen. De Ouden noemden Apulie „ een dor(lig land," fzticulo,ra Apulia. Men heeft er uitgebreide zandvlakten, fegts
met mirte- en geneverboom-boschjes bedekt. Intusfchen zou
de nijverheid die nadeelen kunnen te boven komen ; nabij Barletta ziet men tuinen en wijngaarden op eenen zandgrond tieren; de wijn is eenigzins wrang; maar de komkommers fmaaken er voortreffelijk, en worden heel na Napels verzonden.
• De Romeinen, het geleide eener diepe flaatkunde volgende,
verboodeu in Italie het bewerken van mijnen , ten einde otn
geene handen van den landbouw en de kunsten af te trekken.
Doch het zoude zijne nuttigheid hebben, te onderzoeken,
of de Napolitaanfche Apenijnen geen marmer, albast, ijzer en
andere nuttige zaaken bevatten , in grooter overvloed , dan
zijne luie bewooners fchijnen te gelooven. Waarom zou men
er geen fleenkool vinden, die, in Apulie, het gebrek aan
hout konde vergoeden ? Men heeft de Eikebosfchen van
.Monte-Garrgano verwaarloosd, in de oudheid zoo vermaard ; en
in 't algemeen bezitten wij geent kundfchap van de bosfchen
van het Ipenijnfiche gebergte. De provincie Abruzzo is weinig bekend; men verzekert ons , dat de peere- en andere
vrugtboomen van de koude gewesten aldaar voortkomen, zoo
wel als de faffraan , vlas en hennip.
Waarfchijnelijk is het , dat het Koninkrijk Napels , door
Aardrijks- en Natuurkundigen naauwkeurig onderzogt wordende , aan zijti nieuw Gouvernement allerlei voordeelen zal aan.
bieden , deels tot den aanbouw van Koopvaardij- en Oorlog
deels tot eene uitbreiding van den Landbouw, die den-fchepn,
invoer van koorn uit Sicilie zoude noodeloos meaken, deels
tot het oprigten van Handwerken en Fabrieken, die de Napolitaanen zouden kunnen ontheffen van het koopen van lakens, lijwaaten , neteldoeken , en zelfs fclzoenen van Engelsch
maakzel.
In den Raat , in welken een liegt be[taur het Koninkrijk
Napels heeft gebragt, zoude het Sicilie bezwaarlijk kunnen

mis-
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misfen. Dit Eiland voorziet de Nepolitaenen van koorn en fruit.
Door zijne ligging beflrijkt het de Napo/itaranfche kustei; eit
de Siciliaanen, onderneemende en driftig van aart, zouden
voor Napels mededingers, en zelfs geduchte vijanden kunnen
worden. Gelukkig levert de straat van Mesfrraa , op het
naauwst flegrs eene halve mijl wijd, voor de EngelJche vlooten geene houdbaare ligplaats op, ter zaake van de geweldige
kragt der ftroomen, die aldaar loopen. Van hier dat de Sici.
liaanfche natie waarfchijnelijk niet de fpijt zal ondervinden,
van zich uitgefooten te zien van de weldaaden, welke Prins
1osEPH de bewooners van Napels aanbrengt.
In de velden van Sicilie groeit het koorn tot zulk eene }loog.
te, en draagt zodanig eene menigte airen , dat het gezigt
van onze fchoonfle oogfïen in het oog eenes Siciliaans niets
dan het beeld der onvrugtbaarheid vertoont. liet gebrek aan
handen heeft, op dit Eiland, den voortgang des landbouws
gefiremd ; en indien Sicilie nog heden de koornfchuur van
ltalie zij, is het dit voordeel alleen verfchuldigd aan het klein
getal eeters , welke liet bevat. Indien het , in plaats van
s,000,000 inwooners , 5,coc 9oo moest voeden , gelijk ten
tijde der Romeinen zonde het , zijnen akkerhouw op den
tegenwoordigen voet blijvende, niet veel koorns om te ver.
zenden hebben.
Sicilie geeft nog overvloed van olie , visgen, citroenen,
limoenen , oranjeappelen , amandelen en pilhiches. JULIUS
CESAR maakte, ter gelegenheid van zijne zegepraaiende intrede te Rome , den wijn van Alesfiria bekend ; onder den
naam van wijn van Faro heeft hij zijne vermaardheid behouden. Het aankweeken van de zelfde foort van wijnftokken
kade zich, ten tijde van PLINIUS, tot aan Taor•rnina verfpreid.
In onze dagen geeven de ommelanden van Syracrsfe een wijn
van een zeer geachten fmaak.
In den jaare a 13 bragt ROGIRJUS DE I de zijdewormen in
Sicilie. Hoewel in dit opzigt overtrof en wordende van Pie•
wont en Toskane, levert, egter, dit Eiland nog zeer fraaie zijde
en in overvloed: het is de Inattie toevlugt der Engel/die zijdefabrieken: eene reden te meer, om de bemagtigiug daarvan
belangrijk te maaken voor Frankrijk.
Het fuikkerriet is landeigen in het zuidelijk gedeelte van Sicilie; doch men verflaat er de kunst niet, om de fuiker behoorlijk te zuiveren. De valeien van Enna zouden nog heden PRoSERPINA van de welriekendfle en prachtigfle bloemen voorzien.
Het vee, welk in deeze fchoone weiden graast, verdient
nog den lof, door PINDARUS en THEOCRITUS daaraan gegeeven.
Nog heden zuigen de bijen van den berg Hybla uit de thijmbloemen het reukwerk , waarmede zij haaren honig lieflijk
maaken. De Aloë groeit vooral in overvloed rondom de
Git tinli. Lenige Schrijvers hebben verzekerd, dat in .de
;
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gevonden. Waarfchijnelijk is het althans, dat het aankweeken van koffij en fuiker op Sicilie voorfpoedig zonde kunnen
flaagen, indien men voegzaame liggingen verkoos, De bergen bevatten zeer fchoon marmer, albast en agaathen, die
te Trapani aanzienlijke fabrieken aan den gang houden. Zelfs
de zee draagt het haare bij tot de rijkdommen der Siciliaanen; de thonijnen, even als ten tijde van ARISTOTELES, Epee.
len in de gemaatigde wateren, die de (randen van dit Eiland
befpoelen; jaarlijks worden voor hun doodelijke firikken gefpannen, zonder dat zij te minder daarom wederkeeren. Ook
vischt men er fprot en kraaien.
De Heer SCROFANI, een Siciliaan, verzekert, dat de uitgevoerde goederen uit dit Eiland bedraagen eene fomme van
a5,733,000 livres tournois , het eene jaar door het andere ge.
rekend. Het koorn draagt tot deeze fomme bij negen millioe.
nen; de zijde vier millioenen ; de citroenen, limoenen en
pranjeappelen een millioen , achthonderdduizend livres; de
olie van olijven twee millioen , en de wijn negenhonderd
-duizenlvrs.
De beide Koninkrijken van Napels en Sicilie, onder den
fcepter van een' Fran/then Prins vereenigd, zullen niet meer
hunne vlag door dfrikaanfche Zeeroovers zien hoonen; ongetwijfeld zullen zij een nationaal Leger hebben ,'t welk onder
beter krijgstucht Raat en beter wordt verzorgd, dan thans plaats
heeft ; doch zij zullen bovenal eene Zeemagt hebben; een
doel, door de Natuur zelve aangeweezen, als het belangrijke voor eenen Staat, uit een fchiereiland en verfcheiden eilanden beflaande. Den koophandel deezer gewesten niet meer
bij uitsluiting door de Engel/thee gedreeven wordende, zal
dezelve aan de groote landeigenaars een middel verfchaffen,
om van hunne landerijen meer voordeels te trekken, dan door
het onderhouden van ledigloopende huisknegten. De landbouw en de fabrieken, niet langer door den invoer der uitlanders verminkt wordende, zullen na de velden en de kleine (}eden een gedeelte dier ledigloopers lokken, die de ftraaten der
groote Reden bevolken, en te Napels het lichaam der Lazzaroni (*) uitmaaken. Minder woest dan onbefchaafd, ver.
die(*) De naam Lazzari, of Lazzaroni, wierdt door de Koningsge.
zinden aan de Volksgezinden gegeeven , geduurende de burgerlijke
oorogen in de zeventiende eeuwe, ter aanduidinge van derzelvernaakt.
held en gebrek. Eenige overeenkomst hebben deeze lieden met de
Geuzen, in den oerlog der Nederlanden tegen Spanje. Ongemeen
tnaatig enfpaarzaam leeven de Lazzaroni; zij leeven van peulvrugten,
vooral van Maccaroni , die volkomen toebereid op de firaaten wordt
verkogt. Hun drank is zuiver water, hun bed de iiraat, of ook wel
de trap van eenig openbaar gebouw.
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dienen deeze lieden alle de aandagt eener verlichte Regeeringe.
Eene wolk van Advokaaten verflindt het erfdeel der Napoliiaanfche Grooten, en in geen land ter waereld is de pleit
Ontelbaar zijn de wetten;-zuchtalgemnrvdfijk.
het is een doolhof, ter wijkplaatze dienende voor de gedrogten
der Onregtvaardigheid en Kibbelaarije. Een algemeen Wetboek
zal voor de Napolitaanen de eerPte weldaad zijn.
Kan men, in zodanig eene orde van zaakera, der Geestelijkleid kwalijk neemen , dat zij alleen , eertijds , van nlie de klasfen
van den Staat, nijverheids genoeg heeft bezeten , om een
aanzienlijk vermogen te verkrijgen, en genoe zaame tpaar=
zaamheid om het te bewaaren ? Een gelul; , integendeel. , is het
voor verfcheiden Nnpolitaanfche en S'iciliaanfche oorden , dat
zij nog eenige Kloosters bevatten , wier bewooners , kundiger en
gelukkiger dan de overigen, de beginzels van een goed landbouwkundig beleid hebben veeeten te bewaaren. In Sicilie
bezit de Geestelijkheid het derde gedeelte van alle de landeigendommen , en in het Koninkrijk Napels het vierde gedeelte.
Het geleerd en geletterd Europa moet zich gelnkwenfchen
met eene gebeurtenis , die ter befchikkinge der Fran/éncn
de fchatten der Oudheid fielt, onder de puinhoopen van Herculanum en Pompeia begra^rven; die vaten , die gereedfchappen,die fchilderijen, die huisgeraaden, welke, voor achttien
eeuwen, ten gebruike van het meest verlichte volk dienden„
't welk er toenmaals in de waereld belondt. Hoe groot zal
de vreugde der vrienden der letteren zijn, wanneer de hockrollen , in die aloude lieden gevonden , vertrouwd zullen
worden aan den ijver onzer I Iellenisten , ontrold , ontcijfferd
en gedrukt ! Welk een nieuwe glorie zal het tiidffip kermer-.
ken, waarin de negentiende eeuw zich veelligt zal verrijkt
zien met een honderdtal Crick/eke en Ronzei,afche werken,
wier naamen tot heden toe zoo veel vrugtelooze fpijt verwekten! Indien MENANDER ons de huislijke gebruiken der ..Itlie=
ners kwam fcllilderen ; indien het graf ons de redere gezangen wedergaf van eerie SAPHO of eenen slaIONWDES, cie ge wijde liederen van eenen PINDARUS , de Iphigenia, den Laosoon, de Niobe van SOPHOCLES , den Thyestus va n Benen vr^xic;s ,
hoedanig eene nieuwe Hippocrene zou eenskaps liet verdorde
-

veld der

letterkunde bef'proeien ? Behalven TITUS LIVIUS en

TACITUS, zal men, waarichijnelijk, Benige no;; waardiger overblijfzels van den onmeetelijken arbeid der Grieken wedervinden, aangaande de gefchiedenis der oude volkey en de natuurlijke weeteafchappen : want de bewooners van Pompeia
en Herculanum waren voor een groot gedeelte Grieken van af
komst, en het tijdtip der verwoestinge deezer twee sleden is
zeer onzeker, en waarfchijnelijk naa de twee eer/le eeuwen der
Chris-
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Christen - jaartellinge voorgevallen : eene bijzonderheid, nu.
langs beweezen door de Heeren IGNARRA en DUTIXEIL, en die
den kring onzer verwagtingen merkelijk uitbreidt.
Volgens de laatde Volkstelling in 1803, bevatte het Koninkrijk Napels vier millioenen 973,50e inwooners; dat van Sicil:e telde, in 't jaar 1800, een millioen 655.53 6 inwooners;
te zamen 6 millioenen 629,038 zielen.

REIZE DOOR SILESIE. Door JACQUES - HENRI- BEmNAnDIN
DE SAINT-PIERRE.

terugreize uit Rusland na Frankrijk, bevond ik
O pmijmijne
, met verfcheiden reizigers, op den Postwagen , wel

Riga op Breslau rijdt. Wij zaten twee en twee op-kevan
houten banken, met onze valiezen onder onze voeten, en
den hemel boven onze hoofden; reizende over dag ei nacht;
blootgefteld aan alle de guurlieden der lucht, en in de herber.
gen aan den weg niets anders vindende dan grof brood ,
koornbrandewijn en koflij. Zodanig is de wijze van reizen in
Rusland, Pruis/en, Polen en de meeste Noordfche landen.
Onze weg liep deels door groote dennen- en berke^I-bosfchen,
deels over zandige vlakten ; naa denzelven te hebben afgelegd, bereikten wij de bergen, roet beuken- en eiken- boomets
bedekt, welke Polen van Silefie fcheiden.
Hoewel mijne reisgenooten Fransch verfronden , eene taal,
thans in Europa algemeen bekend , fpraken zij zeer weinig.
Op zekeren morgen , bij het aanbreeken van den dageraad,
bevonden wij ons op eens: hoogte digt bij een Kasteel , zeer
bekoorlijk gelegen. Verfcheiden beeken kronkelden door deszelfs uitgel rekte toegangen van lindenboomen, en vormden t
beneden , eilanden , met boomgaarden midden in weilanden beplant. In de verte, zoo verre het oog kon reiken , ontdekten
wij de vrugtbaare landen van Silefre, bedekt met koornianden,
dorpen en lusthuizen, door den Oder befproeid, die als een
zilveren en blaauw lint door dezelve ftroomde. „ 6 Wat
„ een fraai gezigt 1 "riep een Italiaansch Schilder, die na Dresden ging: „ 't is alsof ik het Mélanee%he zie." Een Starre kundige van de Akademie van Berlijn zeide: „ Zie daar ruime
„ vlakten; men zoude er eene lange bafis kunnen trekken, en
„ door middel van die torens een fchoone reeks van driehoeken.
„ bekomen." Een Oostenrijkse z Baron , fmaadelijk lachen
antwoordde den meetkundige: „ Weet, dat dit landgoed-de,
„ een der edelhen van Duitsc.'land is; alle de torens, die gij
,; daar beneden ziet, zijn er aan onderhorig." ... „ Dat zoo
zijnde," hernam een Zwitzersch Koopman, „ zijn alla
„ de in%vooners aldaar flaaven. Op mijn eer, 't is een arm
HENG. Igo7• NO. II.
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„ land." Een Prufsfisch Officier onder de Hufartrei`i, die zijn
pijp rookte , nam die met groote deftigheid uit den mond ,
en zeide op een verzekerenden toon: „ Van niemant beb l„ veh den Koning van Pruisfen is hier iemant afhankelijk.
Hij heeft de Silefiërs van het juk van Oostenrijk en diens
„ Edelen verlost. Ik herinner mij , dat hij voor vier jaarei
„ ons hier deedt kampeeren. b ! Welke fchoone vlakten olrl
„ een veldflag te leveren ! Ik zou mijne magazijnen in het
„ kasteel plaatzen, en mijn gefchut op de terrasfee. Ik zou
„ de rivier met mijne infanterie bezetten; mijne ruiterij zou „ de ik aan de vleugels plaatzen, en met dertigduizend-man
„ alhier de geheele magt van het Keizerrijk afwagten. Leeve
„ FREDERIK! " Naauwvelijks was hij wederom begonnen te rooken , of een Rusfisch Officier vatte het woord. „ Niet gaar„ ne," zeide hij, „ zonde ik in een land als Silefie willen wno„ nen,'t welk voor alle legers open ligt. Onze Kofakken heb
oorlog verwoest; en hadden onze-„benhtidjogf
„ geregelde troepen , die hen in bedwang hielden, dit niet belet,
„ zouden zij er geen hut hebben laaten ftaan. Tegenwoordig
„ is 't er nog erger. . De boeren kunnen er tegen hunne Hee„ ren pleiten. Zelfs hebben er de burgers de grootlle voor,, regten in hunne Municipaliteiten. Meer houd ik van de
„ ommelanden van 1lloscou." Een jong Leipziger Student voerde
de belde Officieren te gemoet: „ Mijne 1 Ieeren, hoe kunt gij
„ van oorlog fpreeken in zoo bekoorlijke oorden? Staat mij
„ toe, u te doen weeten , dat de naam zelf van Silelte afkom„ fiig is van G'ampi Enfei, Elifeefehe Velden. Liever roept
-
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men met VIRGILIUS Uit:

„ 0 Lycoris, hie tecum confumerer evol
„ 0 Lycoris , hier zonde ik met u door den tijd willen
,, verttonden worden!"
Bene beminnelijke Modekraamiler van Parijs, die door reis-verdriet was in slaap gevallen , ontwaakte op die woorden , die
met vuur wierden uitgefproken, en den fraaien oord ziende,
riep zij op haare beurt: „ 0 welk een' verrukkelijk land! er
ontbreekt niets anders aan dan Franfchen.Waarom zucht
„ gij ?" zeide zij tot een jong' Rabbijn, die naast haar zat
„ Zie eens," zeide de Joodfche Leeraar, „ die berg daar
„ beneden met zijn punt gelijkt naar den berg ,tinai'.» Allen
begonnen te lachen. Maar een oud Luthersch Predikant van
Erfurt, in Saxen, fronfte zijne wenk'braauwen , en zeide in
worn: „ Silefie is een vervloekt land, omdat er de waar
verbannen is. Het is onder het juk van het Pausdom.-„held
„ Bij het inkomen van Breslau zult gij het paleis der oude
Hertogen van Silefie zien, ''t welk tegenwoordi g voor ^eeu
,, Kpllegie vaa efuitm diept, 1ioewel zij uit phlee^li Europa
., Zija
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„ zijn verdreven." Een dik Hollandsch Kooptraan, leveranzier van het Pruisfifehe leger in den laattien oorlog, voerde
hein te gemoet: „ Hoe kunt gij een land, met zoo veele
„ zegeningen overdekt , vervloekt noemen? De Koning van
,, Prrtisfen heeft zeer wel gedaan met Si/die te veroveren; 't
is de fchoontle parel aan zijne Kroon. Liever zoude ik
„ aldaar Bene roede tuingrond willen hebben, dan eene vier„ kante mijl gronds in het zandagtig Mark van Brandenburg."
Aldus redetwistende, kwamen wij te Breslau, alwaar wij voor
eenti zeer fraaie herberg aftraden. Onder het wagten na her
middagmaal fprak men over den eigenaar van het Kasteel. De
$axilcke Leeraar verzekerde dat het een fchelm was , die in
het beleg van Dresden de Pruisfi/cke artillerie kommandeerde;
dat hij met vergiftigde bomben die ongelukkige find hadt verpiet, de helft van wier huizen nog onder den voet lag, en dat
bij zijn landgoed hadt gekogt voor Contributien, in Saxen
uitgefchreven. „ Gij hebt mis ," antwoordde de Baron ,
„ hij is er eigenaar van geworden door zijn huwelijk met
„ eene Oostenrijkfche Graavin , die , met hein in den echt
„ treedende, zich mistrouwd heeft. Tegenwoordig is zijne
„ vrouw wel zeer te beklaagen. Geen haarer kinderen kan in de
„ edele kapittels van Duitschland worden toegelaaten; want
„ hun vader is flegts een foldaat van fortuin." — „ 't Geen
„ gij daar zegt," hernam de Pruisfifche Hufaar, „ verf rekt
„ hem tot eer, en hij zon heden in Pruisfen daarmede overlaaden worden, indien hij zijne eer niet hadt verbeurd, dogr
„ met den vrede 's Konings dienst te verlaaten. Het. is een
„ officier , die niet wederom durft voor den dag lomen."
De Waard, die de tafel liet dekken, fprak thans: „ Mijne
Heeren, 't is blijkbaar, dat gij den Heer niet kent, van
„ wien gij fpreekt; 't is een man, die van iedereen ernind
„ en geacht wordt: er is geen bedelaar op zijn grondgebied.
„ Hoewel Roomsch - katholijk , doet bij onderfland aan de
„ behoeftige reizigers , van welk, een landaars of godsdienst
„ zij ook mogen weezen. Zijn het Saxert, dan huisvest en
„ onderhoudt hij hen drie dagen, ter vergoedinge van het
kwaad, welk hij genoodzaakt is geweest geduurende den
„ oorlog hun te doen. Van zijne vrouw en kinderen wordt
„ hij aangebeden." — „ Weet," voerde de Lutherfche Predikant den Waard te gemoet, „ dat er onder zijn Kerkge„ nootfchap liefde noch deugd befiaat. Al zijn doen Is lott„ tere huichelarij , even als de deugden der Heidenes en Pa,,
Er waren onder ons verfcheiden Roomschgezinden, die een
verfchrikkelijk gerugt begonnen te maaken, toen de Wsard,da
voornaamfte plaats aan de tafei,naar het Duitfchegebruik, hebbrnde ingenomen , deedt opdisfehen. Thans volgde er een diepe
fiilte, en elk .began te eetent en to drinken ais een reiiiger.
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Men maakte goede fiere. Op het naageregt verfcheen perli-

ken, druiven en meloenen. Thans zeide de Waard tot zijne
vrouw, dat zij, voordat de koffij binnenkwam, eenige flesfen Champagnewijn moest brengen, op welke hij het gezel
wilde onthaalen , „ter eere," zeide hij , „ van den-fchap
„ Heere van het Kasteel, aan wien hij bijzondere verpligting•
„ hadt." De flesten binnen gebragt zijnde, zette hij ze voor
de Franf he Dame neder , en verzogt haar dezelve voor te
dienen. Nu vertoonde zich de vrolijkheid op elks gelaat, en
het gebrek wierdt leevendiger. Mijn landsmeisje boodt deft
Waard het eerfte gins van zijnen wijn aan , zeggende, drt men
bij hem zoo goed onthaald wierdt als in de beste herbergen
van Parijs, en dat hij geen Franschman kende, die hein in
welleevendhe:d overtrof. De Rus fche Officier erkende, dat
er meer fruit tg Breslau dan te [Vlaskou was; in vrugtbaarheid
vergeleek •hij Silefie met Lijfland, en voegde er nevens. dat
de vrijheid der boeren een land beter deelt bebouwen en hun
Heer gelukkiger maakte. De Starrekundige merkte aan,-ien
dat Vlaskou nagenoeg op dezelfde breedte als Breslau lag, en
diensvol;ens voor dezelfde voorcbrengzels was berekend. De
Hufaaren- officier zeide: „ Indedaad, ik vind dat de Heer
van het Kasteel, door wiens landgoederen wij zijn gereisd.
„ zeer wel heeft gedaan met den dienst te verlaiten. In allen
„ geval!e, onze groote FREDFatr>, naa roemrijk den oorlog
te hebben gevoerd , fleet een gedeelte van zijnen tijd op
Sans-Souci met tuinieren en meloenen te planten." Elk
was van het gevoelen van den Hufaar. Zelfs de Saxifche Leerear zetde, dat Silefte eerie fchoone en goede provincie was;
dat het jammer was dat dezelvé in dwaaling flak; doch dat hij
iuiét twijfelde, dat de vrijheid van geweeten in alle de Staaten
des Konings van Pruisen zijnde ingevoerd, of alle de inwooners, en vooral de Heer van het Kasteel, zouden zich aan de
waarheid overgeeven , en de Augsburgfche Confessie omhelzen : , Want," voegde hij er nevens, „ God laat Beene
goede daad onbeloond; en het is eene goede daad, die niet
te hoog kan geroemd worden in eenen krijgsman, die aam
de inwooners van mijn tand in den oorlog kwaad heeft ge daart, hun wel te doen gednurende den vrede." Thans
(lelde de Waard voor om op de gezondheid van dien braaven
Heet te drinken; dit gefehiedde onder de toejuiching van het
geheele gezelfchap.
De jonge Rabbijn zelfs niet uitgezonderd , wilde het met de
overigen !anten rondflaan. Hij at alleen en treurig, van zijne
deevensniiddelen ", in een hoek van de zaal, volgens de ge
hij rees op en kwam zijn groote-wontedrizj;
lede:on dr.inkfcbaal de Dame aanbieden, die dezelve boordc4Qt.fehonlr. Hij •Ploeg her nat in eens te lijve. Toen zeide zij:.
f ,, Wat duakt ec- u van , Rabbit i a het land , welk zulke
;

,
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goede wijn voortbrengt, niet wel zoo goed als het Beloof
Ongetwijfeld, Mevrouw," antwoordde-,delan?"„
bij met Bene lachende houding: „ inzonderheid wanneer die
goede wijn door zoo fraaie handen wordt gefchonken." —
Bid dan ," zeide zij tot hem, ,, dat nv n1EssiAS in Frank„ rijk geboren worde, opdat hij aldaar uwe Rammen uit alle
de oorden der waereld verzamele." — „ Dat gave God!"
heraam de Isr&ëliet: „ maar vooraf zoude hij Europa moe9 , ten veroveren , alwaar wij bijkans overai zoo ellendig zijn.
„ Het moest een andere CYRUS zijn, die de onderfcheidene
„ volken noodzaakte, onderling en met het geheele mensch,, dom in vrede te leeven." — „ God verhoore u!" riepex
de meeste gasten.
Ik verwonderde mij over de verfcheidenheid van gevoelens
van zoo veele lieden ,die met elkander redetwisteden eer zij aan
tafel gingen , en die het onderling zoo wel eens waren toen
zij daarvan opftonden.- Ik befloot er uit, dat de mensch,wanneer hij lijdt , kwaadaartig was: want het vasten is voor veelea hunner een lijden; en dat hij gelukkig zijnde, goedaartig
was: want wel geëeten hebbeide, heeft hij vrede met de geheele waereld, even als de wilde van JEAN -JACQUES.
Een ander , meer belangrijk gevolg leidde ik er uit af: te
weeten , dat alle deeze gevoelens, de meeste van welke het
mijne beurtelings hadden overhoop geworpen , alleen hunnen
grond hadden in de onderfcheidene opvoedingen mijner réisgenooten; en ik twijfelde niet, of ieder hunner zoude tot het
zijne. terugkèeren , wanneer hij in bedaarden gemoede zich
zou bevinden.
Verlangende iet bepaalds te mogen vastflellen aangaande de
onderwerpen des gefpreks , wendde ik mij tot mijnen buur
mij voorkwam altijd in-man,dieDsgzwhat,en
liet zelfde humeur te zijn gebleeven : „ Wat dunkt u," vraag
ik hem, „ van Silefie , en van den Heer van - het Kas--dé
teel ?" — „ Silefii," gaf hij tot antwoord, „ Is een zeer
„ goed land , omdat het vrugten in overvloed voortbrengt ;
en de Heer-van het Kasteel is een uitlieekend measch, ons=
dat hij weldoet aan alle ongelukkigen.
Wat de wijze
„ van beoordeelen aangaat , dezelve is onderfcheiden bij
elk mensch ,naar gelange van zijnen godsdienst, Daad in de
„ waereld, natie, temperament, fexe, ouderdom, het aar
getij, zelfs het uur van den dag, en vooral de opvoeding,-,
„ die aan onze oordeelvellingen den eerften en den lantflen draai
,, geeft; maar wanneer men alles op het geluk van het menschdom thuisbrengt, kan men verzekerd zijn. dat men oor„ deelt zoo als God handelt. Naar de algemeene reden des
„ heelals moeten wij onze bijzondere redenen regelen , even
„ als wij onze horologien naar de zon regelen."
Sints dit gefprek heb ik getragt om over alles als Wijsgeer te
KkS
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oordeelen; zelfs heb ik bevonden, dat liet zelfde als omtrent
Silefe , omtrent onzen aardbol en diens bewooners geldt ;
elk maakt er een denkbeeld van volgens zijne opvoeding. De
Starrekundigen zien er niets anders dan een bol, in de ^edaante van eerie Flollandfclhe kaas gemaakt, die met eenige
ftteivtoniaanen rondom de zon draait; de Krijgslieden, :lagveïden ; de Edelen , heerlijke goederen en vasfaalen ; de Prieters , communikanten en geëxcommuniceerden; dm Ko iphe•
den , takken van koophandel en geld ; de Schildcis ; • land
fchappen ; de Epikuristen , aardfche paradijzen. Maar e - Wij
geer befchouwt denzelven in zijne betrekkingen tot de Ue!:r eten der menfchen , en Oe tnenfchen zelve in hunne be*_rekkingen tot elkander.

TOONEELEN VAN DWEPERIJ, DIE IN ZWITZERLAND HEBBEN

PLAATS GEHAD.

tooneel, op den tweeden Maart deezes jaars,
H etterampzalig
Rapperswijl, bij Bern, geopend, levert een zoo trefvan de uiterien, tot welke zwakke verftandem
fend voorbeeld

door dweperij en bijgeloof kunnen vervoerd worden, dat het,
ongetwijfeld , niet onverfchillig zal geoordeeld worden, aan
een zoo zonderling voorval-gandeomftihvan
naauwkeurig onderrigt te worden. Het regtsgeding, ter deezer
gelegenheid door het Geregtshof van Bern aangelegd, bewijst, dat de Sekte, wier uitzinnigheid en woede den Oud
ellendig hebben doen omkomen, niet-OnderpfktMARTIzo
geheel onbekend was. Men hadt zich gevleid, de Sekte den
voorgaanden zomer verfmoord te hebben, door de verwijde
eersen haarer .Leeraaren , xoERPER genaamd, van Bip,-ringva
ten dien einde uit zijne•gemeente gebannen ; doch , ondanks het
gegeeven bevel , keerde hij, voor etlijke maanden, te Rapperswijl terug, en, met behulp eener oude vrouwe, bij welke hij zijnen intrek hadt , gelukte het zijnen ijver , - nieuwe
vergaderingen aan te leggen , die dag aan dag talrijker wierden. Hier predikte men de kort aanflaande komst des Zalig
twintigfee hoofdtluk des Luangeliums-makers,inhtv
van MATTHEUS voorfpeld ,en de noodzaakelijkheid van zich te
bekeeren, door eene blinde gehoorzaamheid aan de ingeevingen des H. Geests.
De laatíte deezer Vergaderingen verftrooid zijnde, door de
tegenwoordigheid des Leeraars, kwamen deeze Sektarisfen van
nieuws te zamen 's nachts ten twee uure, en wel in het huis
van den Onder - Prefekt , om dien eerwaardigen grijsaard tot
bet omhelzen van hun geloof te beweegen, niet twijfelende,
of zijn gezag welhaast het meerendeel der iewooneren van
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die wijk en derzelver ommelanden op hunne zijde zou over-

brengen.

Merkwaardig is het, dat deeze goede grijsaard zeer bemind
eyierdt vsn zijn talrijk geflagt, en dat zijne kleindochter, oud
achttien jasren , die in deeze verfoeielijke nachtvergadering
eersen hoofdrol heeft

gefpeeld , bovenal aan hem verknogt

fcheen te weezen. Moedernaakt, in den waan, veelligt, van
aldus meer vatbaar te zijn voor den invloed des hemels, ver
zij zich aan haaren grootvader, aan het, hoofd der ben--ton
de, die haar verzelde. De oude man, vertchrikt ongetwijfeld van de verflandsverbijstering deezer uitzinnige bende,

en vooral van de verregaande ongeregeldheid zijner kleindoch»
ter, geliet zich alsof hij voor hunnen aandrang bezweek, en
liet zich, om zoo te fpreeken, vrijwillig geleiden in een flak
lands, digt bij zijne wooning. Hier, 't zij men van nieuws
twijfelingen hadt opgevat aan zijne opregtheid, of dat eene
oogenblikkelijke ingeeving er de oorzaak van ware, deedt liet
meisje,,, den eerwaardigen grijsaard om den hals hangende,
hem ter arde vallen, waarnaa de geheele bende zich op hem
werpt, hein verfmoort en met voeten treedt. In den onder
hij de doodelijk(te wonde te hebben bekomen.-buikfchjnt
Near het voorgeeven dier rampzaligen, wierden zij tot deeze
gruweldaad inzonderheid aangezet door het gefehreeuw eenei
zuster van het genoemde meisje, die al zints lang van haar
verfland was beroofd , en 't welk zij thans als de fienitne van
God zelven befchouwden.
Het pleitgeding heeft tot nog roe geen lellig bewijs, noch
zelfs eenige waerfchijnelijkheid aan de hand gegeeven , dat
liet hoofd dier ellendelingen was op hol gebragt door de wetking van eenen minnedrank, maar wel door de bijgeloovige
inboezemingen der oude vrouw en haaren vriend, hrewel
die Leeraar zich in dit oogenblik "niet te Rapperswijt bevondt
en de andere in dit laatfte gruweltootieel niet onmiddelijk

de hand heeft gehad.

Een zoon van den ongelukkigen Onder -Prefekt , die bij
den verfchrikkelijlten moord tegenwoordig was, heeft gezegd,
dat hij telkens op eenig Wonderwerk hadt gehoopt, even als
hetgeen God verrigtte ren behoeve van ISAAC, in her oogenblik als hij gereed fiondt door het mes zijns Vaders AsxenAm om te komen.
De kleindochter vertoont zouttijds blijk van leedweezen en
fpijt, doch vervalt welhaast weder in haare gevaarlijke bijster zinnigheid. „ Ik heb ," zegt zij, „ niet naar mijnen eigen wi!
gehandeld, maar uit eene overheerende behoefte, waarvan
ik geene rekerfehap kan geeven. Mijn verfrand zegt mij
„ wel, dat ik kwalijk heb gehandeld, maar mijn geweeten

„ is gerust. Ik heb Aegts gezwiit voor dea Geest, die zich
:, niet Laat wederijazn. "

^8
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Op den zevenden Maart heeft men te Lucerne twee moordenaars met den dood gellraft, wier misdaad insgelijks gepaard ging met de tnood!te omftandigheden en de betooningen
van het zonderlingfle bijgeloof. 13uciu. , uit het Baljuwfchap
IPillufau , oud tweeënvijftig jaarera; was gehuwd aan eene
eenvoudige, maar deugdzaame vrouw. Hij hadt eerre bijZit, ELISA MEIJER genaamd , die hein overhaalde, zich van
Zijne vrouw te ontdoen; vier jaaren waren zij daartoe werk
haar gefloten glas in te geeven. Dit middel-2am,dor
niet gelukkende, kreegen zij den inval om bovennatuurlijke
hulp te baat te neemen. In Entlebc,ch ligt eene vermaarde
pelgrimaadje, bij den naam van St. Croix bekend; derwaarts
begavetl zich BUCHLER en zijne bijzit, ten einde om door
hunne gebeden den dood van hun flagtoWer te verwerven ; zij
deeden eene algemeene zondbelijdenis, gebruikten het heilig
Avondmaal , en (lelden der Voorzienigheid het tijdperk van vier
weeken, ter verrigtinge van het wonderwerk, welk Zij van
haar verlangden ; bij gebreke daarvan zouden zij van nieuws
de toevlugt neemen tot vergif. Het wonderwerk kwam niet, en
bet affchuwelijk paar hieldt woord. Met de ijslijklie koelbloedigheid wierdt de moord gepleegd. BJCHLER Rondt bij het
bed zijnen vrouwe, die door de werking van he Rottekruid
wierdt gefolterd ; en, onder voorgeeven van haar te helpen,
boodt hij haar eenen drank van dat zelfde mineraal aan. Ver
rampzalige om een glas water ; het ant--gefsvrzothmd
woord was, dat het water haar nadeelig zijn zou, en hij 'erdubbelde de gift-van den vergiftigden drank. Terwijl BUCHLERrnet
zijne rnedepligtige gevangen zat, ontwaakte hij eens ter middernacht geheel onverwagt , gaf een fterken gil, en verzekerde dat zijn flagtoffer hem was verfcheenen , in 't wit -ge.
kleed, en van eenen glans als die der Gelukzaligen omgeeven. Geduurende de drie weeken voordat hij zijn vonnis onderging, zeide hij dat hij haar alle nachten op het zelfde
uur zag, en dat het geene inbeelding was.
Welk een
zonderling mengzel van koelbloedigheid in het pleegen van
eerre gruweldaad , en van wroeging, naadat dezelve was hedreeven ! en welke verfchrikkeiijke uitwerkzels van een
blind bijgeloof !
--

GEESTIG ZEGGEN.
ene Dame, van een los karakter, verklaarde aan eenigen haarer vrienden , dat zij haare leevenswijze aanhieldt, niet oogd
merk om gelds genoeg te verzamelen , om in eenig godsdienitig getligt te worden opgenomen. ., Mevrouw," voegde eeu
geestig man te gemoet, „ uw gedrag doet vlij gedenken aan
„ de gewoonte der Schuitevoerders , die hunnen weg na de
,, plaats hunner bellemminge vervolgen, met hunnen rug der„ waarts gekeerd."

MENG EL WERK,
TOT ERAAÍJE LETTEREN, KONSTEN EN \EETENSCHAPPEN, BETREKKELIJK.

REDEVOERING
OVER DE

rEESTEN

EN

GEHEIMENISSEN
VA N

E

LE
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de Maatfchappij Felix Meritis,
door
R. K O O P M A N S,

Uitgefproken in

Leeraar bij dé Vereenigde Doopsgezinde Gemeente
te 4in lerdam:

Z

oo menigvuldig als verfcheiden waren de FEESTFrt;
gevierd door de inwoners van Griekenland. Der..
zelver getal in de vroegte tijden gering, groeide aan,
roet de vermeerdering der Godheden (*). Mot fommige
Feesten waren GEHEIMENISSEN vereenigd, die aan dezelve een ontzagwekkend aanzien gaven; en, onder de
Inftellingen van dezen aard, waren er geene vermaarder, dan die van ELETJSIS , aan de Godinne CER ES geheiligd.
Een oudheidkundig verf i van de inrigting, en on
derzoek nopens den oor/prong en het doel dezer Inftellingen , fcheen mij geen on .epast onderwerp, om daara
bij uwe aandacht te bepalen.
Van deze Verborgenheden vindt then gewag in de
féhrifteii der beroemdile Wijsgeeren, Gefchiedfchrijvers
en Dichters , die, oudtijds zoo wel als later, in Griekets
(*) Zie L. Bos, lAntiq. Grgrc. Edit. LEISNERI P. X Co XV ij,
L1
MENG. 1807, N0. 12j
;

.
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kenland en Italie bloeiden. Het verlies van afzonder.
Iijke werken over deze Geheimenisfen is vergoed door
den ijver van onzen beroemden Landgenoot JOANNE$
MEURSIUS , die, nu twee eeuwen geleden, der Leijdfche Hoogefchole tot fieraad ftrekte, en, bij zijne overige fchriften , rakende de volken en zeden van Grieken .
land, gevoegd heeft eene geleerde Verhandeling over de
Sleuf nifche Verborgenheden (*).
Deze Verhandeling heeft, ten opzigte der aanhalingen
uit Griekfche en Latijnfche Schrijvers, van ongemeenen dienst geweest , niet alleen mij , maar ook, vroeger, eenen WARBURTON (f), EARTHELEMY (4.), DUputs (§) en anderen (**), met welken ik vervolgens
heb geraadpleegd. Van het getuigenis dier Schrijveren, welke bekend zijn onder den naam van Kerkvaders,
lleb ik geen gebruik willen maken , omdat dezelve,
lëhoon ,mijns achtens, niet altijd in dezen met genoeg.
zaam regt gegispt , echter doorgaans befchouwd worden
als partijdig oordeelende over den Heidenfchen Godsdienst.
Dit meende ik vooraf te moeten herinneren. Zoo het
volgend verflag en onderzoek geene onaangename lerterkundige uitlpanning bezorge , zal ik de aangewende
moeite, ter nafporing befteed , overvloedig beloond rekenen.
I. Het grondgebied van Eleufss, eerie kleine Stad in Attica,
liet verre van Athene, was het tooneel der Godsdien(lage Verborgenheden, welke vandaar den naam van Eleuftnifche
(*) JOAN. MEUltsn Eleufinia , we de Cereris Eleufsn.e Saero w
Frst , Liber fngvlaris.
W . W A6nURTON , Goddelijke zending van Mazes, D. I.

(f)

b]. i99 env.
- (4.) BARTHELEMY, Reize van den jongen Anacharfts door
Griekenland, D. VII.
(§) Dvruls . Origine de tous les Cultes, ou Religion univerfelle, T. II. Traité des Myfleres, p. 1-259.
(**) M. DE PAUW, Recherches Philofophiques fur les Grecs,
Tom. II. p. 164. et fuiv. BANIER , Historifche verklaring der
Fabelen. C. MEINERS, Hist. Doéirin.e de nero Deo, T. I.
p. 162 fqq. Zedekund. Godgel. en Wijsg. Mengelingen, HaarleU1 17Q.
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he ontleenden. In kleine en groote onderffheiden, waren de eerfte de voorbereiding tot de 1 aattte; 't welk ju.
nirlDES aanleiding gaf, den Slaap de kleine Geheimenisjen des Doods (*) te noemen, De eertte werden ge.
vierd digt onder de poorten van Athens , in eene Kapel , aá ❑ den fl room Ilisfus. Voor de groote Gehei=
menisten was getocht de zoo beroemde als prachtige
Tempel van Ceres en Proferpina, van Pentelisch marmer, naar het beitel van PERICLES (t).
De Hierophant, of de verkondiger der heilige dingen;
de Fakkeldrager, de Altaardienaar, en de Heraut, bekleedden bij de viering dezer Geheimenisfen de voor
waardigheden. Gelijk van verfcheidene onder-kamfle
zoo vindt men ook gewag van Priesteresten,
-bedin,
aan Ceres gewijd.
Geftalte en kleeding onderfcheidden den Hieraphani;
door ontzagwekkende achtbaarheid. Gedurende de
Plegtigheden droeg zijn gewaad zinnebeelden van de Al.
laagt des SCH PNERS, Bejaarde deftigheid kenmerkte
zijne gelaatstrekken. Zijne ItateIijke gang en houding
boezemden eerbied in, en de welluidende ítemme was
vermogend om het harte op te beuren door blijmoedig
vertrouwen, 't welk zij kort te voren van angst deed
krimpen. Dit Opperpriesterfchap vorderde van den Hit.
rophant , dat hij zich, gelijk aan hetzelve , zoo ook
den ongehuwden (taat, gedurende zijn leven , toehei=
ligde. Hij werd gekozen uit het gellacht der Eumolpiden, een der nudtte en aanzienlijkste van Athène.
De Fakkeldrager, welke de genen, die zich ter Inwijding aanboden, zuiveren moest, geleidde ook dien
ommegang , welke op het Feest door de Ingew jdett
plegtig gefchiedde. Voor geheel zijn leven aan deze
bediening verbonden, was het hem echter geoorloofd
gehuwd te zijn. Gelijk de Hierophant, onderfcheidde
hij zich insgelijks door den diadeem, door pracht van
kleedij , en zulke teekenen, waardoor hij, bij de viering , als 't ware in den luister der ZONNE zich vertoonde; terwijl de Altaardienaar de MAAN , , en de Heraut MERCURIUS afbeeldde. Deze laattte verbood der}
,

-

,

uit.

Eleufania, C. 8.
f) BARTHELeMY , Reize Van den Jon:en daorharfis , Di
VII. bi. 18o,
( i ) MEtnRSII
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ongewijden te naderen, en bevorderde aandacht en or
de onder de plegtigheden.
Deze Geheimenisfen (tonden niet flechts onder de befcherming van den Staat; maar ook had de tweede 4rchont voorzitting op het Feest , droeg den naam van
Koning , zorgde tegen ongeregeldheden , en moest ,
naar eene wet van SOLON, met den Raad onderzoek
en uitfpraak doen omtrent dezulken ; die zich , in
weerwil der voorzorge, aan misdrijf hadden fchuldig
gemaakt. Vier aanzienlijke perfonen waren bovendien
den Archont in dezen post toegevoegd , welke den
,naam van Medeverzorgers droegen.
De kleine Verborgenheden werden jaarlijks gevierd;
desgelijks de broote, volgens fommigen; doch anderen
willen , dat deze flechts om de vijf jaren herhaald werden. Beider viering greep plaats omtrent den Herfst
duurde meer dan eene geheele-tijd;ergo
week. Vele , zoo niet de meeste plegtigheden , were
den, naar 't fchint, bij nacht gehouden. Alles nam
aanvang niet de verzameling der genen, die gezuiverd
waren , in de voorbereidende Geheimenisfen, met de
ílatige Inwijding zelve , en de ontdekking der heilige
dingen; — hierop volgde eene algemeene optogt naar de
Zee; — dan het flagten van offerbeesten , het vasten
en rouwbetoon; — voorts het zegepralend ronddragen
der geheim volle korven , gevuld met zinnebeelden van
verfchillenden aard ; — daarna de fchitterende omme
Priesters en Ingewijden in verbazenden geta--gander
e, met brandende toortfen ; — vervolgens de rond.
voering des beelds van Yacchus, Zoon van Ceres,
door eenen trein , welke, fomrij+ls opgehouden door offer.
anden en danfen , de lucht deed weergalmen van lofliederen door 1peeltuig vervangen; — daarenboven worltelfpelen , gehouden ter eere van Ceres , bij welke
eene maat garst de prijs der overwinning was; — en
na eene herhaling der Inwijding voor dezulken , welken daartoe de gelegenheid bij den aanvang der Feest
ontbrak , werd alles op den laatsten, of negen--dagen
den dag , befloten met eene geheimzinnige plenging ,
door het uitftorten van twee gevulde, en naar 't Oos.
ten en Westen geplaat1 e kruiken , onder het uitfpre.
ken van geheimzinnige woorden, en het aannemen vase
Zonderlinge gebaren en houding.

Deze waren de plegtigheden, met welke , bij afwis- fe-
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Teling , de tijd werd doorgebragt , ter viering der Eleufinifche Verborgenheden be(temd. Gedurende dezen tijd
was alle regterlijke vervolging zoo wel , als de voort
inleveren van fineek--zetingdrspl,het
fchriften , verboden. Aan deze Plegtigheden namen
niet alleen Mannen , maar ook Vrouwen en Kinderen
deel. Niet flechts de Atheners , maar ook alle Grieken
werden toegelaten , zoo er geene andere redenen ten bel erfel waren. Van alle oorden vloeide men te zamen. ter
bijwoning dezer Feesten. Ingewijden en aan(chouwers
der ommegangen, fpelen en andere plegtigheden, groeiden wel eens aan , naar de opteekening van HERODOTUS ,
ten- getale van dertigduizend. Vreemdelingen werden iu
den beginne geweerd ; later werd de vergunning niet
alleen uitgeftrekt tot de vereerden met het Atheensch
Burgerregt , maar ook , naar her mij toefchijnt , tot
anderen; waarop het zeggen van CICERO doelt, dat te
Eleufis de afgelegenie Volken werden ingewijd (*). Die
zich ter Inwijding aanboden , werden door den Priester
van den tweeden rang gelouterd in de kleine Geheime
Zij werden afgewasichen in den Ilisfus , wiens-nisfe.
wateren van daar heilig genoemd werden. Tot die zuivering werden voorts offeranden , geloften , onthouding
van fommige. fpijzen , en ligchamelijke oefeningen ter
beteugeling der driften , gevorderd. Alzoo voor de.
inwijding in de groote Verborgenheden voorbereid, ver
zij den naam van MYSTEN (t) , die inzonder--kregn
heid op de geheimhouding doelde , en in +dien van Epopt°n (4) verwisfeld werd , wanneer hun ten deele viel
het volle inzigt in de groote Verborgenheden.
Geese Toovénaars noch boosdoeners mogten tot deze voorbereiding worden toegelaten. Dit weerhield,
onder andere, Keizer NERO, gelijk SUETONIus berigt,
om daaraan deel te nemen, toen hij zich bij de viering
der Geheimenisfen te Eleufis bevond.
Die zich in den proef(taat bevonden, welke ten minfe
Één jaar duurde, woonden wel de Feesten bij, doch 't
was hun niet geloorloofd den Tempel van .Ceres bienen
te treden. Zij moesten aan den ingang vertoeven, en
hunne nieuwsgierigheid bedwingen tot hunne Inwijding in de groote Verborgenheden. Deze gefchiedde
bij nacht, door den Hierophant , na herhaalde offeranden
(-) Mucar.
(*) De Nat. Dear.
(1) L raw1 u.
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den en geloften. Die er zich aan onderwierpen, wa.
ren verfierd met mirthekranfen , en aan hun werden
voorgefteld onderfcheidene geheimzinnige vertooningen.
Natuurlijk wordt hier onze nieuwsgierigheid opgewekt
om te vernemen, wat den Ingewijden gebeurde, welke
vertonningen hun werden voorgelteld. Ter bevrediging
hiervan, zoo veel mogelijk is , zij het mij vergund, over
te nemen het hoofdzakelijke des berigts , 't welk de
Abt BARTHELEMY , in zijne uitmuntende Reize van
den jongen Anarcharfir, eenen Ingewijden in den mond

W

ij vonden — dus luidde het berige van dien Ingewijden -y- de Tempe^.dienaars in hun praalgewaad,
en nanuwel. jks waren wij gezeten, of de Heraut riep
„, Verre vanhier Ongewijden , Goddeloozen en alien , wier
„ ziel door misdrijf bezoedeld is ! " Na deze aanzeg
-ginftod.eraplk,idíouthea
om in de vergadering te blijven, zonder er regt toe te
hebben. De tweede Tempeldienaar liet de huid der geofferde iiagtdierer, voor onze voeten uitftrekken, en zul..
verde ons op _nieuw. Nu werd het formulier der Inwijding overluid gelezen, en zong mgn lofzangen ter

^exe van Ceres.
„ Kort daarna liet zich een dof geluid hooren. De
ttrde feheen onder onze voeten te loeijen.. De bliktem en het weerlicht maakten fchimmen' en fpoken zigttbaar, die in het duistere omdwaalden. Zij vervulden
liet heiligdom met een gehuil, hetgeen ons van fchrik
deed verifijven, en van een gezucht, 't welk ons het
hart verfchetLrde, — De afzigtelijkife gedaanten ver
-zich aan onze oogen. De Hierophant ver-tonde
deze zinnebeeldeti, en , door behulp van een-klarde
llaauw licht, werd ons vertoond het gewest, waar de
zielen gelouterd worden.. Hier onderscheidden wij de
grievende klaagftemmen der zelfmoorders. „ Zij wor,, den :geThitft , zeide de Hierophant-- omdat zij den
h , post verlaten hebben , dien de Goden hun in dit leven
.t hadden .aangewezen."
„ Naauwelijks had hij deze woorden geuit, wanneer er
;wee koperen poorten met een ijsfelijk geknars opengingen , en ons de verfehrikkingen van den Tartarus verioonden. Onder het geraas der ketenen drongen, met

een

(#) D. VII, bl. I8j--190.
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een fcbel gegil , deze woorden door tot in ons binnen•
{} e s „ Leert uit ons voorbeeld de Goden vereeren,
;, regtvaardig en dankbaar zijn !" Wij zagen de Razernijen me@doogenloos woeden op alle misdadigen.
„ Deze ontzettende tooneelen , gedurig bezield door
de eerwaardige fleur van den Hierophant, vervulden ons
spet vreeze , en lieten ons naauwelijks den tijd om te
verademen, toen men ons deed overgaan in bekoorlijke
bosfchen, en plaattle in het gelukkig verblijf, 't welk
het afbeeldfel was der Elyfeefche Pellen. — Hier fchitter.de een zuiver licht. Hier lieten zich aangename
ftemmen en verrukkende toonen hooren — en in deze
heilige plaats , de oogen {taande op het beeld der Godinne Ceres, zagen wij hetzelve van lichtftralen omgeven , en in den fraaiften tooi verfierd. Dáár was
de plaats , waar onze beproevingen een einde moesten nemen; doch dáár hoorden en zagen wij ook dingen, wier openbaring niet geoorloofd is. — Vol vaa
heilige vreugde, zongen wij liederen , om elkanderert
geluk te wenfchen met het groote heil , waarin wij,
deelden."
Ziet hier, Mijne Heeren , 't geen ik u wilde. mededeelen ten aanzien der Inrigtinge van de Eleufini•
fche Instellingen , die ook, fchoon met eenige verandering in bijzonderheden, tot andere Volken zijn overgebragt.
Wanneer dezelve te Rome ingevoerd zijn , is niet
gemakkelijk op te maken. Day dit reeds vroeg gefchied
zij , fchijnt te blijken uit de Redevoering van CICERO
voor CORN. BALBUS (*) — ten zij men achte dat aldaar
wel van de heiligdommen van.Ceres, doch niet bepaal.
delijk van de Eleufanifche Verborgenheden gewaagd wor.
de. , AUGUSTUS was te Jthene ingewijd, naar het berigt .van SUETONIUS , die tevens meldt dat CLAUDIUS
die Geheimenisfen te Rome wilde overbrengen, doch dat
hem zulks mislukte. Naar het verhaal van AURELIUS
VICTOR, is dit gefchied door HADRIANUS; terwijl de
Gefchiedenisfen leereen , dat THEODOSIUS deze Initellingen heeft vernietigd.
Dit , overeenkomftig mijn beftek , genoeg achtende
ten aanzien van een beknopt oudheidkundig verfla der

Ll
eu-

(*) C. 24.
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Fleufinifthe Gehcimenisfen en Feesten , ga ik nu over
tot het onderzoek naar derzelver oorfprong en doel.
11. Zoo onzeker de tijd is, wanneer dezelve zijn inge.
woerd , even moeijelijk is het, flellig te bepalen , welke
de eerfle en c geiilijke aanleiding daartoe geweest. zij.
De ouchle overleveringen zijn omgeven van den iluijer,
niet welken de Fabelleer de herkomst dezer Verborgen.h den bedekt. Nu eens wijzen ons DIODORUS van Ski
lie, 1sOCRATES en anderen op ERECHTEUS, die, met
grootets voorraad van koorn uit Egypte te Athene gekomen, en aldaar tot Koning verheven, dezelve zoude
ingevoerd hebben. Dan weder wordt cERES zelve ver
als daartoe de 2anleidende oorzaak geweest te-meld,
zijn. Hare Dochter Proferpina was gefchaakt door Plu
Ceres ontflak toortíen aan den berg IEtna , en-to.
ging overal hare Dochter zoeken. In het omrrezwerven kwam zij ook te Eleufis. Vermoeid zat zij neder
bij eene put, werd door de inwoners der Stad vriendelijk ontvangen , in hare droefheid vertroost , en daar,door bewogen, hun twee uitftekende gaven te verleeDen;. de kunst van den landbouw, en de kennis aan
.de gewijde leer.
Op deze wijze zouden de groote Eleufuifche Gehe.iinentsfen ontdaan zijn , om nu van den fabelachtigen
oorfprong der kleine niet te gewagen.
Her vasten en rouwbetoon der Ingewijden, het omgaan met hràndende fakkels, het rondvoeren der zinnebeelden in de geheinivolle korven , waarin koeken van
verfchillende gedaante, zoutkorrelen en andere voorwer..
pen; deze , en meer plegtigheden , fchijnen op den aan•
gewezen fabelachtiger oorfprong betrekking te hebben.
Doch is het waarfchijnlijk , dat de In.ílellers der Eleufinifche. Verborgenheden waarlijk zullen geloofd hebben
aan deze overleveringen ? In dezen waan moge het genieen gebragt zijn; doch wie zal het fchaken van Pr.ofer.
-pina door Pluto , en het ommezwerven van Ceres om
hare 'Dochter op te fporen, befchouwen. kunnen als voorverpen des geloofs bij verl}andigen ? Van hier is men
op de gedachten gevallen , dat welligt gebeurtenisfen,
of verfchijnfelen der nature, moeten gehouden worden
voor de grondilagén , waarop uien deze verdichtfel.enn
heeft gevestigd. Dit heeft veroorzaakt dat men zich op
de verklaring der Fabelleer heeft toegelegd. f?och terwijl
sjezen de gewijde Gefchiedenis, genen die der oude We
veld,
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reld, en anderen die der Natuur- en Sterrekunde, daarin
meenden te ontdekken, moesten de verklaringen verbazend uiteenloopen.
Met betrekking tot den aangeduiden oorfprong der
Dleufinifche Verborgenheden , heeft de Abt BANIER geoordeeld , dat men Ceres moet houden voor eene der
vroegIte Koninginnen van Sicilie, die hare regering beroetnd maakte, door hare onderdanen in den akkerbouw
te onderrigten. Deze Koningin had ééne Dochter, die,
op eene der bekoorlijkile plaatfen van het Eiland, met
hare gezellinnen zich door eene wandeling vermakende,
alleronvoorzienst door roovers werd weggevoerd, en,
in het midden van Spanje, aan het hof van haren Oom
overgebragt. De Koningin, krijgt berigt van deze fcha.
king. Onkundig van de plaats, waar men hare Dochter
gebragt heeft, bell uit zij , dezelve overal te gaan zoeken.
Diep bedroefd zwerft zij rond. Zij komt in Grieken
verneemt te Eleufis, in Attica , dat hare Doch--land,e
ter zich bevond op een fchip,'t welk naar de westerfiche
kusten was gelievend. Door de inwoners vriendelijk
onthaald en vertroost , leerde zij, uit erkentenis, den
landoouw aan Triptolemus, destijds Prins te Eleufis, die,
op zijne beurt , uit dankbaarheid , ter harer eere , de
Eleufinifche Feesten inttelde.
Deze verklaring zweemt, bij gebrek van gefchiedkun.
dige zekerheid , even zeer naar een verdichtfel, als de
fabel van Ceres.
Aannemelijker is , mijns achtens, eene andere oplosfing, volgens welke de eerdienst der natuur, of de aan
Maan, den eeroen grond zal gelegd-bidngvaZe
hebben tot die Verdichtfelen en Plegtigheden, welke wij
bij de Heidenfehe Verborgenheden aantreffen.
De Heer DUPUIS heeft dit , ten aanzien dezer Ge
breedvoerig zoeken aan te toongin, in; zijn-heimnsf,
orn lagtig Werk, waarin hij ALLE Godsvereering tot de;a
eerdienst der "hemelfiche ligchamen herleidt. De eenvoudige aanbidding der Zon en- Maan is, naar zijn gevoelen , inzonderheid in Egypte" verbasterd. Reeds, ver
zij vandaar in. Griekenland overgebragt, waar-basterd,i
dezelve op nieuw gewijzigd, veranderd en zamengeíteld
wierd. De deutel der verklaring geraakte op deze wijze
meer en meer te zoek; doch de kenmerken van den ouden
en algemeenen oorfprong bleven zich hier en daar ver,
toongin.
L1.5
Dit
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Dit was ook het geval met de EleuJnifche Verborgenhe=
den. Deze zijn dezelfde niet die van Ifis in Egypte.
De fabelachtige overleveringen flemmen overeen. Ifs
heeft haren Gemaal Ofiris, even als Ceres hare Dochter,
verloren. De eerfte is door Typhon , de andere door
Pluto weggevoerd , en ter zake van beiden hebben er
ommezwervingen plaats gegrepen, die aanleiding gaven
tot gelijkfoortige plegtigheden en geheimehisfen. Uit de
overeenkomst nu van deze en andere bijzonderheden beluit men, dat de Verborgenheden van Ceres en Ifis denf
zelfden oorfprong hebben, op gelijke wijze moeten ver.
l;laard worden, en van den ouden eerdienst der nature
kenmerken dragen.
En indedaad, Mijne Heeren, ook vóór DUPUIS, heb
anderen, niet zonder grond, aan deze Verborgen--ben
heden eenen Egyptifchen oorfprong toegekend. Niet alleen toch gewaagt de fabelachtige overlevering van Pluto
en Typhon, bij Grieken zoo wel als Egyptenaren erkend
voor den Vorst van het rijk des nachts ; — niet alleen
fpelen beiden dezelfde rol in 't geen tot de Egyptifcile en
Eleufinifche Verborgenheden aanleiding gaf; -- maar,
daarenboven , vindt men, in het zinnebeeldige bij de Eleufinifche Verborgenheden , waardoor het gewaad van den
tlierophant de fcheppende kracht der nature vertoonde,
en van den Fakkeldrager en Altaardienaar door de teekenen van Zon en Maan onderfcheiden werd; in dit zinnebeeldige , zeg ik , vindt men ook overeenkomst met de
Geheinienisfen van Ofris en Ills, welke, gelijk de Heer
DUPUIS op velerlei wijze tracht te betoogen , in Egypte
aan den eerdienst van de Zon en Maan waren geheiligd.
Hoe, naar het gevoelen van den Heer DUPUIS, door
de voorílelling van den invloed dezer hemellichten in de
onderfeheiden (landen en jaargetijden, die verfchillende
teckenen der beeldfpraak ontflonden, welke voor den
oorfprong te houden zijn van de overige bijzonderheden
der fabelachtige herkomst van Ifis en Ofiris, Ceres en
Proferpina , Typhon en Pluto, en hunne lotgevallen —
dit gedoogt mijn bettek niet op te geven. Des begeerigen
moet ik naar het Werk zelf verwijzen, waarin blij.
ken van vernuft en geleerdheid vereenigd zijn met veel•
vuldige proeven van groote ingenomenheid met de omhelsde onder(Ielling, dat de Eerdienst der Nature voor den
oorfprong van ALLE Codsvereeringen te houden zij. Offchooii dan de eerlle oorfprong der Verborgenheden zich
ver-

VAN ELEUSIS.

477

reld, en anderen die der Natuur- en Sterrekunde, daarin
meenden te ontdekken, moesten de verklaringen verbazend ui.teenloopen.
Met betrekking tot den aangeduiden oorfprong der
Eleuíinifche Verborgenheden , heeft de ebt BAtvIER geoordeeld , dat men Ceres moet houden voor eeue der
vroeglto Koninginnen van Sicilie, die hare regering beroemd maakte, door hare onderdanen in den akkerbouw
te onderrigten. Deze Koningin had ééne Dochter, die,
op eene der bekoorlijkfte plaatfen van het Eiland, met
hare gezellinnen zich door eene wandeling vermakende,
alleronvoorzienst door movers werd weggevoerd, en,
in het midden van Spanje, aan het hof van haren Oom
overgebragt. De Koningin, krijgt berigt van deze fchaking. Onkundig van de plaats, waar men hare Dochter
gebragt heeft, betluit zij , dezelve overal te gaan zoeken.
Diep bedroefd zwerft zij rond. Zij komt in Griekenland, en verneemt te Eleufis, in Attica , dat hare Dochter zich bevond op een fchip,'t welk naar de westerCche
kusten was geftevend. Door de inwoners vriendelijk
onthaald en vertroost , leerde zij, uit erkentenis, deft
landbouw aan Triptokmus, destijds Prins te Eleufis, die,
op zijne beurt , uit dankbaarheid , ter harer eere , de
Eleufinifche Feesten inflelde.
Deze verklaring zweemt, bij gebrek van gefchiedkun.
dige zekerheid , even zeer naar een verdichtfel, als de
fabel van Ceres.
Aannemelijker is , mijns achtens, eene andere oplos•
fing, volgens welke de eerdienst der natuur, of de aan
Zon en Maan, den eerl}en grond zal gelegd-bidngva
hebben tot die Verdichtfelen en Plegtigheden, welke wij
bij da Heidenfche Verborgenheden aantreffen.
De Heer DUPUIS heeft dit , ten aanzien dezer Geheimenisfen, breedvoerig zoeken aan te toonei , in zijn
omflagtig Werk, waarin hij ALLE Godsvereering tot dei
eerdienst der hemelfche ligchamen herleidt. De eenvoudige aanbidding der Zon en Maan is, naar zijn gevoelen , inzonderheid in Egypté verbasterd. Reeds, ver
zij vandaar in. Griekenland overgebragt, waar-basterd,i
dezelve op nieuw gewijzigd, veranderd en zamengefleld
wierd. De deutel der verklaring geraakte op deze wijze
meer en meer te zoek; doch de kenmerken van den ouden
en algetneenen oorfprong bleven zich hier en daar ver,
tonnen.
L1 5
Dit
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Dit was ook het geval met dc Eleufinifche Verbergenhe:
den. Deze zijn dezelíide niet die van Ifis in Egypte.
De fabelachtige overleveringen ftemmen overeen. Ifs
heeft haren Gemaal Ofz'is, even als Ceres hare Dochter,
verloren. De eerde is door Typhon , de andere door
Pluto weggevoerd , en ter zake van beiden hebben er
ommezwervingen plaats gegrepen, die aanleiding gaven
tot gelijkfoortige piegtiglieden en geheimei^isfen. Uit de
overeenkomst nu van deze en andere bijzonderheden befluit men, dat de Verborgenheden van Ceres en Ifis denzelfden oorfprong hebben, op gelijke wijze moeten vers
klaard worden, en vaan den ouden eerdienst der nature
kenmerken dragen.
En indedaad, Mijne Heeren, ook vdór DUPJIS, heb
anderen, niet zonder grond, aan deze Verborgen -benlieden eenen Egyptifchen oorfprong toegekend. Niet ai leen toch gewaagt de fabelachtige overlevering van Pluto
en Typhon, bij Grieken zoo wel als Egyptenaren erkend
voor den Vorst van het rijk des nachts ; — niet alleen
fpelen beiden dezelfde rol in 't geen tot de Egyptifche en
Eleufinifche Verborgenheden aanleiding gaf; -- maar,
daarenboven , vindt men, in het zinnebeeldige bij de Eleufinifche Verborgenheden , waardoor het gewaad van den
1-lierophant de fcheppende kracht der nature vertoonde,
en van den Fakkeldrager en Altaardienaar door de teeker en van Zon en Maan onderfcheiden werd; in dit zinnebeeldige , zeg ik , vindt men ook overeenkomst met de
Geheimenisfen van 0/iris en Ifis, welke, gelijk de Heer
DUPUIS op velerlei wijze tracht te betoogen , in Egypte
aan den eerdienst van de Zon en Maan waren geheiligd,.
Hoe, naar het gevoelen van den Heer DUPUIS, door
de voorftelling van den invloed dezer hemellichten in de
onderfcheiden Handen en jaargetijden, die verfchillende
teekenen der beeldfpraak ont[tonden , welke voor den
oorfprong te houden zijn van de overige bijzonderheden
der fabelachtige herkomst van Ifis en Oftris, Ceres en
Proferpina , Typhon en Pluto, en hunne lotgevallen —
dit gedoogt mijn beflek niet op te geven. Des begeerigen
moet ik naar het Werk zelf verwijzen, waarin blij.
ken van vernuft en geleerdheid vereenigd zijn met veel
proeven van groote ingenomenheid met de om--vuldige
helsde ondertelling, dat de Eerdienst der I\Tature voor den
oorfprong van ALLE Godsvereeringen te houden zij. Ofíchoon dan de eerste oorfprong der Verborgenheden zich
ver-
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verl.eze in den nacht des tijds, is het waarfchijnlijk,
dat men de Eleufinifche Geheimenisfen mag rekenen
als uit Egypt e hérkom!tig , als bezittende kenmerken
van den ouden eerdienst der nature, en misfchien ook met
een foortgelijk oogmerk als die van Ills en 0fsris inge•
tteld. Dit nu brengt mij van zelfs op het onderzoek naar
derzelver doel. Laat ons beproeven of wij deswege iets
met, genoegzame zekerheid kunnen bepalen,
III. Wil men den Heer na PAUW gelooven, dan is het
algemeen gevoelen , „ , dat de Feesten van Ceres en
„ Bacchus oorfpronkelijk waren ingefteld ter gelegen„ beid van den Graan- en Wijnoogst , en dat men er
„ zich naderhand .van bediend heeft, om daarmede Ge„ heimenisfen te paren, alleen uitgedacht om het bijs„ terzinnigst bijgeloof te verglitnpen en de grofte
bedriegerij te plegen." (*)
Doch dat dit niet het algemeen gevoelen is , blijkt uit
de fchriften van WARBURTON en BARTHELEMY , die
daarover veel gunfliger denken. Wij zullen, het oordeel opfchortende, onpartijdig onderzoeken.
Het plegtgewaad :van den Hierophant, Fakkeldrager
en Altaardienaar , onderfcheiden door de teekenen zoo
wel der íchèppende Magt , als van Zon en Maan ; de
zinnebeelden der vruchtbaarheid , rondgedragen in de
geheimvolle korven; de fpelen ter eere. van Ceres , waarin eene maat ganst de prijs der overwinning was; de fabelachtige overleveringen zelve, en de overeenkomst van
Ceres en Triptolemus met Ifis en -Ofiris (j-), aan welker
laatsten de uitvinding van den ploeg ook is toegekend :
deze bijzonderheden fchijnen ons te wijzen op de overgeblevene fporen van den ouden eerdienst der nature,
maar tevens op den akkerbouw en de voordeelen der befchaving, door denzelven aangebragt.
Op de uitvinding van den landbouw en den overgang
uit den ruwen [iaat tot meerdere befchaafdheid doelen ook de getuigenisfen Van,ISOCRATES en CICERO y
waarop ik bijzonder verzoek de aandacht te vestigen ,
omdat deze getuigenisfen de vermaard(Ie zijn , en die
geacht
(*) Tom. II. p. 164.

(f) Primus aratra ,aanu follerti fecit 0/ris ,
Et teneram ferro follicitavit humum.
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geacht worden, over de Eleufinifche InPeilingen, het
meeste licht te verspreiden.
Ceres, zegt IS(;CRATES (*), heeft ons twee ge/chenketz
gegeven, hetKoórn, namelijk, 't welk de oorzaak is, dat
z nJ niet gelijk liet vee leven; en de Verborgenheden, waar
genen , die ingewijd zijn , eene aangename hope-dore
hebben ten aanzien van den uitgang uit dit leven en de geheele eeuwigheid.
flthene, zegt CICERO (t), heeft veel fchoons en ttitflekends voortgebragt , veel, waarbij het menschdom wel
doch onder dit alles niets voortreffelijker en heilzamer-vart;
dan die Verborgenheden, waardoor wij uit Benen ruwen en
onbefchaafden gat tot dien van befchaafdheid en rnen[clielijkheid gebragt zijn. Gelijk dezelve INITIA , dat is begin/els, genoemd worden, zoo hebben wij die ook leeren kennerf
als de ware beginfels van het leven; ja wij hebben daardoor
niet alleen leeren leven met vergenoeging, maar ook neet betere hope (erven.
Gelijk nu de plegtigheden der voorbereiding, der loiter
tering en inwijding, ons dringen, om in de Verborgen•
lieden van Eleufis meer ie zoeken , dan alleen dat oogmerk, 't welk ons zonde bepalen bij den eerdienst dr
natuur, of bij de gedachtenis aan de uitvinding van het
koorn , en daaruit volgende befcbaving ; zoo worden
wij ook door de evengemelde getuigenisfen genoopt ,
met de opgegeven bedoelingen nog andere te verbinden.
Hetgeen PLUTARCHUS (4.) verklaarde van de Geheimenisfen van Ifs , dat dezelve ten oogmerk hadden , de Godsvrucht te verfzerken — dit zelfde getuigde ARISTOTELES
van de Eleufini/che Verborgenheden. Ja de Wijsgeer
ARISTIDES wilde den Tempel van Ceres te Eleufis befchouwri
hebben, als het algemeen heiligdom der geheele aarde , waar
de Ingewijden de 'nuttigfle vertroostingen in dit leven , en
aangename uitzigten in het toekomende, ontvingen. — Zoo
wel de vernielde plegtigheden, als deze getuigenisfen,
hebben aanleiding gegeven, dat men niet lechts het gevoelen nopens algemeen goede bedoelingen heeft gekoesterd, moor ook dieper heeft zoeken door te dringen on1
het geheim der Verborgenheden te ontzwachtelen.
In(*) Paregyr. p. io6. Ed. Baf. 1 57 1 .
Ct) De Leg. L. II.
(4.) Dupuis, Traité des Myi. p. 5..
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Ingevolge hiervan heeft men beweerd , dat tot het
7oofddoel der Dleufinifche Inftellingen behoorde, z°. De
'injlandhouding en voortplanting van de leer der toekomende
belooningen en flrafen. 2 . De verklaring van den oorfprong
der Volksgoden; en g`. De verkondiging van den éénen waren God, Schepper aller dingen.
Bij elke dezer bijzonderheden moeten wij nu ftilftaan.
Hetgeen WAR BURTON en anderen frellig betlisfen, wordt
door BARTHELEMY , niet vele omzigtigheid , als Bene
zedige gisfing voorgedragen. En dat de laatstgenoemde
den veilig{l:en weg heeft gekozen, zal, dunkt mij, kun.
nen blijken uit de volgende aanmerkingen.
Vooreerst, is het niet uitgemaakt,ofinen de leer, nopens
de toekomflige vergeldingen , tot de groote of kleine Ver
brengen moet. Volgens fommigen , wordt-borgenhd
dezelve aan de Ingewijden in de kleine verklaard; of behoorde ten minife niet tot de reheime leer, die Hechts aan
weinigen (Epopten) ten deele viel , welken heit gebeuren
mogt , het volle inzigt in de Verborgenheden te erlangen. In het eer[Ie geval kon diê leer uitgebreider, in
liet laatfte gering nut Plichten. Maar, ten andere , is 't
hier belangrijker vraag , wat er , ten aanzien der toekomftige vergeldingen , verkondigd werd ? De boven
aangehaalde getuigenisfen van CICERO, ISOCRATES en
ARISTIDES gewagen van vertroostingen dezes , en de
hope eenes beteren levens. Wij willen veronderftellen,
dat deze Mannen de regte bevoegdheid hadden , deswege naar eisch te oordeelen ; doch hunne verklaringen
zijn zoo algemeen , dat men daaruit niet tot éénige bijzonderheid kan afdalen. In hoe verre bekwamen de Ingewijden eene redelijke en vaste overtuiging ten aanzien der toekomende vergeldingen? Op welk
eene wijze ontvingen zij , en van welken aard waren de
vertroostingen , om niet alleen vergenoegder te leven,
maar ook met betere hoop te lterven ? Daarenboven ,
wijl niet de heffe des Volks, maar het verlichtst en beíchaafdst gedeelte, aan de Verborgenheden deel nam;
welke ophelderingen erlangde deze klasfe der Inwoneren
van Griekenland , nopens de verwachtingen in de toekomst, buiten hetgeen zij ook deswege vonden in de fchriften hunner beroemdi}e \Vijsgeeren? — Ziet daar vr e
gen , die, zoo mogelijk , zeer bezwaarlijk eene bevredigende oplosfing gedoogen ; eene oplosfing, die toch zoude
vereischt worden, om over het nut dezer Instellingen
,
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Van dezen kant be'chouwd, flellig te beflisfen. Ten dep.
de, zij het_ mij geoorloofd aan te merken, dat men wel.
ligt , uit hetgeen in de Scholen en Schriften der Wijsgeeren geleerd werd , niet altijd even bedachtzaam tot
het onderrigt in de Verborgenheden heeft befloten. Het
.een en ander dient intuslchen niet verward te worden.
disfchien heeft dit echter plaats gehad bij de verzekering, dat in de Verborgenheden, niet alleen de zie<sverliuizing, maar ook 's menfchen drievoudige fact, die van
loutering, geluk, of rampzaligheid, ja ook de Op/landing
en: het toekomend Oordeel, geleerd en ontwikkeld werd.
De plegtigheden der reinigingen en der inwijding geven
wel aanleiding , om , bij gevolgtrekking , in de wettigbeid dezer verzekering te gelouven; doch hoe veel zal
men dan niet kunnen uitdenken en vastlellen , als Leere
der Verborgen/zeden , wanneer men het gezag van regtltreekfche getnigenisfen verlaat, en zich waagt aan gevolgtrekkingen , die zoo ligt bedriegen ? Van die voorbereidende plegtigheden weet men daarenboven met veel
te weinig naauwkeurigheid iets bepaalds vast te Rellen ,
om zich aan de verklaring van het zinnebeeldige derwijze te wagen , dat men daaruit tot de leere der Verborgenheden zou kunnen befluiten. En wat de getuigenisfen belangt, die regtftreeks fchijnen te gewagen van de
bijzonderheden, waarover wij thans fpreken, zoo is dat
van PLATO nog het duidelijkste. Hetzelve fchijnt voor
de Leer der Zielsverhuizing , als in de Verborgenheden ver
te betlisfen. De Ingewijden, zegt hij, Hellen zic -kondig,i
voor , om hunne ziel tot de oorfpronkelijke volkomenheid ,
waarin zij voormaals was, terug te brengen, opdat zij ver huize naar de plaats vanwaar` zij herkomilig is. Dit zeggen, echter, met het redebeleid van PLATO ter aangehaalde plaatfe vergeleken , wordt niet door allen op de
Verborgenheden thuis gebragt. Naar het oordeel , hij voorbeeld, van den HeerMEINERs (*), fpreekt PLATO van de
Inwijding in de Wijsbegeerte, welke, door .hein , de vormJler
van den geest en de moeder aller deugden genoemd wordt.
En , op de Wijsbegeerte doelende, heeft hij, onder den
perfoon van SOCRATES , fchertfende daarbij gevoegd
dat de Injlellers der Geheimenisfen, aan dit voordeel der
Wijsbegeerte gedachtig, welligt daarom zijn te rade gewon
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den den sneorehen wijs te maken , dat de zielen der niet ingewijden, na den dood , onder flijk en vuilnis zouden begraven blijven, terwijl de Ingewijden en gelouterden, met [nelle
vaart , naar de weningen der Goden zouden verhuizen. —
Ik breng dit bij, ter herinnering aan het omzigtige om
niet alleen naar den klank der aangehaalde gezegden te
oordeelen, maar , 't geen zoo wel navorfchers der Oud
als Godgeleerden betaamt, de getuigenisfen uit het-hedn
verband en naar de regte meering van de Schrijvers te
verklaren.
Maar, ten vierde, wilde ik vragen, of men, buiten
de algemeene geruigenisfen , wel iets heeft,. waaruit
men op goeden grond kan vastftellen , dat er in de
Verborgenheden iets bepaalds nopens toekomftige belooningen en flràfffen geleerd werd ? Deze vraag zal u mis
bevreemden ; 't is immers zeker, zult gij denken,-fchien
dat men , ter inboezeming van eerbied voor den Godsdienst, en ten affchrik van het kwade, den Ingewijden
zulke vertooningenvoorltelde,die beurtelings roerende,
ontzettende en verblijdende waren. Gij herinnert u
het tafereel, deswege in het eerfte deel dezer Verhandeling opgehangen. Gij herinnert u den Hierophant,
en den ftrafen toon, waarop hij de Ingewijden vermaan
zich te fpiegelen aan het voorbeeld der ongelukki--de,
gen , welke zich te fpade hunner vroegere dwaasheid
beklaagden. Gij verbeeldt u nog de ijslelijkheden van
den Tartarus, en de blijdfchap der Ingewijden, toen zij
zich in de bekoorlijke dreven van het Elyftum mogten ver•
lustigen. Dit alles nu fchijnt duidelijk genoeg te bewijzen,
dat de leer van belooning en ltraffen , aldus met ver
gepaard, den heilzaamften-manigewrfchun
invloed moest hebben ter verlichting en verbetering..—
Ik zou u dit gaarne toeflemmen, Mijne Heeren, indien
de fchets, uit de Reize van den jongen fnacharfis overgenomen , zoo gefchikt was voor ons tegenwoordig
onderzoek, als ik ze om hare fraaiheid voor het bovengemeld verflag dienftig oordeelde. Doch dit is niet het
geval; naardien dezelve door BARTHELEMY meerendeels ontleend is van den Dichter VIRGILIUS , en wel
uit diens keurige befchrijving der hellevaart van &seas.
Niet dat ik , om deze reden, de fchets van den Heer
BARTHELEMY alle kenmerken van waarheid zou willen
betwisten ; doch dezelve is ongenoegzaam om daaruit
op te maken , dat de Hierophant de bovengemelde too,
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ineelen den Ingewijden voorftelde, en dezelve door zijne
Vermaningen en waarfch owl n gen bezielde. \VARBURToN heeft wel zijn vernuft gefpitst ten betooge, dat vinGILIUS , achter dezen togt van zijnen 1 leid naar het
Schimmenrijk , veel, van 't geen in de Geheimenisfen gem
leerd werd, verborgen heeft ; doch deze ftelling is te onvoldongen, om_deze dichterlijke verzierfelen ten grond
(lage te leggen van eene beeordeeling, die alleen rusten
moet op regtltreekfche getuigenisfen , welker echtheid
en juistheid boven alle regtmatige twijfeling en tegen
verheven zijn
-fprak
Eindel k, toegeftaan zijnde , dat de vertooningen
die ons ook elders , bij de Schrijvers door MEURSIUs
aangehaald, doch dan zeer algemeen , befchreven worden, als voorafgegaan door gedreun van den grond , en
^'ergez ld, zoo door afwisfeling van licht en duisternis, als
door zeer ondcrfcheidene verfchijnfelen en geluiden, — toegellaan zijnde, dat deze vertooningen at heeldingen waren van den Tartarus en de Ely/eefche Velden, — dan
blijven wij nog in het onzekere , wat deswege in de
bijzonderheden verklaard werd, Naardien CICY.RO
waarergens gezegd heeft, - dat geen oud wijf zot genoeg
,was om de fprookjes van den Tartarus en de Elyfe%he
,Velden , die men bij de Dichtèrs vond, te geboren; zoo
kunnen wij wel bL-fluiten , dat die vertooningen van den
Tartarus en het Elyftum (indien zij plaats hebben gehad)
iets beters bedoeld hebben dan die dichterlijke verzierfelen. Waarin echter dit beifaan hebbe , blijft duister,
Zoo wij dus willen aannemen , dat er iets nuttigs ten
dezen opzigte in de Eleufinifche Verborgenheden ver
werd., moeten wij weder terugkeeren tot en be--kondig
rusten in de algemeene betuigingen van CICERO en isoCRATES , dat de Iagewiiden met vergenoegdheid leerden
leven en met betere hope fterven.
Doen wij in dezen dan het veiligst, onze onkunde te
belijden, of ten mirif}e niets meer dan zediglijk te gisfen , misfchien veroorloven de gezaghebbende getuigenisfen der Oudheid felliger bepaling nopens 't geen er in
de groote Verborgenheden geleerd werd ten aanzien der
tweede bijzonderheid — ten aanzien van den oorfprong der
Volksgoden. Een ongenoemde i en bij mij geheel onbekende, Schrijver eerier Verhandeling over dit onderwerp
drukt zich hieromtrent aldus uit : „ De groote Verbor-

,, genheden waren het allerbinneníte heiligdom van den
y , Hele
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neidenfchen Godsdienst; 't welk alleen voor Priesters en Koningen opent'cond; zelfs nog niet eens voort
dezen allen; maar flechts voor de fchranderiten on„ der dezelve. Deze Verborgenheden werden het volle
;, inzigt genoemd. Hier werd het gordijn geheel opgefchoven , en de naakte waarheid vertoonde zich aan het
oog des aanschouwers zonder eenig onikleedfel, zonder
„ eenigén opfchik des bijgeloofs , welk men voor den
gemeenen man noodig oordeelde. Hier waren alle kin„ derachtige begrippen , omtrent God, desgelfs wer.
„ ken en eigetifchappeti, geheel verwijderd van hetgeeii
men fprak en hoorde. Enkele waarheid, gezond ver=
iland, loutere Godskennis , waren het hoofdvoor,, werp der Geheimenisfen."
Steunt deze loffpraak op goeden grond, dan moeten
wij aan deze Verborgenheden niet flechts een eerwaardig en
verheven doel toekennen , maar van dezelve tevens eenera
gunttigen invloed op verlichting en zeden hopen. Laat
ons onderzoeken:
CIC41R0 levert ook hier weder de voornaamile getuigenisfèn, waaruit men afleidt, dat. de leer der Veri)orgen heden den Ingewijden onderrigtte, „ dat de God, heden, door het Volk vereerd , geltorvene , en om
;, hun'he verdienften, of uit'vleijerij, vergoodde menfchen waren:"
Indien ik — dus fpreekt cicIRO tegen ATTICVS -- de
Oudheid wilde doorzoeken , en, uit hetgeen de Griekjche Schrij-vers_ hebben aangeteekend, de zaak opdelven, ik zou bevinden, dat zelfs die Goden, welke Dtt MAJOR tIM C NT1UM,
Goden van den hoogtien rang , genoemd worden , hunnei
eorJ rong van hier beneden ontleenden , en van deze aarde
ten hemel gevoerd zijn. Ongerzoek , van wie de craven
zijn, die men zoo dikwijls in Griekenland toont, Et HERINNER U4 (want Gij zijt in rewijd) WAT aIJ flN DE VER
GELEERD HEST; dan zult Gif begri/pen -$ORGï»NEID
hoe verre men dit moet uit/Irekken. -- .Dat dappere of magiige fiervelingen, na hun,, en dood, Goddelijke eer verkregen hebben, en dat dezen die Goden zijn, welke aangebeden worden; dit (zegt COTTA hij CICERO, in her eeria.
boek over de natuur der Goa n) dit is inzonderheid beleerd
door EUHEMERUS , die zelfs in zijne Schriften vermeld heeft„
wanneer deze Goden flierven ., en waar zij begraven zijn -I w
.Cm nu niet te (preken VAN DE ACHTBARE INSTELLINCE?i
TE ELEUSIS , VAN SAMOTRACIE EN LEMNOS , — alwaar
Mm
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liet zelfde-, wil hij zeggen , als 't geen E3HEltEPU5
leerde, verkondigd werd.
Uit deze getuigenisfen blijkt klaar, dat, volgens het
gevoelen van CICERo, de oorfprong der Volksgoden in
de Verborgenheden werd aangewezen. —• &FsCnYLU$
wordt ook gezegd van ontwijding der Verborgenheden

befchuldigd te zijn, omdat hij, in een zijner tooneelflukken, deze waarheid, dat de Volksgoden niets dan
gèilorvene menfchen waren , openlijk verbreidde. En
het is bekend, dat de Cretenzers als boos en logenachtig
werden afgefchilderd , wijl 't bij hun eene wet of ge.,
woonte was, dezen oorfprong der Godheden voor niemand te verhelen.
Wij zullen dan uit het een en ander kunnen opmaken,
dat hetgeen bij de Dichters, dikwerf zoo zot als fchandelijk, van de herkomst en geflachtrekening der Goden
en Godinnen gebeuzeld werd, en 't welk het domme gemeen geloofde, in de Verborgenheden getoond werd eene
dwaling te zijn. Dit fchijnt ook plaats gehad te hebber
in de Egyptifche Verborgenheden, nadat de eenvoudige
eerdienst van Zon en Maan verbasterd, de beeldfpraak
in de Tempels ingevoerd , en vele , zelfs zeer wan]ebbelijke , teekenen en gedaanten uitgevonden waren ,
om de verfchillende wijzigingen van den Zonnedienst uit
te drukken , en dezelve vervolgens in de heiligdommen
te verklaren. Hiertoe kan ter ophelderinge dienen erne
plaats uit ale Raadsvergadering der Goden van den geestigcn LUCIANUS . Momus belagchte de wanfehapen Godheden der Egyptenaren. Daarop antwoordt .7upiter.
,, 'T is waar, het zijn verfoeijelijke dingen, die gij van
„ den dienst der Egyptenaren meldt; maar overweeg dan ,
„ Momus , dat veel daarvan zinnebeeldig is, en dus een
„ zeer onbevoegd onderwerp voor de feherts van onheilsgen,
„ die niet zijn ingewijd;" waarop Momus fpottende herneemt: „ .7a voorwaar , wij hebben de k,erborgenheden
„ hoognoodig, om te veten dat Goden Goden, en wanfchep
^, fels wa fchepfels zijn ! ; *)" Gelijk nu de Grieken, bij dein
voortgang der beeldende kunílen onder hen, deze ge
verzacht en verfraaid heb-drogtelijkwanfchpd
niet onwaarfchijnlijk, dat door de ver--ben;zoisht
coding van Helden, en door de voorífielling van natuur
verfchijnfelen , ja ook van deugden, zoo als , Qede trouw,
ffaidvastigheid en vat dies meer zij, «.. Qader de ge,

f^é1Ap$
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daante van Goden of Godinnen , — het getal der rolksroden van tijd tot tijd is vermenigvuldigd; tot welkg ge
opmerkzamen lezer van CICERO'S boelen,-dachten
giver de natuur der Goden, meer dan eens aanleiding gegeven wordt.
Dit kunnen wij dan weder In het algemeen vastíiellen,
op grond der bijgebragte getuigenisfen, dat de oorfprong
der Volksgoden in de Verborgenheden verklaard werd.
Dit echter nader indenkende, fluiten wij ook hier oli
zwarigheden.
Deze leer komt voor, als tot het groot geheim der Ver
te behooren. — Daarom waren de Creten--borgenhd
zers gehaat; daarom werd sduyLUS iïevens anderen van
ontwijding befehuldigd; — deze leer was aldus alleen
voor de Ingewijden; — én echter kunnen wij uit de zod
even bijgebragte getuigenisfen van CICERO opmaken
dat dit zelfde in de Schriften der T#'ijsgeerei verkondigd
werd: Waartoe, zou men dus kunnen vragen, de Ver
Schriften ten minfle wel zullen-borgenhd,alzi
bekend geweest zijn aan die weinigen der aanzieulijkften a
die het geluk hadden Epopten te worden, of het volle
inzigt in de geheime leer te erlangen?
Dan, inisfchien moet men de leer, dat de Volksgoden
hunnen oorfprong uit de menfchen en derzelver bijgeloeVige verzierfelen ontleenden , met die nopens de Eenheid
Cods te zamenvoegen?
Dat de Eenheid van God geleerd werd in de Verbor^
genheden, was, gelijk men zich herinneren zal; de der*#
de bijzonderheid, bij welke wij zouden ftillelcaau.
De aanftonds gemaakte aanmerking moet vervallen, in.
indien men ; als de geheime leer , den Ingewijden met
de dwaasheid des Veelgodendoms tevens de Eenheid vaii
den waren God verkondigde. — Indien dit duidelijk
olijke; dan krijgt voorzeker het doel der Verborgenheden een zeer belangrijk aanzien , en de boven vermelde
lofípraak des onbekenden Schrijvers v ordt allezins ge.
wettig. — Een enkel oogenblik zal ik nog tot onder
hiervan behoeven. .,, Niets -- zegt de on enoern--zoek
de Schrijver — is duidelijker. De dwaling des Veel.
godendoms kon in de Verborgenheden niet ontdekt
worden , zonder dat daarmede tevens gepaard ging
„ de openbaring van de Eenheid. Gods." — Doch ik
?loet vragen, waaruit blijkt het regtmatige dezer gewolg^

erekking ? Deze Volksdwaling toch is dikwijls. in de
Schrá£a
l^I m n
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Schriften der oude Wijsgeeren aangetoond, zonder date
de leer nopens de Eenheid Gods, te gelijker tijd, aldaar
gepredikt wordt. Men kan wel zeggen, dat het nut dier
geheime leere gering was, indien alleen de dwaling des
Veelgodendoms in de Verborgenheden befIreden werd,
zonder dat men te gelijk de Eenheid Gods verkondigde;
doch wil men verzekerd zijn dat bij de dwaling des
Veelgodendoms._ tevens de leer van de Eenheid Gods geleerd werd , dan moet men zich niet verlaten op losfe
gevolgtrekkingen, maar op foortgelijke voldoende getuigenisfèn , waarmede bij voorb. de Hoogleeraar WYTTENBACH het doorgaand geloof der oude Wijsgeeren, nopens
éé.,e opperfile oorzaak, uit hunne fehriften geflaafd heeft.
Zijn er nu zulke getuigenisfen voor bovengemeld gevoelen? De gezegden van cicaRo, waaruit bleek, dat, gelijk in de Schriften der Wrjsgeeren, zoo ook in de Verboreenheden, de oorfproiig der Volksgoden getoond werd —
deze gezegden , in het verband befchouwd, waarin zij
voorkomen, doen niets af ten bewijze,, dat tevens de
Eenheid Gods verklaard werd. De woorden, in tegendeel uit zijn boek over de natuur der Goden bijgebragt,
Hebben ten oogmerke te herinneren , dat de ontdekking
Tan den oorfprong der Volksgoden, zoo als dezelve in de Perhorgenheden ^efchiedde , gefchikt was, niet alleen om het
33IJGELOOF, t welk , zegt hij, „ in eene ijdele vrees voor
„ de Goden bef/aat, "maar ook om EIGENLIJKE GODSVEP.FERING, „ welke op eerbied en hoogachting rust," ganfchelijk te vernietigen; naardien men door die leere ALLES
wegnam, en niets overliet, waarop wezenlijke aanbidding
kon gevestigd worden. — Aldus, immers, had CICERO
niet geredekaveld , indien hij gemeend had, dat het aan
Volksgoden-wijzenvadmfchlkorpngde
in de Verborgenheden tevens vervangen werd door do
leere van den éénen waren God.
WARBURTON heeft opzettelijk veelvuldige plaatfen bijj
eenverzameld ten betooge, dat het leerfluk der Eenheid
Gods het groot geheim was der Eleufinifche Verborgen
Doch, behalve één zeer algemeen gezegde van-hedn.
PLUTARCHUS , rakende het bekend maken van de eerfte
oorzaak aller dingen in de Verborgenheden van Ifss; en
Bene vergelijking van den ` oodfchen Godsdienst met de
Heidenfo^ie plegtigheden, door josEPHus, die, bij gevolgtrekking, het gevoelen van WAR.BURTON kan geacht
)

wvxdeu te beguulligeu behalve deze , is er geen
en-
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enkeld getuigenis bijgebragt, 't welk eenige opmerking
verdient, uitgezonderd den Lofzang van Orpheus , door
y+USEBIUS aangehaald, welke aldus luidt: Tot U wil ik
fpreken , tot wien het geoorloofd is ! Dat men de deuren
feite voor den Ongewijden 1 Dat de onheilsgen niets booren, wien de wetten der Godheid onbekend zijn ! Maar
Gij, o Mufeus ! Zone der blinkende Selene, hoor naar
mij , want ik zal de waarheid zonder eenig bedekiel aan
den dag brengen. -- Volg den regten weg , en befchou.0
den éénigen Schepper der Wereld, den Onjierfelijken. Hij
is 'dn. Hij beflaat van zichzelven , en aan Hem is alles
zijn bel/aan verfchuldigd. Hij breidt zich uit in alle dingen. Sterfelijke oogen hebben Hem nimmer aanf houwd ;
doch Hij ziet 'allen.
Deze Lofzang, voor den Ingewijden in de groote Ver
gezongen , door den Hierophaiit, gekleed-borgenhd
in het gewaad van den Schepper, bewijst alzoo voldingend, dat de leer van de Eenheid Gods de geheime leer
was der groote Verborgenheden.
Dan ongelukkig wordt dit zegepralend bewijs ontzenuwd door allezins gegronde twijfeling aan de echtheid
van dezen Lofzang. — „ Het is — Zegt BARTHELE„ NIY — van weinig belang , of deze Verzen zijn van
„ Orpheus of eenigen anderen Dichter; maar men moet
„ zeker zijn , dat zij reeds vóór het Christendom in
„ wezen waren , en dat men ze bij de Inwijding bezig„ de." En hoe verr' het er af is dat men deswege zekerheid Nebbe , kunnen desbegeerigen nafporen in de
Schriften van.SCALIGER, FABRICIUS, Mos1iETh en anderen, aangehaald bij BARTHELEMY, en bij D.IEINERS, in
zijne Gefehiedenis der leere van den éénen waren God.
Uit al het gezegde volgt nu , mijns inziens, duidelijk, dat de getuigenisfen der oudheid, Of door het alge
of door gebrek aan ech,heid, onvoldoende zijn,-nre,
om, ten aanzien van de verrigtingen , voorhellingen en
ieere van de Eleu iinifche Verborgenheden , zulk een
onderrigt te geven, 't welk den onderzoeker bevredigt,
die gaarne in de bijzonderheden zoude willen doordringen. Hem , derhalve , die in dezen zoo flellig durft
beffisfen , kunnen wij niet van onbezonnenheid vrijpleiten,
daar hij, op deze wijze , zich vermeet te ontfluijeren dat
onnafpcurlijk geheim, welks ontdekking den roekeloozen
verkondiger , oudtijds, even zeer aan eersen wisfen dood,
als aan de algemeene vervloeking, bloetftelde. •. Maar
Mm3
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wat moeten wij nu uit het verhandelde, ten aanzien van
het doel der Eleufinifche Inflellingen, afleiden? Zullen
wij , met den Heer DE PAUW , niets anders vermoeden dan den toeleg, om, onder verglimping des bijgeioofs , de groffte bedriegerij te .plegen? Of zullen wij
deze Inftellingen, met den Heer DUBUIS, eerre Godsdienf ige Opera noemen? Daartoe luiden de getuigenisfen van
CICERO, ISOCRATES en ARISTIDES, hoe algemeen dezelve dan ook zijn , te gunftig. Daartoe, Mijne Heeren 9
zou nader onderzoek noo dig zijn. -- Nafporing van de
redenen der diepe geheimhouding , -- achtgeving op
den toehand der Verborgenheden in verfchillende. tijdperken, -- bekendheid met eenigen uit de béroemdtfe
mannen der oudheid, zoo wel der genen, welke tot de
Ingewijden behoorden, als der zulken , die weigerden
deel te nemen aan deze Geheimenisfen, -- het raadplegen, eindelijk, met de gefchiedenis of ondervinding , ten
ppzigte van verlichtingen zeden : — dit, eenigzins naauw
keurig en onpartijdig te werk geleld , zou ons mis 4
fchien meerdere bevoegdheid geven, dan wij ons nog
kunnen aanmatigen , om te oordeelen , zoo over het
coed, als over het voor- of nadeel dezer zoo vermaarde
Verborgenheden en Feesten van Eleufis.

EENVOUDIGE METHODE OM DEN KANKER IN DE
BORSTEN IN VEIE GEVALLEN VOOR TE KOMEN
EN TE GEt EZEIV. Door Co W. HUFELAND.

Aan de Heeren Schrijveren der digemeene crack landfche Letteroefeningen.

Mijne Heeren !
welligt vele uwer Lezers, en vooral die van de
beminnelijke fexe, zullen getroffen zijn door het
Voorbeeld van onzen I{unstbroeder , den fchranderetu
EATZENBERGER , in 't genezen van den Kanker, onÏangs uit menfchenliefde medegedeeld door den I-Ieer
J. DE HEER , in No. 9. voor 1807. van uw geacht
Maandwerk; heb ik het niet ondienfti.g gedacht, U
Ed. , of liever uwe Lezers, met de .nevensgaande een
voudige Methode om den Kanker in de Borsten in vele
0ev
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gevallen voor te komen en te genezen , in het journal
der pratNi elzen Heilkunde, 23 Band, 4 Stuk , van den beroemden HUEELAND , en door hemzelven medegedeeld,
bekend te maken.
Ik einde mij hiertoe te meer verpligt, dewijl ik wete
hoeveA Lijderesfen aan dit (al ware het ook maar in
naam) verschrikkelijk kwaad in 't geheim fukkelen.
\iogten deze dan ook door Beene verkeerde fchaamte
wederhouden worden, zoo dra zij iets van dien aard
ontwaren, en na 't ophouden der maandstonden eenige
verharding of vreemd verfchijnfel in de borsten ontdek.
ken, hetzelve terstond aan een kundig Geneesheer te
openbaren, opdat door diens onderzoek olijke, of het
zulk een geval zij, dat in waren Kanker kunne overgaan, dan of het een gezwel of knobbel zij van eest
minder Beduchten aard , opdat hierdoor onkunde eis
geldzucht geweerd, de Lijderesfen niet zonder, grond
verfchrikt, en zij dan even zoo gerust, ja gemakkelijker en minder kostbaar, te huis mogen her[leld worden!
Immers hebben vele gevallen doen zien , dat men ligt
kan dwalen in die kwaal te kennen. Ik zoude dit met
vele, voorbeelden kunnen bevestigen, hoe dikwerf zeer
kundige en in de Genees- en Heelkunst grijs geworden
Mannen hierin inisgetast hebben.
Meer geoefende en weetgierige Lezers verwijze ik
naar opzettelijk hierover handelende Vertoogen , en! voor.
al op de voor jaren uitgekomene Verhandeling, over di
Klier-, Knoest- en Kanker -gezwellen, van den beroemden
VAN DER HAAR , als ook op zijne Genees- en Heelkundige
Waarnemingen, die verdienden meer algemeen gekend te
worden.
Hier thans niets meer hebbende bij te voegen, zoo
betuige ik den grooten HUFELAND mijnen dank voor de
fchoone Sexe , en wenfche vurig dat zijne Methode ijverig beproefd en derzelver nut dankbaar bevestigd word; terwijl wij hopen dat de Kunst ook eerlang in die
geheimen moge doordringen, welke de Natuur tot nog
toe als met een fluijer voor ons fchijnt bedekt te houden.
Niet twijfelende , of UEd. zullen dit Stukje, zoo als
't hier volgt, wel eene plaats in uwe. Letterlef. vergun.
iaen , noeme ik mij met achting
Uw beftendigen Lez4t
Leidfendam, «LEVE, Head. Dsp.
23 August. 19•7.
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Het is bekend , dat de Kankerknobbels in de borftet
het meest op dien tijd ontltaan , of, zoo zij reeds ala
knobbels aanwezig waren, in Kanker overgaan , wanneer de maandhonden ophouden , of, dat het zelfde
heet , wanneer de baarmoeder hare werking verliest.
Wij zien dikwerf, dat knoestachtige Gezwellen in de
borfien , die ro tot 20 jaren lang zonder bezwaar gedra;en wierden, eensklaps, zonder eenige uitwendige oorzaak, beginnen pijnlijk te worden, eene ontftekiagachtige gedaante aannemen , en zoo in Kanker overgaan.
De oorzaak van dit verfchijnfel ligt deels in de tegen
revende werking (ilntagonismus) der baarmoeder met de-l
boríten, welke zich zoo overvloedig, en vooral na de
verlosfing, vertoont, wanneer de ophoudende werking
van de eerfile eene geheel nieuwe werking en affcheiding
in de laatfte te weeg brengt; of wel dezelve ligt deels
in eene , door de onderdrukking der gewone bloedontlasting, aanvankelijk altijd ontftaande plaatfelijke vol
welke, juist wegens den naauwen zamen--bloedigh,
bang van beide organen of werktuigen , het naast en
gemakkelijkst op de hortten werkt. — Zelfs de voort
Natuurkracht (iVaturplastik) , welke thans-planted
:niet meer in de baarmoeder kan werkzaam zijn, fchijnt
zich tjes te fterkër in de borden te vertoonen, en wanj'raltigheden (Pfeudo-organifationen) voort te brengen.
Hieruit voig.t , dat het voornaain[te der behandeling
van dit kwaad in dit tijdperk zijn moet , den aandrang
der vochten van de hortten af te leiden , de plaatfelijke
volbloedigheid te verminderen , en de verhoogde of
verp^eerderde werkzaamheid van dit deel , welke zoo
ligt in onregelmatige voortbrengfelen ontaardt , te on-

derdrukken.

Volgens dit denkbeeld heb ik mijne behandeling ingerigt, en ben hierdoor dikwerf zoo gelukkig geweest
ons de eertte kiem van dit verfchrikkelijk kwaad te ver,
nietigen , of, wanneer het knoestgezwei reeds te oud en
ongeneeslijk was , ten minde deszelfs voortgang , en
zijnen overgang in Kanker, te verhoeden of te vertra.
gen. De behandeling is zeerge;naklielijk en eenvoudig.` Wanneer, na 't ophouden der maandfionden , een
knobbel in de borst onttlaat , of een reeds aanwezige
begint pijnlijk te worden , moet men, bij voibloedigen
ter-
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terftond eene aderlating doen, en, wanneer daarna de
,pijn niet wijkt, 6 tot 8 bloedzuigers aan den knobbel
zetten. Zoo in tegendeel het voorwerp niet volbloedig
is, zijn de bloedzuigers alleen , zonder aderlating, vol doende. Ter uitwendige behandeling wordt verder niets
vereischt, dan dat het deel dikwijls bevochtigd wordt
met het volgend mengfel :
1}. Extr. Saturni drachm. 0.
4q. rotar. unc. iv.
Tinaar. thebaic. drachm. ii. M.
Op den arm van de lijdende zijde zet men eene fonta.
tael, welke in flerke verettering moet gehouden worden.
Inwendig is , ter vermindering van ophoopingen , het
gebruik van Cr. Tart. of Wijnsteen het beste, waarvan
gedurende den tijd , waarop de maandFtonden moesten
komen, i tot 2 drachma daags gebruikt worden ; buiten dien tijd maar alleen dan, wanneer opwellingen van
bloed of pijn in de bons: plaats hebben. Na 6 of 8 weken, of later, ten minfte tijdig genoeg , wanneer de
knobbel wederom grooter of pijnlijk begint te worden,
herhaalt men het aanleggen van de bloedzuigers, en bij
zeer bloecirijken doet men, behalve dat, van tijd tot tijd
nog eene aderlating. Naar gelange door den tijd de op.
hoopingen verminderen , moeten ook de bloedontlastin.
gen zeldzamer te werk gefteld worden ; terwijl nog ,
door het gebruik det laauwwarme baden, de geneeswijze merkelijk onderfieund wordt.
Ten opzigte van den leefregel, moet men alle f}erke
vermoeijing des ligchaams . als ook geestrijke vochten
vermijden, vooral verhitting , verkouding, gemoeds.
aandoeningen, heete aangezette fpijzen en dranken, en
al wat prikkelen, als ook wat het zieke deel zelve drukken en wrijven kan.
Nog onlangs heb ik eene Dame, op die wijze, bijzon.
der door algemeene en plaatfelijke bloedontlastingen, in
een jaar tijds, volmaakt van een pijnlijken knobbel in
de borst bevrijd, die ook met het ophouden der maand
Kanker dreigde over te gaan.-flondewast1i
Ik zal mij verheugen, indien ik hierdoor oplettender
op een tijdperk make, dat mij, ter genezing eens zich
vormenden Kankers , het gewi gtigfle toefchijnt , en waarvan men tot nog toe dat nuttig gebruik verzuimd heeft,
't welk tot eene geneeswijze meer algemeen verdient aan
-gewnd
te worden.
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IE't NADERS WEGENS DE BEREIDING DER OPLOS
BARE BOUGIES, (Cereoke folubiles.) Door J. W.
KIRCHNER , Med. Doet. te 4mJierdam.

oen ik vooreenige jaren het Werkje van den IIóngleeraar HECKER () in het Nederduitsch het licht deed
zien, verwachtte ik niet het gunflig Onthaal , welk het
publiek mijne geringe poging heeft laten genieten. 4k
oordeelde liet derhalve mijn pligt, bij voorkomende ge legenheid naauwkeurige proeven met de oplosbare Bougies te nemen , en den uittag daarvan door middel van
dit geacht Maandwerk aan het publiek mede te deden.
Dit fchijnt mij toe , te meerder noodzakelijk te zijn ,
omdat mij gebleken is, dat men, met betrekking tot de,
bereiding en aanwending der gemelde Bougies , veelal
nog niet naar behoorenn weet te hagen , — en in de
daad , volgens de zeer korte befchrijving , weike de
Fleer BECKER van derzelver bereiding geeft, zal melt
vele moeite en tijd verfpillen , voor dat men op hei:
regte (poor komt , om de Bougies zoodanig gelijkvormig
naar de evenredige grootte der urethra te vervaardigen,
dat zij. alle *enfchen bevredigen. Herhaalde pogingen
hebben mij in that geteld , om niet alleen aan mijne
Genees- en Heelkundige Landgenooten eene gemakkelijker bereiding te kunnen mededeelen , maar ook vooral
te kunnen doen opmerken de verfehillende evenredigheid
der Geneesmiddelen , welke men daartoe behoort te bezi.
gen. De Heer HECKER wil, namelijk, dat men bij eene
oplesfing van 4 greinen Lap. Caust. of Subl. corrof. in
4 lood gedetailleerd water, zoo veel gums arabic. zal voegen, tot dat het eene masfa worde, die tot het bedoelde oogmerk de behoorlijke dikte verkrijgt (t). Volgt men
nu dit gegeven voorfchrift naar de letter, dan zal men
in de meeste gevallen bevinden, dat de werking, welke
seen van de prikkelende Geneesmiddelen verwacht heeft,
gee.

T

(*) Duidelijke Aanwijzing om de verfchillende foorren der

Gonorrhoea naauwkeurig te onderfcheiden en behoorlijk Se
behandelen. Amft. 18o4, bij L, VAN ES.

(t) L. c. pag. 2o4. en
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terflond eene aderlating doen, en, wanneer daarna de
pijn niet wijkt, 6 tot 8 bloedzuigers aan den knobbel
Letten. Zoo in tegendeel het voorwerp niet volbloedig
is, zijn de bloedzuigers alleen , zonder aderlating, vol doende. Ter uitwendige behandeling wordt verder niets
vereischt, dan dat het deel dikwijls bevochtigd wonde
Pet het volgend mengfel:
13, Extr. Saturni drachm. p.
4q. rofar. unc. iv.
Tiaêtur. thebaic. drachm. Ii. 117
Op den arm van de lijdende zijde zet men eene fonts.
ziel, welke in 1lerke verettering moet gehouden worden.
Inwendig is, ter vermindering van ophoopingen, het
gebruik van Cr. Tart. of Wijnfteen het beste, waarvan
gedurende den tijd , waarop de maand honden moesten
komen, i tot a drachma 's daags gebruikt worden; burten dien tijd maar alleen dan, wanneer opwellingen van
bloed of pijn in de borst plaats hebben. Na 6 of 8 weken, of later, ten minfte tijdig genoeg , wanneer de
knobbel wederom grooter of pijnlijk begint te worden,
herhaalt men het aanleggen van de bloedzuigers, en bij
zeer bloedrijken doet men, behalve dat, van tijd tot tijd
nog eene aderlating. Naar gelange door den tijd de op•
hoopingen verminderen , moeten ook de bloedontlastin.
gen zeldzamer te werk geheid worden ; terwijl nog ,
door het gebruik dei laauwwarme baden, de geneeswij
ze merkelijk onderfieund wordt.
Ten opzigte van den leefregel, moet men alle fterke
vermoeijing des ligchaams . als ook geestrijke vochten
vermijden , vooral verhitting , verkouding , gemoedsaandoeningen, heete aangezette fpijzen en dranken, ei
al wat prikkelen, als ook wat het zieke deel zelve drukken en wrijven kan.
Nog onlangs heli ik Bene Dame, op die wijze; bijzonder door algemeene en plaatfelijke bloedontlastingen, in
een jaar tijds, volmaakt van een pijnlijken knobbel in
de borst bevrijd, die ook met het ophouden der maand
ontstaan en in Kanker dreigde over te gaan.-Ilondewas
Ik zal mij verheugen, indien ik hierdoor oplettender
op een tijdperk make, dat mij, ter genezing eens zich
vormenden Kankers, het gewigtigfle toefchijnt , en waarvan men tot nog toe dat nuttig gebruik verzuimd heeft,
't welk tot eene geneeswijze meer algemeen verdient aan
te worden.
-gewnd
-
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aEr NADERS WEGENS DE BEREIDING DER OPLOS
BARE BOUGIES,

KtRCFINER

,

(Cereoke folubiles.) Door j. w.
skied. Doti. te 4mj erdain.

T

oen ik voor eenige jaren het Werkje van den I íon leeraar HECKER (*) in het Nederduitsch het licht deed
zien, verwachtte ik niet het gunflig Onthaal , welk het
publiek mijne geringd poging heeft laten genieten. 4kk
oordeelde liet derhalve mijn pligt, bij voorkomende ge•
legenheid naauwkeurige proeven met de oplosbare Bougies te nemen , en den uitflag daarvan door middel van
dit geacht Maandwerk aan het publiek mede te deden.
Dit fchijnt mij toe , te meerder noodzakelijk te zijn ,
omdat mij gebleken is, dat men, met betrekking tot de
bereiding en aanwending der gemelde Bougies , veelal
nog niet naar behooren weet te hagen , -n- en in de
daad , volgens de, zeer korte befchrijving , welke de
Fleer HECKER van derzelver bereiding geeft, zal men
vele moeite en tijd verfpillen , voor dat men op hei:
repte fpoor komt , om de Bougies zoodanig gelijkvormig
naar de evenredige grootte der urethra te vervaardigen,
dat zij alle *enfchen bevredigen. Herhaalde pogingen
hebben mij in (laat gefield , om niet alleen aan mijne
Genees- en Heelkundige Landgenooten eene gemakkelijker bereiding te kunnen mededeelen, maar ook vooral
te kunnen doen opmerken de verfchillende evenredigheid
der Geneesmiddelen , welke men daartoe behoort te bezi.
gen. De Heer HECKER wil, namelijk, dat men bij eene
oplesf'ing van 4 greinen Lap. Caust. of Sub!. corrof. in
q. lood gedeftilleerd water, zoo veel gum. arabic. zal voegen, tot dat het eene masfa worde, die tot het bedoelde oogmerk de behoorlijke dikte verkrijgt (t). Volgt men
nu dit gegeven voorfchrift naar de letter, dan zal men
in de meeste gevallen bevinden, dat de werking, welke
men van de prikkelende Geneesmiddelen verwacht heeft,
gee.
(*) Duidelijke Aanwijzing om de verfchillende foorten der

Gonorrhoea naauwkeurig te onderfcheiden en behoorlijk te
behandelen. Amít. 1304, bij L, VAN ES.

(t) L. c. pag. 204 en 5.

DER OPLOSEARE BOUGIES.

499

geene is: want het zal een ieder, bij flechts een weinig
nadenken , moeten blijken , wat mij de ondervinding
leerde bij de aanwending der Bougies , op de gemelde
wijze bereid, dat, namelijk, liet irriterend vermogen
der Geneesmiddelen zoodanig door het mucilagineufe
van de Gom wordt omwikkeld, dat men althans daar'an geene de minfle werking meer kan verwachten , ten
zij dan alleen de mechanifche prikkeling , welke door
ieder vreemd ligchaam, in de urethra gebragt zijnde,
veroorzaakt wordt. Alhoewel het tegen den regel is,
in het tijdperk der ontíceking, bij de Gonorrhoea, Bougies of fterk prikkelende Injec ionen te laten gebruiken,
liet ik evenwel de opgemelde Kaarsjes , , zelfs bij aan
aan.-doenlijkprf,htolekingsjdpr
wenden , zonder dat dit bij herhaling meer dan de gewone mechanifche prikkeling veroorzaakte. Om mij
derhalve nog meerder van de waarheid te overtuigen,
liet ik twee fleschjes van het voorfchrift No. II. gereed
maken, voegde bij het eene ééne once Arabifche Gom,
en liet met dat , waarbij de Gom gevoegd was , het
eerst infpuiten, waarop eene geringe kittelende gewaarwording volgde ; hierop wierd , ten einde de urethra
van het vorige te zuiveren, met laauwwarm water ingefpoten , en eene poos daarna, van het fleschje zonder
Gom , en nu volgde eene geweldige pijn , en zoo omgekeerd .
Om derhalve de oplosbare Bougies op eene gemakkelijke wijze naar behooren te vervaardigen, voegt mest
bij de eene of andere oplosfing der Geneesmiddelen ,
gelijk zij in het Werkje van den Heer HECKER tot inípuiten worden opgegevven, zoo veel Pulv. gum. 4rabic. ,
als genoegzaam is, om de behoorlijke dikte te verkrijgen , hetwelk men best bepalen kan , indien men vooraf
een gewonen bindgaren draad daardoor háalt en eenigen
tijd laat droogent waarna men gemakkelijk beoordee.len
kan , of er. te veel of te weinig Gom in de masfa zij. Is
men hiermede gereed, alsdan neemt men katoenen ofwel
linnen draden , zoo veel als mem naar de verfchillende
dikte noodig oordeelt, ter lengte van 6 duimen, vouwt
dezelve dubbeld om Bene ijzeren breinaald, even als de
Kaarfenmakers gewoon zijn met het katoen te doen, als
zij voornemens zijn kaarfen daarvan te maken, met dat
cnderfcheid , dat men iederen bundel der aldus om de
Ireinaald gevouwen draden, die een Bougie zullen worden,
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den , vooraf met de bovengenoemde masfa, door middel
des voorsten vingers en duims , die daarmede bezwangerd zijn, doornat maakt en regt trekt, en aldus laat
droogeis: want verzuimt men dit, dan kan men de flap
neerhangende draden niet in eene menging, welke ffijver dan het gefmolten fineer der Kaarfeninakers is , bij
herhaling, en zelfs niet voor dc eertte keer, doopen,
om er de behoorlijke korst om te krijgen, die zij moeten hebben; doch zoo men deze eenvoudige handgreep
bezigt, gaat alles naar wensch ; men kan ze zoo dik
als men verkiest dat zij dik zullen worden indoo--wijls
pen, en dezelve zullen glad en even dik worden.
De masfa , welke men in een fteenen mortier tot
de behoorlijke confidentie gebragt had, moet, voor de
bewerking, in een anal, diep, ten dien einde van blik
vervaardigd bakje overgegoten worden ; het voordeel
daarvan zal men bij de behandeling best ondervinden.
Eindelijk moet ik nog hier bijvoegen, dat de kundige Apotheker AD. IIUYGENS , alhier, zich alle moeite
gegeven heeft, om de verfchillende foorten van oplosbare
Bougies naauwkeurig te bereiden , en dezelve tegen eenut
billijken prijs aflevert.
,

flnafiterdarn ,
Sept. 1897.

PROEVE, OM DE BEGINZELS VAN ZAMENSTELLING,
ALS VERBONDEN MET LANDSCHAPS - SCHILDERIJ, OP TE HELDEREN.

(Vervolg en flot van bl. 454•)
ZAMENVOE GIN G.

I

n het opmaakgin onzer Schilderflukken is het niet
voldoende, enkel ftoffen te zamen te brengen; zulks
kan, ten hoogften genomen, alleen dienen, om eene
vrugtbaarheid in vinding aan te duiden ; de floffen
moeten zulkerwijze vereenigd worden dat men eene
eenheid in 't geheel bewaare. Men bet
oont verbeelclingskragt in het voortbrengen der (toffen; dan derzelyer fchikking vordert gezond oordeel. Te maalren dat
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alle de deelen eens Schilderftul;s ftrekken om flegts
Eó ne aandoening te wege te brengen, vordert de hoogfle zorgvuldigheid. Is de vertooning (laatlijk, niets
daarvan verwijderend mag gedoogd worden ; bedoelt
men, in tegendeel, het aangenaame, men hebbe alles,
wat zulks zou ftooren , weg te weeren. De Schilder
zo wel als de Dichter heeft deeze les te hooren e t te
volgen.
Met dit alles behoeven wij ons in geenen deele te ver
dat mangel aan onderrigting , op de hoo--wonderv
gere paden der kunst, 't welk thans plaats heeft, wanneer wij in aanmerking neemen het gebrek van kundigheid bij de zodanigen, die zich voor leermeesters uitgeeven, en het aantal Tekenboeken. Eenigen houden netheid voor het hoofdvoorwerp; anderen doen den kweekeling haan blijven bij een boom, of geeven, als voorbeelden van kunst, onvolmaakie fchetzen na te tekenen : allen vergenoegen zij zich met ítukwerk, en leggen zich
niet toe om de deelen te vereenigen : terwijl een grootsch
denkbeeld te verzinnelijken, liet toppunt is, waartoe 's
menfchen verftand kan opklimmen. Wij zijn gehouden
ons te benaarftigen , om den goeden finaak , door alle
eerlijke middelen , aan te kweeken : flaagen wij hierin
niet , dat men zich dan trooste smet het denkbeeld , dat
na het verheevene en het groote te [taan op zichzelven
loflijk is, welke dan ook de uitgag moge veezen.
Veelen ontkennen de nuttigheid der kunflen; anderen
fchrijven 'er flegts eene nuttigheid in 't verfchiet aan toe:
doch de zodanigen te wederleggen , zou even vrugtlooze
arbeid wetszen als te betoogen dat het beter is te zien dan
blind te zijn, dat gezond verfland dwaasheid' overtreft,
of het leeven boven den dood te fchatten is. Daar wij
goeddeels zintuiglijk beftaan, is het geeven van een fijner
finaak aan onze zinnen, doar middel van weetenfchap en
kunst, een zeer goed Epicurismys.
De beste wijze, om onze denkbeelden te verbeteren en
te verhelFen, betaat daarin , dat wij menigwerf de heerlijkfte voorwerpen, welke ons de Natuur aanbiedt, be-.
fchouwen , en alle gelegenheden aangrijpen om Schilderukken te zien, die gefchiktst zijn om ons grootfche en
zuivere denkbeelden in te ltorten. — Dan wij zullen de
heerlijktle voortbrengzels van 's menfchen kunst met
weinig vrugts gadeflaan, als wij geen hooger wensch ge
dan enkel na te volgen : indien de edele geestdrift-voeln
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van mededinging in onzen boezem niet t;pct^elle , dtii
is het zeer te duchten, dat onze aanmerkingen koel en
onze poogingen kwijnend zullen veezen. Dat wij dan,
om zo te fpreeken, met JACOB durven worltelen, al ware
het met een Engel !
Verfcheide middelen zijn 'er aan de hand gegeeven
om de verbeeldingskragt te onderfchraagen. Deeze raadt
ons; de breuken in het pleister van oude mu uren, -geene, de aderen , door het marmer loopende, te b.efchouwen; een derde prijst, als het beste , de ruwe ontwerpen aan: doch dit alles heeft weinig te beduiden: GAINSBOROUGH wordt gezegd Landfchappen gevormd te heb=
ben op tafel, door gebroken íteenen, gedroogde planten
en (tukken glas; en CHATELAtN, met wiens stukken hij
hoog liep, tekende zijne rotzen naar brokken kool.— Ellendige behulpzels ! Vervoegen wij ons niet bij de Natuur,
om 'er onze (loffen uit op te zamelen; verbinden wij ons
onderzoek niet met de beste voortbrengzelen der Kunst
— wij mogen niet verwagten, dat ons fchilderwerk dat
van GAINSBOROUGH zal overtreffen; wel, dat onze rotzen, gelijk die van CHATELAIN, na een koolmijn zul-+
len ruiken !
De Hollandfche Schilders hebben , in hunne plaatslij)
ke afbeeldingen , elk voorwerp nagetekend, gelijk het
voorkwam , zonder daarin eenige verbetering te brenó
gen. Veelen zijn van begrip, dat zulks daaraan een zeker natuurlijk voorkomen bijzette : dit gaat intusfchen
niet door , en verraadt geen klein gebrek aan fmaak:
Deeze dwaaling kleeft desgelijks de Plaamfche School
aan, en ftraalt zelfs door in de Landfchapperi van RU=
BENS . — De algemeene gefteldheid op Landfchaps-fchilderijen ontflaat niet enkel uit den trek om iets wel nagevolgd te zien. De Landfchappen der Hollandf he
Meesteren behaagen uit anderen hoofde, en voornaamlijk omdat ze gemeenzaam zijn voor elks verbeelding;
zij vertoonen een vreedzaam leeven, vol genot , over•
vloed en weltevredenheid; zegeningen , niet aan te treffen in de woelige tooneelen des bedrijfvollen leevens.
In de afbeelding van Landfchappen staat ons, als een
hoofdregel, in acht te neemen , dat wij geene tooneelen van ellende openfehuiven , of voorwerpen vertoonen,
die wanfmaak baaren. Offchoon tot het vervaardigen
van Landtooneelen geene hooge vlugt van denkbeelden
gevorderd warde , noch ook Bene bovengewoone be
kwaam-
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kwaamheid in het fchikken der deeles , vorderen zij nogthans de grootfle oplettenheid in het voltooijer^, zuiverheid en kieschheid in het kleuren, eenheid en eenvouw
digheid, in 't geheel doorffeekende. Om ze belangrijk
te maaken, moeten wij 'er al dien voorraad van kleine
bevalligheden, die in onze magi zijn , aan toevoegen.
Tooneelen, die op zichzelven geene belangneeming inboemen , moeten zulks verkrijgen van den arbeid des
kunflenaars ; doch is een voorwerp op zichz.elven groot,
dan moeten wij het kleeden met al de waardigheid der
kunst , gepaard met eene vaste en bezielende behandelin g .
Het fchoone in de Schilderkunst is , even alt in do
Dicht- en Muzijkkunst, berekend om onze zagtere drift
ten in beweeging te brengen: in gevolge hiervan moet
alles, wat hard en, ftootend is, verworpen of kunflig
bedekt worden: dit ontmoet men in CLAUDES beste llukken. — Dan, moet de Schilder Berker beweegingen
gaande maaken ,dan behooren beelden, gedaanten , kleur,
licht en donker daartoe mede te werken ; als in de fluitken van SALVATOR ROSA en eersen van WILSON'S grote

fchilderijen.
Afgebrokene , hoekige en donkere voorwerpen paaien
zich best met het verheevene, gepaard met eene zekere
maate van donkerheid en zwaare kleuren.
Geweldige gemoedsdriften gaan altoos gepaard met
bedrijven, die meer of min iets hoekigs of kantigs vorderen; fchoouheid, daarentegen, bemint de zagt golvende lijn der bevalligheid, klaar, licht en met rijkheid.
van kleuren uitgedrukt. In het eene geval moet alles,,
zo veel mogelijk, berekend zijn om fmertlijke, in, het
andere om aangenaame aandoeningen te verwekken. Bergen, omhuld met wolken, en voorwerpen als door eery ,
nevel gezien , vertoonen zich altoos grootfcher, daft
wanneer men ze onderfcheidet;, kennelijk befchouwt.
Alle aangenaame gewaarwordingen zijn op gemaatigdheid gegrond : eene al te groote. hoeveelheid van
licht, eene orbermaatige fkerkte van kleur, of van geluid,,
verwekt finert. Het is de maatigbeid in eeten., drinken
en flaapen, ja in alles, dat 'er aangenaamheid aan bijzet.
1e onmaatigheid Van ALEXANDER'S eerzugt deedt henz
traanen (torten, omdat 'er geen meer Werelden te overwinnen vielen. — Schriklijk!

Zwaare en. donkere lugten paareu zich best Met hee
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groote, terwijl de ligter en dunne zich bij het fcháo±ït
voegen. Naardemaal de lijnen zeer dienen om beween
ging en drift aan te duiden , moeten de wolken in eend
ontitelde lugt elkander hoekiger fnijden dan aan een be
Baarden hemel : want daar een regte lijn rust aanduidt ,
geeft elke afwijking daarvan beweeging te verftaan: hot
nader , derhalven , de gedaanten , elkander kruislende, aart
een regthoek komen, hoe meer gewelds zij aanduiden.
Dan men moet in de behandeling daarvan behoedzaam•
beid gebruiken. De langzaam vloeijende rivier verwekt,
door haare regie lijnen, het denkbeeld van rust, in tegenoverllelling van de hortende en f'ootende van een
nederftortenden waterval: de geweldige beweeging des
blixemvuurs is altoos met fcherpe hbeken. lier is bij.
kans het zelfde, of het oog, dan het voorwerp , zich
beweege : wanneer het gezigt de lijnen befchouwt, fluit§
in firijdige rigtingen loopende , wekt zulks het denk
beeld op van zeweldige beweeging, fchoon't niet de lij.
nen zijn, die rich beweegen, maar het oog De gemak e
lijpe (langswijze zich -vormende lijnen , een vloeijenden
ltroom of effen weg verbeeldende , dienen wonderbaar
om verfchieten op te leveren. Dit zelfde, met voorzip.
tigheid aangelegd, zal, in het fchilderen van wolken;
het oog op een affland verwijderen en het bedrog on
derfl:eunen.
Lieden , die geene gelegenheid hebben om zich menig
maal bij uitmuntende Schilderftukken te vervoegen i zullen grootlijks baat vinden in eene goede Prentverzameling; dan men moet ze niet gebruiken om 'er uit te fleem
len, (dit is verre beneden de waardigheid van een groo+'
ten en boven afhanglijkheid verheeven geest) maar on
'er zich in te oefenen , en fchilderkundigheden van allerlei aart uit op te doet.
Een niet zeer veel beduidend oorfpronglijk Schilderituk is altoos meer waard dan een, zamengelapt uit,
geftolene brokken. De kunften zouden onzer najaaginge
onwaardig weezen, konden wij daarin gemakiijk een hoog
toppunt bereiken. \1 ij moeten, derhalven, voelen wij
ons door zugt om uit te fteeken aangefpoord, ons derf
tijd niet laaten ontroóven door vadzigheid : eiken da
moet 'er iets gedaan worden, willen wij gelukkig flaagen.
Hij, die lust gevoelt om te werken , moet gereed weezett
om dit offer toe te brengen: verwaarloozen wij heden de
gelegenheid , wij zullen morgen 'er ons minder toe geneigd
,
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i.eigd voelen, en wij zijn in de volilaagenife onzekerheid 3
of 'er een tijd zal komen , waarin wij dat zelfde vuur•
voelen opblaaken. Dat elk , harom , fpaarzaatn zij
omtrent zijnen tijd, welks duur zo onzeker, en welke
verlies otnheritelbaar is!
In de fchikking onzer fchilderftoffe hebbe men te vermijden alle geregelde en afgemeetene gedaanten in de voorra
werpen, als regthóekige, ronde, of andere geometrifclie gedaanten. Die geregeldheid, Welke de fchoonheid
van een Gebouw uitmaakt, zou wantallig in eene Land=
fchaps-tchilderij weezen. Indien een lange lijn van deii
horizont, of van eertig ander voorwerp, in 't oog valti
moet men, verfcheidenheidshalve, eenig gedeelte donker
laatent itidien men dezelve niet kan àfbreeken; in het
vervaardigen van wolken vinden wij ons in de gelegenbeid om de kragt te vermeerderen , door 'er eene kleine
tegeliovergeftelde rigting in te brengen. Weinige dingen
zijn zo onbevallig als verveelende horizontaale lijnen,
de eene de andere volgende.
Dan, hoe wenschlijk de verfcheidenheid ook moge
tweezen, behooren wij op onze hoede te zijn om geend
emaakte tegenftellingen te vormen : dit uiterl{e is nog
immer dan het andere. Wij behooren ook in de zamenHelling zorg te draagent dat een gedeelte van ons fchilderfhjk niet te zeer overlaaden zij; maar de deelen als
tegen elkander af te weegen : dit past niet alleen op de
voorwerpen, maar ook op het chiaro-fcuro en het koloriet, om het bontplekkige te voorkomen.
Het is geen ongewoone misflag, te veel deelen in eenti
zamenffelling te hebben : dit moet vermijd worden in
(lukken van eenen verheeven aart, die eenvoudigheid eta
Weinig bijfieraad vorderen : tot kleinigheden af te daalen 4
zou de eenvoudige waardigheid , welke zodanige Plukken vorderen , wegneemen. De agtergronden in zomruige van Sir JosxuA's Schilderijen zijn in den hoogshit
ílijl der Landfehaps-fchilderije.
Voorts zal het onze pligt weezen, onszelven, zo veel
mogelijk , te ontdoen van vooroordeelen , bij het be=
fchouwen der werken van kunst. Laaten wij ons door
partijfchap voor éénen Meester inneeníen, wij derveii
het voordeel, 't geen wij van allen behooren te trekkena
Dat wij ook, in geenen deele, het gedrag volgen der zodanigen , die oude Sehilderftukken befchouwen om der..
zelver uitmuntenheden te vinden en te bewonderen; z
F-iNC. 1807. ivo: 12.
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de nieuwe alleen om 'er gebreken in te ontdekken ea
dezelve te veragten !
Schilderen beltaat niet , gelijk reeds is opgemerkt
naar zommiger onkundigen veronderftelling, in de kunst
om eenvoudig ale Natuur na te bootzen : neen , neen ;
dezelve vordert den bijftand der Rede, en wel van vol
Rede, om te oordeelen wat voor de liunst ge--klone
fchikt is ; dit maakt het tot eene Kunst : eene beperkte
kundigheid zal iemand llegts in ftaat (tellen om een navolger te worden. Nogthans Raat aan te merken, dat,
indien onze Zamenflelling zich niet verheffe boven 't geen
de Natuur in 't algemeen vertoont , dezelve min be]angrijk zal weezen dan een onverfchillig landtooneel , gefchikt om onze plaatslijke kundigheid te ver
-merdn.
Uit alles , wat wij hebben aangemerkt , volgt, dat
onze geest nimmer moet aflaaten van 't geen fchoon of
groo is na te jasgen. Dat wij, derhalven, door een
ingefpannen onderzoek, poogen, eene Natuur van ons
eigen maakzel, dat ik zo fpreeke , te vormen , edeler en
waardiger, is het mogelijk, clan cie zich onzen oogen
biedt ; dan zullen wij eene geestdrift gevoelen in ons
k unstbeftaan en poogen , welke zich niet laat voldoen
niet_ eenigen trap van volmaaktheid, dan die, als 't wa.
re, de vrugt is van een fcheppend vermogen !

ADRASTUS, DE ELUIZENAAR.

(Naar 't Engelsch van den Heere w.

JACKSON.)

geleden kreeg een Heer, wiens weezenlijken naaar
N ietik lang
onder dien van
zal verbergen , het in den
ADRASTUS

zin , de menschlijke zamenleeving te fchuwen , en zich ter
woon te begeeven in eene geringe lint, nog te vinden tutfchen .Brecknot en den daar bij liggenden berg, de Beacon gclieeten. De plaats, schoon eenzaan, was niet geheel voor 't
oog verborgen; daarenboven moest hij zijne aeevensnoodwendigheden op de markt te Brecknot koopeg of doen kou.
pen; zo dat het niet onbeketad was, dat daar ter plaatze
een Perfoon op zichzelven leefde. Dagelijks kwam er ook
eerre eenigzins bejaarde Vrouw, om het huiswerk te doen;'t
.Zelve verrigt hebbende, ging zij heen; ook kivani,ervan tijd tot
Tijd iemand, otu te vtaageu of hij iets uit de Stad behoefden
dee-
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-dep2é beide perfoonen uitgezonderd, mogt ADRASTLs gezegd
jvorden alleen en als een Kluizenaar te leeven:
Bij ongunflig weer bleef hij deeds in huis; bij fchoon weer
doorkruiste ' hij de valeijen of beklom de hooge bergen van
den fchoonen oord, dien hij ter verblijfplaatze hadt uitge-^
koozen, Nu eens ging hij met een traagen en defdgen tred i
dan met een Biellen en verhaasten flap ; zijn geheel voort
komen hadt niets van dat eens gewoonen mans , inzonderheid daar hij nu en 'dan fbi flondt en peinsde bij een gewoon voorwerp, waarin hij veel fcheen op te merken, 't welk
een gemeen oog niet zag. Deeze en andere foortgelijke olnílandigheden deeden ADRASTUS aanzien voor een man van een
bijzonder chara&Rer,- en, fchoon men altoos van hem fprak
als een grillig weezen, liet men hein, daar hij verre Was van
iemand het minfte te beledigen , in vrede zijne dagen door.
brengen. Dit was de grootíle gunst, welke hij wenschte dat
de wereld hem bewees.
Op een zome'rfchen morgen klom hij, zijn eetetl voor dien
dag in zijn zak medegenomen hebbende, de Beacon op, etazette zich neder op den rand van de fleilte, die de valei varaUske overziet. Hij bevondt zich , 't is waar, alleen ; doch
de omringende voorwerpen verfchafteu heit zulk een fchielijk
opeenvolgenden vloed van denkbeelden, dat, eer hij half met

de bepeinzing van een voorwerp gedaan hadt, een ander zich
aan zijnen geest opdrong; dit alles verfchafte hem die aangenaame verfcheidenheid , welke men veronderl}elr dat alleen in
de verkeering' met. menfchen genoten wordt. De honger be-V
gon te prikkelen ; hij haalde zijn koud fchaapenvleesch et
brood voor den dag; niet weerende dat hij befpied wierd,
at hij met een fmaak, onbekend bij de zodanigen, wier tong
door ferk aangezette fpijzen moet geprikkeld• worden:
„ Verondertiel dar gij dit doorfpoeldé met een glas Punch ,"
fprak een Heer, agter hem opkomende, die behoorde tot een
talrijk gezelfchap , van beide de Sexen , van Breccu gekomen , om een dag op dien berg te fIijten. -- „ Zeer gaar, ne," antwoordde ADRASTUS, die zich over die onvèrwagte
aanfpraak gee+azins onthutst vondt. Hij rees op van zijn uit-

verkooren. plekje gronds , en vervoegde zich bij het gezet'
fchap., 't welk hunnen drank vermengde met het zuiver water uit eene daar zijnde natuurlijk gevormde waterkom,
,, Ik bid u, Mijnheer," fprak de Vreerndeling^, die hem
hadt uitgenoodigd, ., kunt gij met mogelijkheid reden gee.
„ ven van deeze waterfontein op den top van een berg? of
a , van die ronde kom in gindfche laagte, welke men mij -ver.&
„ telt dat onpeilbaar diep is?" -- ADRASTUS hernam hierop
,, Ik zou een voldoend. antwoord kunnen geeven op uwe
„ vraag ; doch zulks zou een te groote inbreuk maaken oI$
, de onderwerpen van een. meer. algemeen onderboudi"
,

ander verklaarde: „ Dit was juist het voorwerp, 't geent
,i 0114.
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s, geZe aandagt tr®k; en de korttle weg, om een nieuw ge„ fprek aan te vangen, is zeker, dit eerst af te doen." -.~
,., De waterfontein," fprak ADRASTUS , „ wordt mi"sfchien
„ vats vogt voorzien door de dampen, welke doorgaans op
„ den bergtop rusten, _ of het komt van beneden op, gelijk
;, water door zand opwelt, •- misfchien werken de beide
o, oorzaaken zamen; het is eene gewoone zaak."
De Dames luisterden met een greetig oor na den ]berg-wijsgee', wanneer de Gids hun influisterde, wie de man was,,
dien zij daar toevallig ontmoet hadden; teffens een verflag
doende van zijn zonderling chara ler , zo veel de korte tijd
toeliet. Het gefprek werd nu algemeener. ,,. Het water is
lekker," zei eene Dame. — „„ Het maakt. uitheekende
„ Punch," fprak een Heer. -- „`Daar is ," liet een ander hier
op volgen , op het meir wijzende , „een groote Punch -kom bier
„ beneden ! " — „ Die kom ," fprak ADRASTUS , „ was een„ maal zo vol vuur als thans vol water." Eene algemeen beituigde verwondering deedt hem eene korte poos zwijgen ; dart
hij voer voort: „ Deeze berg was in vroegeren tijde een Vo1s, capo; die ronde kom is de Crater; — men ziet icier het
elfde als op twintig andere bergen in Wales; alle deeze
hebben craters, _nu kleine ronde meirtjes geworden van,, eene zeer groote diepte."
Deeze taal werd niet verftaan door het gezelfchap, 't welk
meer wist van Punchkommen dan van Craters. ADRASrvs
werd door allen aangezien voor iemand, die wat krank van
harsfenen was, behalven door den Perfoon, aan wien de Gids
iets van hem gezegd hadt, en die daarop een zeer vreemden
inval kreeg, een befluit te -.vege brengende, waarvan wij very.
volgens moeten fpreeken.
Als de ham, het vleesch, en het verder opgezette, genuttigd , en de punch met finaak gedronken was, verliet het ge
vaarwel gezegd hebbende, hi-zelfchapdnbrg,AD&STU
bet afdwalen ging ADRASTUS de onderfeheide beddingen des
bergs na , floeg de verkleining der voorwerpen op Benen alp
(land gade, en de toeneemende verflaeuwing in het vetfehiet,
Met gepeinzen daarover kwam hij t'huis: dan, de maan door
zijn telescoop bekijkende, benam dit eenige uuren van zijne
nagtrust.
Wanneer het gezelfchap na Brecon terugging, onderrigte de
Geleider 't zelve breeder over alles, wat hij wist en gehoord
badt van deezen ADRASTus; en , fehoon een groot gedeelte van het
laatfte onwaar was, voelde de Heer, van welken wij boven
gewaagden, zich daardoor getroffen. Wij zullen hem CRITO
moeten. — CRITO behoorde tot dat flag van weezena, die
zichzelven voor vernuften houden , zich verbeelden dat zij
rolaak hebben en kunstoordeel bezitten, en het ftouzst fpree.
10 over 't Lees, waswan zij het minst weeten; die nim•
^iC
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2l er eeeig weezenli}k genoegen des leevens fmiaaken, fchoon

zij. fteeds op }Yet bejag daarvan uit zijn.. Deeze CRrzo , de
haste bezigheid en opgeruimdheid van ADRASTUS overwee•
gende, begreep, dat in afzondering te leeven het éénig middel
was om genot van het leeven tehebben, en befloot daarom zich
of te zondesen. — Hij verwijlde niet lang met de volvoering
-van dit plan, en verkoos voor zijn verblijf eene zeer eenzaame plaats bij de meiren in Cumberlamd. — Weinig oogenblikken was hij in zijne uitgezogte eenzaamheid gezeten, of ver=
veeling greep hem aan , en hij was binnen kort , in zijn
oog , de ellendigie aller menfchen. Hij vatte een misnoe.
gen op teaen ADRASTUS, door wiens voorbeeld hij zich hadr
lasten verlokken. Hij befloot,'zijne voorgaande leevenswijze
te hervatten, maar seffens onder weg ADRASTUS een. bezoek te
geeven. Te .8recon zijnde, ging hij de hut des KI-uizenaars
opzoeken, en hadt met deezen de volgende zamenfpraak.
• CRMTO. De laatfie keer ontmoetten wij elkander op diets
berg — herinnert gij u mijn perfoon , Mijnheer ?

ADRASTVS . Ik durf neggen dat ik het welhaast zal doen --^
•eerie kennismaaking met mij op een berg is een heilig ding
_.. het fiaat niet gelijk niet de inleiding tot een taatfiebezoek.
C. Ik bemerk dat gij nog die zelfde vrolijkheid van geest
hebt, welke zitij eerst bewoog om mij te verbeelden, dat uw

afgezonderd

leeven zulke gelukkige uitwerkingen hervoorn

bragt. — In gevolge hiervan verkoos ik ook de afzondering-.
met veel verveelings hield ik het éénen dag uit: indien ik,
op den volgenden , mijn jammervolle cel niet vdrlaaten had,
zou ik na de digtst bij gelegene fled om een pil ooi ofeen Eirop
hebben moeten zenden. — Gij hadt mij misleid.
A. Verwonderlijk! Iemand gelijk gij, die met de werel&
bekend zijt, (want dit wil ik veronderfiellen) moet dikwijls
gehoord hebben, dat men op het voorkomen niet moet ver'trouwen; — misfchien ben ik een bedrieger: maar ik wil u
niet misleiden, — ik ben daadlijk die ik fchijn te weezen, -uw misflag ligt hierin , dat gij uzelven en mij voor weezens
van dezelfde kiasfe hieldt. Doch wat zegt een onzer Dichteren: „ De eene mensch verfchilt meer van een anderent
„ mensch, dan een mensch van een beest."
C. Dit is zeker , dat ik geen vermaak in eenzaamheid
vind; Gij vindt hetzelve.
A. Gij vergist u op nieuw. Eenzaamheid is voor' mij her
fchriklijkiie van alle denkbeelden: om welke redes ik nimmer
.alleen ben.
C. Dan was ik verkeerd onderrigt.
A. ik beken de fchijn is tegen mij; maar, om het rege
tit te drukken , in deze mijne leevenswijze , verwijderaf

aan het gewoel der wereld p
v iind ik tpngov in bvomeu, b
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ken in ruifchende beeken , fpreekers ir, fieenen , en goed •irt
a[les. Wat ik zie, wat ik hoor, is voor mij Bene ftof van
vermaalt, van leering, welke misfchien meer beduidt, dan ik
zou ontvangen, indien ik het in de verkeering met menfehen
zogr. De Werken der Natuure, op zichzelven befchouwd,
leveren eene Heeds fpringende bron van onderhoud op voor Bene
ziel, die zich de waarnee ming hebbelijk eigen gemaakt heeft.- Een door letteroefening bechnafd verfrand fchept groot ggnoegen in zich voor den geest op te roepen de plaatzen uit
de Dichters , toepasfelijk op de ontmoete of omringende
voorwerpen ; en wanneer hij deeze plaatzen leest, brengt hij.
-ze over tot het voorwerp of de omrtandigheid , die ze den
Dichter inboezemde. Dezelfde wederkeerige toepasfug gaat
door ten opzigte van de Schilderkunst. Men befchouwt in de
Natuur de tooneelen , die de verbeelding aanvuurden van
Benen SALVATOR, FOUSSIN, RUYSDAAL; en de fchilderijen zelve herinneren ons die verzameling van voorwerpen , ran
welke wij die voortreflijke blijken van vernuft te danken hei.
ben. —r- Daarenboven is er geen Infer, geen Steen, of dezelve levert eenvoorwerp op van nafpeuring in de Natuurlij ke Historie of in de Wijsbegeerte. --- Noemt gij dit Eenzarmheid? Bevind ik mij niet altoos in goed, zeer goed gezel
-f:hap?
C. Gij hebt eene bijzondere wijze van denken, — al dit•
is ivoor wij niets; — maar verondertlel dat het flegt weer is,.
en dit uwe befpiegelende omzwervingen' onmogelijk maakt?
A. Slaa uw oog op deeze planken ; ze zijn bezet met ome
trent vijftig Boekdeelen van de uitgeleezenfte Enge1Jcdze ,Fran-.
fC .e enitaliaanfche Schrijvers, in deezen amliag eevigeTeekeuingen van de beste Meesters, -- daar ligt een (lapel Muzijk.
fflukkeíi, en ginds flaat een uitneemende Piano - forte. — Is
dit Eenzaamheid?
C. Ik heb geen fmaak in leezen, fchilderijen, of muzijk-ait is uwe liefhebberij. Ik begeer een Nieuwspapier bij het ant_
bijt, — Schilderijen zijn fcho.on bij' de ten toontlelling , wanileer de Kunstzaal vol volks is., — en als ik Muzijk verlang, dan
gaa ik na de Opera, en daar ook geeft het gezeifchap mij he
!eeste genoegen, •.- Ik ben in dit alles niet zonderling} alle
§!eden van fmnnk ffemmen hierin met mij overeen.
A. Maar hoe hebt gij, met dusdanige denkbeelden vervuld,
liet in de gedagten kunnen noemen om een eenzaam leeven tv
beproeven? Indien het u niet te zeer verveele, flag mij dan
toe, ti Benige weinige aanmerkingen over de Afzondering voo.
te leezen , die ik onlangs, op eersen regenagtigen dag, ontwierp. Eenige bijzonderheden zijn op u niet.ontoepasfelijk,
áCh9o=1 her onderwerp betreft de voeglijkheid van een afgezonderd lieven voor lieden in jaaren gevorderd , 't welk zeker
uw geval niet is. Geeft gij mij vrijheid van mededeeling
gieezer mijne denkbeelden.?
C. Gi,
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,C. Gij zult mij verpligten.
A. Die verpligting kan niet groot weezen. (Hij leest.) Het
tlenkbeeld van jonge lieden , om zic s der wereld te onttrek
te ongerijmd om hr in aanunzersing te komen ; doch-ken,is
er doen zich gewigtige en bondige redenen op ter Afzondetinge , voor lieden van lasren ; fchoon 'liet niet zonder uit
-zonderig,
zij.
De zodanigen, die gelooven, dat de voorbereiding tot den
dood noodzaaklijk is, en het van aanbelang oordeelen, hunne
gedagten niet te laaien verontrusten door de beflommeringen deem
zer wereld, vinden in de Eenzaamheid niets , 't welk hunne
aandagt hoort, of hunne overdenkingen aftrekt.
Indien wij ons loeven in werkzaamheid hebben doorgebragt,
eene groore rol met luister gefpeeld, of uittleekende perfoonlijke hoedanigheden bezaten, zal de bewustheid, dat`die ver
verzwakken , ons kwellen , en eene fteeds fpringende-mogens
bron van verdrietlijkheden en onaangenaamheden zijn , wanneer wij ons langer blijven onthouden op de woelige tooneelen der Zamenleevinge.
Schoon het lichaam moge vervallen en verzwakken , zal
men , nogthans, indien de zielsvermogens derzelver kragt blijvn behouden, in de Afzondering de gelegenheden.ontwijken,
om het verval onzer perfoonlijke vermogens aan den dag te
leggen. De Eenzaamheid verfchaft gelegenheid om verflandige vermaaken te genieten, misfchien In eene grootere maate.
Door de ondervinding kunnen wij geleerd hebben, onszelven
op de regte waarde te fchatten , over de menfchen en menschlijke begrippen te oordeelen; en, weetende dat deeze geniesingen de eenige ons overgebleevene zijn , fchatteu wij ze
hoog, als onze eenige en eigene bezittingen.
De Afzondering flelt het desgelijks in onze magt, het leevensoverfchot ongefloord te genieten, en niet afgebroken door
de-tusfchenkomst der zodanigen, die geene andere bezigheid
vinden , daar zij voor zichzelven niet werken, dan anderen
;e ilooren, en ons, mag ik het zo uitdrukken, aan onszelven
te ontileelen. -- Deeze redenen vinden alleen haare toepasflog op de zodanigen, die iets hebben om hunne aandagt en
denkbeelden leevendig te houden , en uit eigen bron gence-gens putten.
C. Hiermede bedoelt gij uzelven.
A. Maar voor lieden van een tegenovergeflelden aart is, in
tegendeel, de Afzondering geheel ongefchikt.
C. Dit flapt op mij.
A. Zodanige lieden moeten bij hunne gewoone beeigher'.en
blijven: zij zijn, door .iebbelijkheid, en mangel aan zielswerk•
zaamheden, ougefehiiti Voor eenige andere leevenswijze. Dat,
derhalven, een Handwerker, een Koopman, die zijn leeven
dit beroep gevolgd heeft, in dien kring blijve, fchoon
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zijne middelen veel grooter zijn dan zijne behoeften vorae .
fén, — Afzondering is deezer jaantnerflaat.
C. Regt zo! regt zo?
A. De zodanigen, die hunnen. jeugdigen leeftijd in losbangheid hebben doorgebragt , moeten dien zelfden leefkoers
blijven volgen, of niets doen; welk laatfte de onaangenaamfle
haat van allen is. Uit aanmerking hiervan hel ik veel meer
over om te beklaagen dan om ie berispen de perfoonen van de
nadere Sexe, die, om de verveeling van niets te doen te ontwijken , fteeds blijven aanhouden met zich na plaatzen van.
vrolijke verlustiging te vervoegen, en, fchoott zij niet kunnen
medefpeelen, in de kaarten kijken. — Afzondering is, derkalven, alleen geíèhikt voor de zodanigen, die, een bron van
genoegen to zichzelven bezittende, daarin bezighei-i'en gelukza'
àiglrekl vinden. Hier eindigt mijne Predikatie.
C. En mijn bezoek. Vaarwel !

DE VOORZIENIGHEID.
Eer* Zwitzerscf Yarha»l.
ris€ht de Ongeloiovige, om aan de VoorzieniuLaid t
Watgeldoven
v -- Dat zij, ten allen tijde, door zekere an

treffende voorvallen wordt gefaa.fá. Edit onzer zots die Got deiijke Voorzienigheid kuanen herkennen, door flegrs achs te
geev^en op, de gevolgen zijeer deaden, ~o goede als kwaade.
Ook in onze dagen ontbreekt het mat aan, treffende voorval len.. Ziet hier een daarvan, 't welk ik ter deezer plaatze (*)
heb vernomen, en waarvan alle de omflandigheden zeer opmerkelijk zijn.. Volgens de Wet is ieder verleid Meisje, wanseer zij op het laatiie loopt, verpligt, zich bij het Geregt
aan te geeven. Dit verrigc zijnde, wordt het Meisje na een
hospitaal- gebragt, alwaar zij met de grootfie menschl.ievend
held gordt opgepast; niet vroeger dan zes werken na haare
bevalling verlaat zij deeze wijkplaats; thans wordt zij met de
grootfte fchandvlekking belaaden. De fcherpregter komt haar
op kiaaren dag af haalen , zet haar eene kroon van ftroe op het
hoofd, en voert haar door de geheele ftad, omringd van eersen
hoop fpotboeven, die rondom deeze ongelukkige verzamelen;
en haar vervolgen, met (lijk werpende; de uitjouwingeu en
befpottingen van allerlei aart verzellen haar tot aan de poorten
der find; hier geeft haar de beul drie hkhóppen tegen. haar agterie (zo® luidt de Wet) en zet haar buiten de Radspoorten. Zij
beeft , wel is waar, vrijheid om den volgenden dag daar te blij,

,
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vein; doch taaa dusdanig eene behandeling tnax' men niet ligt
gebruik val dat verlof. Deeze ongelukkigen worden ateestal
©penbaare hoeren, rif zijn ook wel genoodzaakt, haar brood td
bedelen. In den aanvang van mijn verblijf te Brermggarte.a
(zegt de Schrijver van dit Verhaal) was ik getuige van dit 5aa+
telijk tooneel, en ik dagt dat de ijsfelijkfte misdaad, de kinderinoard,hier algemeener zijn moest dan elders. Qantrent zes
maanden =daarna verhaalde ons de eerke Wethouder van :ï3reai+
gisrten, de Heer ra.arnt*caE, die ons dikmaals kwam bezoeken,b
bet volgende geval. 's Morgens van den voorgaarden dag zag
een rijke landman tilt dte uabuurfchap, terwijl bij lans de
Reusf liep, aan den oever dier rFviere, een dennenhomes:
doos , door een rietbos vastgehouden. Hij nadert, grijpt
de doos, opent dezelve, en vindt er een eerstgeboren dood
kind in ; hij brengt die doos bij den Wethouder, alwaar het
verhaal van dit voorval in gefchrift wordt geheld. Bene Wet-,
niet minder vreemd dan de boven vermelde, beveelt in dit geval, op Maande voet, een bezaeh der matronen bij alle de
jonge meisjes der fftad , ten einde door een •onderzoek,
waaraan eik zich .moet onderwerpen, te ontdekken, wie de
fehuldige zij. Spoedig verfpreidt zich het gertcgt ven dit bezoek door eene kleine had; het komt ter oeren der misdaadige , die, zonder tijd te verliezen, hoewel zij eerst's morgens
ten zes uure was bevallen , nit de _&ad•vl.ugt, • in de maand
Februarij, en zich in de nabnurfchap gaat verfchuilen, althans
ppo ala men onderfielde. Hier eindigde bet verhaal van den
hIeere mONk~. Ziet bier het vervolg. Dit rampzalig fchep•
asel nam de vlugs óp de bergen, met fneeuw bedekt, zes mijlen van Bremgarten. , De We; beval., haar te vervolgen ; men
voedt haar op fterven liggende; werf voerde haar , eerag na
Brem
Door de rijkelijk toegebragse hulp bek warn zij
wedercm ; doch zij bleef verlamd aan.cL- :beide beenen.. Mem
zette haar gevangen buiten de find, in een toren , welken .wij
it onze venflers zien konden. Bij haar eeríie verhoor bekende zij alles; zij verhaalde, dat zij ,'Men maanden geleden,
niet het aanbreeken van den dag, zich alleen in het veld be
vindende, met een man, welken zij nooit gezien hadt, zij zich
dooi dien onbekende hadtianten verleiden; dat zij eerst's anderendaags hadt vernomen dat de man gehuwd was; dat zij toen
haaren mislag verfoeide, en zeden dat oogenblik haaren •verleider niet gezien hadt. Niettegenhaande haare misdaad, waren alle haare Regters met deeze ongelukkige om haare jonk
(zij was nog geen zeventien gasren oud) en om haare-heid
openhartigheid met haar begaan. Aan •het einde van het vers
hoor deedt men . den man , die, zonder haar te kennen,;-d&
aankondiging hadt gedaan, binnenftaan,. om hem tegen haar
te verhooren. Zoo dra de aanbrenger ende misdaedige in elk.
amders tegenwoordigheid waren verfcheenen, vertoonden zij
,

blijk

5áO

19H` VOORZIENIGI EIIIè

blijk van de uiterfte verbaasdheid; het Meisje viel in flaauwte; haaren verleider en den vader van haar ongelukkig kind
herkende zij in den Man, die haare misdaad hadt aangebragt.
be Regters deeden al wat zij konden om het ongelukkig Meisje
te behouden ; men luisterde haar in, dat, indien zij, in he
openbaar verhoor , alles ontkende, zij niet zou kunnen ver
worden ; doch zij volhardde bij. haare bekentenis,-ordel
verzogt om een Biegtvader, en bemoeide zich nergens mede
dan met den, dood. Haar vonnis wierdt haar aangekondigd,
raar het gebruik deezer plaatze, niet in Bene aanfpraak, maar
op eend zinnebeeldige.wijze , door het.breeken van een ver
Rokje , en hetzelve aan haare voeten te werpen; dit-zilverd
bedrijf., met een folnher flilzwijgen volvoerd , door eenen
Regter in lang rouwgewaad gekleed., is een onherroepelijk
doodvonnis. De Heer HONÉGRE verhaalde ons , op den dag
hearer veroordeelinge, deeze bijzonderheden. Hij zeide ons,
dat dit ongelukkig. flagtoffer van een zwak oogenblik 's, anderendaags zoude onthoofd worden. Hij voegde .er nevens , dat
er nooit in de flad zelve halsffraff
e wierdt. geoeffend, en dat
er zelfs geene plaats in de nabijheid :was.., daartoe afgezonderd, maar dat , naar landsgebruik , met het aanbreeken van
den dag, door het lot zou -heflist worden, op welk stuk lands
in dien oord het vonnis zou volvoerd worden. Wij allen merkten aan, dat het wel een zeer treffend voorval zijn zoude, indien het lot het land des verleiders aanwees. Dit gebeur
er daad; de Heer HONIGRE liet dit ons 's ande'éndaags-demt
veeeten ; en de' plegtige wijze, op welke de loting bij deezb
gelegenheid gefehiedt, geddogt het geringile vermoeden van
bedrog niet. Aldus. voerde _de Voorzienigheid dien man na
den oever van de Reusf, om hem eene misdaad te doen aan
welke. .hij de.heillooze oorzaak was. Daarenbo--breng,va
ven wilde de Hemel., dat liet land des verleiders met het
bloed van zijn ílagtoffer wierdt befproeid , en dat de verleider

van de onfchuld voortaan 'de vrugten van zijnen arbeid niet
zoude kunnen inzamelen,, zonder zijne misdaad en dit ver
uiteinde zich te _ herinneren. Gaarne merkt het-fchrikelj
volk overal de werkingen der Voorzienigheid op , omdat
het, . in zijne eenvoudige leevenswijze, minder belangs dan
wij heeft in het niet erkennen van dezelve. Zoo zeer was
}Iet volk te Bremgarten door alle de verwonderlijke omttandig^.
lieden van dit voorval getroffen, dat het de eigendommen des
verleiders wilde gaan verwoesten ; veel moeite kostte het, de
onttuimigheid deezer eerlle opwellinge te beteugelen. De
fehuldige hieldt zich verborgen, en op raad der Wethouderen
zelve was hij genoodzaakt, zonder verwijl, dat is, voor een
ei en een appel, zijne eigendommen te verknopen, en voor

altijd zijn vaderland te verlaaten.

Iaz

bE REIZIGER GRIFFITHS.

51^_

biE REIZIGER GRIFFITSS EN DE TURCOMANNI5CI R VROUW.

(Uit J . GRIFFITHS Travels in Europá, gifra Minor and
Arabia.)

Konich en Ereplee doet zich eene romaneske vlakte
T usrchen
op. Aan de noordzijde van , dezelve hadt zich een Stam
gelegerd. — Volftrekt

Turcomannen
melk behoevende, befloot
ik mij derwaards te vervoegen , om die behoefte te voldoen.
Hunne tenten naderde ik met een langzaamen flap en fchijnbaare rustigheid. Verfcheidene trok ik voorbij, zonder eenige
waarfchijnlijkhgid te ontwaaren, dat ik in mijn oogmerk zou
flaagen. Kinderen alleen ontdekte ik ter plaatze waar ik mij
bevond. De Mannen waren, met hunne kudden van fchaapen
en geiten, op een zekeren afl and. — Verder gaande, zag ik
eene Vrouwe, aan den ingang van eene kleine tent, bezig met
het verrigten van eenig huislijk werk. Mij verzekerd houden
dat eene vervoeging tot de gevoeligheid der Vronwlijke-de,
Sexe, met betaamelijkheid, door iemand, die gebrek hadt,
niet zou afgeweezen worden , hield ik haar mijn' ledigen houten drinknap toe , keerde denzelven om , begroette haar ' naar
's lands wijze , mijn verzoek door fpreekende gebaaren aan
-dringe.
De fchoone Turcomanne bedekte fchielijk haar aangezigt, eta
!loop in de tent. — Zij was alleen. ^ Ik deed geen flap
verder; tot dat eene nieuwsgierigheid, welke af te keuren mij
niet wel zou voegen, haar aanzette om van agter het behang
te gluuren. •— Zij zag dat ik niets ergs bedoelde;-zeldrtn
mijn omgekgerde drinknap bleef getuigenis draagen van mijne
behoefte , en eene herhaalde groete fmeekte andermaal oxa
bare gastvrijheid.
De vreesagtigheid haarer Sexe, de landsgebruiken, en zelfs
de vrees van gevaar, veeeken voor de goedaartigheid van haar
hart. Zij keerde weder na liet binnenfee van de tent, kwant
fpoedig terug met eene melk kruik, en, tot mij naderende met
een meer dan half afgewend oog, vulde zij mijnen drinknap
tot den rand, en verdween. — Haar gedrag bevestigde mij
de waarheid van alles, wat ik gehoord had wegens de goedhartigheid der Sexe , en verferkte mijn vertrouwen op do
Vlouwen, geduurende het overige van mijne reis, wanneer ik'
eeig-betoon van vriendfchap behoefde onder Volken, vreemá
van de wetten der Gastvrijheid. En ik mag er bijvoegen,
ia if; mij in dit vertrouwen nooit te leur gefleld vond.
-
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DZ ,E 7NSTsCRiLDER DAVID.

♦ NERDOTEN VAN DEN BEROEIIDEN FRANSCHEN KUNSTSCHILDER:
DAVID+

XVI hadt den Heere nAVIb gene OvoOK
De
in de Louvre
van
zondt den Kuntenaar
den
oning LODEWIpt Dn
hing

vergund.
Graaf D'ANGZVILLIERS
bij
Heer PECOUL, opziener
's Konings gebouwen ,ten einde reet hem fchikkingen te beraamen aangaande zijn nieuw verblijf. Deeze Opziener was een
ijverig voorfander der fraaie kunden ; en getroffen door des
Heeren DAVTDS groote talenten, viel hij hem in de rede , te
Zuidden van zijne ontwerpen van verdeelinge , tot hem zeg
Maar dat is een verblijf voor een ongehuwden:-gend:,;
weet het rlet."
denkt gij het altijd te blijven ?" — „Ik.
„ Laat de verdeelingen voor mij over, en kom bij mij eetes.
De Heer DAVID nam het aan. Na den maaltijd verzogt de Heer
PECOUL hem alleen te.fpreeken. „ Gij hebt te Rome den brosder van mijne dochter gekend; gij hebt haar gezien indien
„ zij ubehaage, en zij behaagen in u Nebbe, fchenk ik u heure
hand, en voeg er vijftigduizend Ecus nevens." Naa verloop
van acht dagen tradt de Heer DAVID met haar in den echt.
Vier kinderen beeft hij in dit huwelijk verwekt: te weetten, twee Tweelingdochters, thans aan KoIouellén gehuwd , een
Zoon, die in dienst is, en nog eenets Zoon, welke ftadeert.
,,

Omtrent dien zelfden tijd ontving de Heer DAVID befielling
VAN NO MLLES, om een Christusbeeld voor haar Bidvertrek te fchiideren. Deeze CHRISTUS
was een fchoon Akademiebeeld. In 't eerst was de Maar.
dèhalkin er van verrukt; doch ten laatfie herkende zij in dit
Christusbeeld een zeer fchoonen foldaat van de Koninklijke lijf=
wagt, die voor model hadt gediend. Haare godsvrucht wierdt
;er door geërgerd ; zij zondt de fchilderij aan den Kunflenaar
terug, met de verklaaring, nimmer voor zulk een beeld te
zullen knielen. Vergeefs gaf de Kunftenaar tot antwoord,
dat het oogmerk alles heiligde; vergeefs noemde hij verfchef.
den Nymfjes, naar welke men Heilige Maagden hadt ge-.
Ifchilderd. De zaak kwam in • proces. Ligt kan men denten, dat de Kunstfchilder stet won; het regt was op zijne,i
en het belachelijke op de andere zijde.
;

in Mevrouwe de Maarfchalkin

,

GEPAST ANTWOORD.

Le brieven van uw hand zal ik ter drukpers geven!
Dus dreigde een Muscadin zijn fchrandere meestrel:
;eengoed, dus antwoordt zij; 'k zal niet voor d'inhoud beven;
Voor 't minst, ixdieit ik bico', is 't •ukel • ut 't adres 1
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BEDENKINGEN OVER DE OORZAAILEN VAN HET TOES
EN AFNEEMEN DES RIJKDOMS.
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is de opeenhooping van dat gedeelte des
overfchots van arbeid, welk men van de verteering
ijkdom
heeft afgetrokken , en waaruit de eigendom , van yvelkè
benaaming ook , den oorfprong ontleent. Rijkdom is ,
derhalven, het overfchot des arbeids, boven 't .geen de
algemeene verteering vordert. Orn te ontdèkken hoe
verre die meerderheid des arbeids, mag worden uitge(trekt, en met welke gevolgen dezelve gepaard gaat, is
liet noodig te onderzoeken , welke. beweegredenen oorfpronglijk de menfcheu tot arbeid en vérteering darezetten.
Menfchen, die de middelen verkreegen hebben om aan
de noodwendigheden des dierlijken leeve,ns te voldoen
en nog blijven werken, vinden zich daartoe aangefpoorcl
door het uitzigt om daardoor Rijkdom of Aanzien te
verwerven. Het is blijkbaar , dat hij, die arbeidt om
Aanzien te verkrijgen , zich door den prikkel des
hoogmoeds vindt aangedreeven : dan het komt er hier
op aan, om het heerfchend beginzel en de eindelijke uit
te ontdekken van den werkzaaweh man, die zijt(-zigten
vlijtbetpon aanwendt om Rijkdommen te verzamelen.
de natuur det
Het is alleen door de ontvouwing
genots, ' welk de Rijkdommen verfchaffen, dat wij tot
het waare begintel kunnen opklimmen, 't welk het verlangen wekt om middelen en een onafliap`glijken ítaat_té
verkrijgen. —Alle de genietingen ,welke nietgerangíéhit.t
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kunnen worden onder de leevensnoodwendigheden, or
den begreepen in het algemeene denkbeeld van Weelde,
en mogen in twee onderfcheidene takken verdeeld worden. Vooreerst die van genietingen in 't algemeen, welke niet noodwendig uit behoeften den oorfprong ontleenen, maar alleen eene uitbreiding van dezelve fcliijnenn
uit te maaken, die ten voorwerpe hebben het voldoen
onzer Testen, door ons eene verfcheidenheid van aange'
naante aandoeningen te verfchaffen. Deeze klasfe mag
zeer eigenaartig• de klasfe van zinnelijke weelde genaamd
worden; en de andere klasfe, daaraan zeer naauw verbonden, en dikwijls met de eerffe verward, zoekt alleen
te fehitteren en te praalen. Deeze foort van weelde,
veel uitgeftrekter dan de andere, firekt zich aan de eerie
zijde uit tot de noodwendigheden van den behoeftigen
ran; in eiken anderen rang der maatfchappije is dezelve
cie handlanger en gezellinne van zinnelijke weelde, en
de rijke man flaat geheel onder dien invloed. — Wat is
de oorzaak, dat mer, een zo hoogera prijs befteedt voor
zeldzaame juweelen en diamanten, in welher aandoen de
Rijkdom zo veel Relt ? Is het omdat zij aangenaam ons
oog ítreelen , door de fchoonheid van derzelver fchitterenden luister ? Neen ; dit fchraal genot ;laat niet in
verband met derzelver waarde; het is alleen omdat ze de
eigenfchap bezitten, om den Rijkdom der perfoonen, die
dezelve draagen , in eene andere gedaante te doen voorkomen. Met elk voorwerp van weelde is het in dier
voege gelegen ; hoe genoegelijk dezelve mogen weezen
als voorwerpen van zinnelijke voldoening, zulks is niets,
in vergelijking van het vermaak, 't geen zij verfchaffen,
uit vertoonmaaking herkomftig. Alle de, fieraaden , wet•
ke de kamers eens rijken mans oppronken, de verguld
beeldhouwwerken, welke de kunst met zo veel-zels,d
fmaaks ten toone fpreidt ter verlustiging van het oog,
zijn alleen zo veele tovercharac`ters , die allerwegen het
opfchrift te leezen geeven Bewonder mijnen Rijkdom
In alle klasfen heeft de
Bewonder mijn goed Geluk!
weelde van vertoonmaaking deeze woorden te leezen gegeeven op elk fink, 't welk dient tot gemak en verfraai+.
ng des leevens. Deeze weelde fiert met een fmal ítulje
ant de muts an des landmans dogter, en geeft aan elk
,gedeelte der kl eedinge kleur-en en fieraaden, vreemd van
de oorfpronglijke behoefte,. Met één woord , indien. wij
i tmoMeren die zwakke of bedorvene fchepzels, die vats
be.
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delen leeven, zullen wij bevinden, dat hetgeen de eigendom uitmaakt van de behoeftiglten onder de arbeids.
lieden, over 't algemeen , eenige trekken heeft van dit
opfchrift: ik ook ben rijk genoeg om iets te bezitten,
't geen ik niet voljirekt noodig heb om te leeven:
be weelde van vertoonmaaking heerscht over de zinlielijke weelde van den Rijken , en zet aan tot fchitterende uitgaven: zelfs die voorwerpen, welke, uit derzelver aart , alleen de zinnen fchijnen te fireelen , worden, o hunne beurt, middelen' van kostbaare verkwism, bij voorbeeld; een rijklijken en pragtigéri
tingo tee
maaltijd, door een man van middelen gegeeven; neem in
uwe verbeelding alles weg, wat alleen dient om u het
denkbeeld in te boezeroen van de rijkheid des onthaaIers, en laat niets op tafel, dan 't geen verordend is out
de zinnen van dien man te ftrèelen i wat zou er overblijven? Laat ons een algemeenen oogflag' werpen op dd
kosten, welke de tnenfchen, maakeng naa dat hunne gevvoone behoeften voldaan zijn; en *ij zullen zien, dat
zij allen gedreeven worden door eene begeerte om zich
als Rijken voor te doen: derhatven is het groot beweeg=
middel, 't geen de menfchen tot het verkrijgen van Rijkdom áanzet; de begeerte om hunne bezittingen ten toon
te fpreiden:
De vraag valt nu: wat is dé grondflag van deeze (terke begeerte om zich als rijk voor te doen ? Ik zal tragtenn
hiervan rede te geeven. Agtervolgens den welgeregelden
loop der dingen, veronderstelt men een man rijk te weezen, naar gelange van de diefiflen , welke hij aan de
maatfchappij gedaan heeft , en de mindere eifchen , welke hij te maaleen heeft op derzelver hulpe: uit dit oog•
punt befehouwd, is zijn, Rijkdom eene Poort van proeve,
of levert althans een vermoeden op van zijn verftand;
van zijne werkzaamheid, het te made houden zijner middelen, enz. Heeft hij zijn fortuin zelve gemaakt , of
ontleent hij zijne middelen van zijne voorouderen, dit
laatste veronderftelt die eigenste hoedanigheden in zijne
voorouderen 4 welker luister op derzelver naakotneline
gen afkaatst. Daarenboven is , in het laatfte geval,
Rijkdom een teken van eene meer befchaafde opvoeding;
van een grooter afkeer om eenige dier beflraffentewáardi.
ge daaden'te bedrijven , waartoe de armoede fomtijdt
aanport; van eene meerdere gefchiktheid en bekwaamheid
om postes te bekleeden, die vesírouwe eu onbaitáug0oa
tiga
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tigheid vorderen: in 't kort, wat ook de oorzaak moge
zijn, het is openbaar, dat de meníchen altoos genegen.
en gereed geweest zijn , om aan de bezitters van Rijkdommen een ontzag en agting toe te draagen, geëvenredigc
aan den Rijkdom, dien men veronderltelt dat zij bezitten. Hieruit is blijkbaar , dat door deeze bedenking
het najaagen van Rijkdom eerie der hoofdbejaagingen des
menschdonis wordt.
Bij voorbeeld, een loopman, die tonnen fchats bezit,
heeft alle die middelen niet noodig, om alle zinnelijke
geneugten te fmaaken, waarop de menfchen zo zeer ge
zijn. Dit is het voorwerp zijner wonfchen niet:-fteld
hij ziet andere kooplieden 'rijker dan hij ; hij wenscht
hun te overtreffen, en Relt, ter -winstdoeninge, alle zijne
bekwaamheden te werk:. dit zelfde grijpt ook bi} anderen plaats. De geestdrift of het verlangen om anderen,
voorbij te fireeven , is het eerlire beweegrad tot al dien
opeengeftapelden arbeid , yelken de menseh , in den beichaafden ífaat der zamenleevinge , aan de behoeften
zijns natuurlijken beftaans heeft toegevoegd. De mensclt
in den natuur('aat voelt dien prikkel tot werkzaamheid en
i'nfpanning zijner vermogens niet: hij werkt alleen om de
behoeften der dierlijke natuure te voldoen, en brengt he
overige van den tijd in eenen iaat van werkeloosheid
door.
Gemelde algemeene naijver is verdeelti in twee takken ; in naijver van arbeid, en naijver van verteering.
De eerlle is het werkend beginzel van allen,, die tot no
toe geen deel erlangen van opgehoopte vrugten huns arbeids; zij tragten elkander voorbij te fireeven in werkzaamheid, bekwaamheid, te raade houding van het gewonnene , en elke andere hoedanigheid , welke ftrekt oni
den voorraad van bezittingen te vermeerderen. J)e;
tweede is een natuurlijk gevolg van den eestten. De
menseh wendt zijne vlijt en fpaarzaamheid aan, met de.
hoope, om, in eeneg toekomend tijdperk, genot daar van te trekken. De grootheid, het aanzien, aan Rijkdom verknogt , is zijn voornaamfte drijfveer ; verteering, derhalven , is het flot des arbeids. De mensch
komt (over 't algemeen gefproken) vroeger of laater tot
dit toppunt zijner werkzaamheden, en op dat tijdperk
is de naijver van verteering de heerfchende drift. Eik
iragt, in gevolge van de natuurlijke aandrift om zijne:
iededingers voorbij te Ihreeven, het treffendst en iu't oog
loo-
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loopendst vertoon van zijnen Rijkdom te maaken, om
daardoor een grooter aandeel van die belangrijkheid te
verkrijgen ,. welke de be(lendige medgezellinne is van
gronte middelen.
De naijver in vlijtbetoon heeft verfcheide trappen,
en is altoos geëvenredigd aan die kragt of bekwaamheid,
in den mensch huisvestende , welke men geestkragt noemt.
Het is die hoedanigheid, welke de natuurlijke bekwaamlieden der menfchen verhoogt; het is de kiein van moed
in den krijgsman , van vernuft in den kunitenaar en
letteroefenaar , van braafheid in regenten , en van
werkzaamheid bij de vlijtigen in alle ftanden. De. Volken , die zich meest onderfcheiden hebben door den
glans hunner krijgsverrigtingen, zijn dezelfde, die het
voordeeligst uitflaken in het aankweeken van kuntten,
weetenfchappen, koophandel, wanneer derzelver geest;ragt in die onderfcheidene rigtingen werkzaam was. —
Ik zal, voor tegenwoordig, niet onderzoeken , of het
sneer ten voordeele van een Volk ftrekke, die geestkragt
aan te wenden in het voeren van de wapenen, dan in den
koophandel en het kweekeg der fraaije kuntterl en weetenfchappen. Zulk een onderzoek is :vreemd van mijn
oogmerk in deezen. Ik befchouw thans de menfchen uit
het oogpunt van derzelver onaflaatende aanwending en
herhaaling van den arbeid : ik zal de onderfcheidene
,tijdperken naagaan, welke elkander opvolgen in de'verfchillende qnderverdeelingen van vlijtbetoon.
De werkzaamheid des vlijtigen is de éénige oorzaak
niet van de opeenflapeling van Rijkdommen ; omdat,
wanneer liet verlangen na het bezit der voorwerpen,
op welke hij gefteld is, in een beftendig evenwigt blijft
met zijne werkzaamheid, hij dezelfde blijft, zonder eenige flandsverbetering; en indien de menfchen , van den
beginne des maatfchaplijken leevens af, geregeld de ganfche opbrengst van hunnen arbeid verteerd hadden, dan
zou het onmogelijk geweest zijn, eenige opeenhooping
van Rijkdommen daar te Hellen. Het is, derhalven, het
beginzet van te . raade houding of huishoudkunde , 't
welk , door het overfchot des arbeids op te leggen, de
onderfcheidene foorten van eigendom gefchaapen en ver
heeft , en den grondslag gelegd van Rijkdom;-merd
en is, om dezelfde reden, de voortbrengende oorzaak
geweest van de trapswijze vordering des menschdoms.
0 03
Want,
,
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'Want, wanneer wij in onze gedagten afzonderen alles,
wat de mensch verkreegen heeft geduurende de tijdpet.ken der befchaaving , en het voortbrengzel van het
overfchot des arbeids , opeengehoopt door herhaalde
vlijtbetooningen en befpaaringen, wat zal er dan overblijven dan de mensch 'in den woesten staat , omringd
door de onbewerkte en ruwe voortbrengzelen der na-

tuure ?

Veronderf ellen wij eens een werkzaam Volk vol geest
overgevoerd op een onbebouwden grond, waar-kragt,
elke bron• van eigendom, als 't ware , moet daargefteld
en geopend worden7. Die ftand der dingen drijft de gelukzoekers tot arbeid en fpaarzaamheid, als de éénige middelen om vasten eigendom in dat land te verkrijgen.
Waardemaal het ontginnen van landen, en het aanleggen
van dezelve tot vrugtgeeving, in zulk een' (laat der dingen, het natuurlijkst -, heilzaamst en getnaklijkst plan
is, and de Landbouw de eeríte zaak zijn , welke men ter
band tneënit^; en de Itaage opeenvolging van nieuw ont-,
g onne 3'anden zal de bevolking bevorderen, die geenen
hinderpaal ontmoet. De eenvoudige kunften, aan den
landbouw verbonden , 'verfpreiden zich met gelijke geklijkheid over geheel het land. In deezer voege grijpt
er een aanwas en onderverdeeling van inkomen plaats
]het- geld, in omloop gebragt, en de werkzaamheid leevendig houdende, moet eigenaartig fchaars worden; gaande
door zulk eene menigte van kanaalen, die zich "aan alle
kan-ten openen , en welker vermeerdering den eisch van
geld doet toeneemen. " De rente der gelden wordt zeer
zwaar, en papierengeld moet daargetteld en vermeer4erd worden , om den omloop te bevorderen en de plaats
van k-ostt,aare meraalen te bekleeden. Alle andere foort
van eigendom zal tot de hoogte van het geld in evenrei
digheid 4laan , en een voordeel- opleveren, geëvenredigd
fan de hoofdfom, tot het "voortbtengeii aangewend. --n zodanig een land tal de groote winst , verbonden
aan alle foorten van bezigheid én vlijtbetoon, (trekken
om dezelve te vermenigvuldigen , en er zal , uit dien
bocgfde, eerre Berke mededinging zijn in liet voortzetten
van werkzaamheid , en' bovenal de daar eigenaartige.
Aan den anderen kant zal de werkzaamheid der weelde
weinig te beduiden hebben, met de andere vergeleeken.
-iJ dit toeneemend.veronderi}eld Volk is -dit het ratuurlijk beloop der dingen.
-
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Vergelijken wij 't zelve niet Volken , verder gevorderd
in kunften en koophandel, zal men het een arm Volk
vinden , waar alles op een' minderen prijs iaat. De
goedkoopheid van het land en de grootheid van het
voordeel , daar te behaalen , zal veele vermogende lieden aanzetten, om daar hun geld te beleggen, en deel
te neemen in de ontwerpen van manufa &uurera en koop
zal de 1chaarschheid van-handel.Izto
goud en zilver eene invloeijing van deeze metaalen her.
voortbrengen, en de laagere prijs van elke leevensnoodwendigheid den uitvoer van het bewerkte veroorzaalken, en dus eene vermeerdering van geld daar te lande.
De toepasfing van dit beginzel kan men opmaaken uit
den aanwas van werkzaamheid en rijkdom in Noord
en Holland, en van elk land, 't welk in den aan -.4merica
een toppunt van-vangermws,lknto
welvaart en rijkdom opfteeg.
Het is blijkbaar, dat de Rijkdom eens Volks niet kan
toeneemen, indien de leden dier maatfchappije niet worden aangeprikkeld door onderlingen naijver, om elkander in vlijtbetoon en het wel te raade houden der middelen te overtreffen; en hieruit volgt; dat die naijver in
werkzaamheid het beginzel is van den toeneemenden
Rijkdom eens Volks. De landbouw heeft den gronddag
gelegd van de verbetering, en den aanwas des rijkdoms
eener Natie , en de kunsten van de eerie nood^aaklijkbeid ontmoeten aanmoediging door de toenemende vo4krijkheid : deeze voortgang wordt verder onderfteund
door de manufaétuuren., koophandel en fraaije kunftea.
Van den koophandel ontleent de Volkplanting jaarlijks
eene balans van handel, geëvenredigd aan de werkzaam.
heid en wel aangelegde bezuiniging ; en deeze balans
met andere Volken moet In 't einde in gelde voldaan
worden, en hieruit volgt een invoer van geld in 't land.
Intusfchen zal het fchielijk toeneemen des Rijkdoms
niet !rekken , om het geld, daar in omloop, te ver.
hoogen : want zo lang een Volk Werkzaam, vlijtig en
zuinig blijft , zo lang naijver in arbeid heerscht , zat
de prijs der dingen niet klimmen door den invoer van
geld; dewijl de ingezetenen, in derzelver hoedanigheid
als koopers, geen prijs zullen betaalgin, welke den invoer van de waaren , welke zij uitleveren , van de
koopmarkten van Tiuropa of elders uitfluit. De koop.
0Q4prijs
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prijs der waaren moet , derhalven, de (lagbooin zijn ^
welke den prijs van allen arbeid bepaalt, en, bij weder
prijs van den voorraad, die den vlijtigen-werking,d
werkman in alle takken van handel voedt. Waaruit
volgt , dat de vermeerdering van kapitaal geen onmiddelijken invloed zal hebben om den prijs des gelds te vechoogen. Het overfchot moet , derhalven, aangelegd
worden om nieuwe bronnen van geldwinst te openen,
of de oude te verbeteren'. In zulk een Rand der dingen
is her. openbaar, dat de opeenhooping van kapitaal , en
de mededinging van vermogende lieden , de rente des
gelds zal.:vèrlaagen. Op deeze wijze voerde Hel/and,
in vroegeren dage , den koophandel de wijde wereld
door , ' en dreef denzelven op een gernaklijker en voordeeliger voet dan eeni$e Zeemogenheid : de rente be.
liep 'ten dien tijde aldaar niet meer dan twee ten honderd.

indien- rijke lieden het even gemaklijk vonden , hun
geld in andere plaatzen , zo wel als in hun eigen land,
uit •te zetten, of indien zij hunnen eigendom, tot vermeerdering hunner inkom(ien , met zo veel gemak elders. konden befteeden als op plaatzen meer binnen
hun bereik , zou deeze overvloed van fchatten den
weg vinden na alle plaatzen , waar die hoeveelheid
minder is. Maar de oml}andigheden gedoogen op
verre na altoos niet , dit te bewerkffelligen. Het volkomen. vertrouwen, 't welk geldfchieters vorderen ,
doet liet bezwaarlijk en gevaarlijk worden , te tree.
den in zodanige befpiegelingen ; en het zelfde wantrouwen is blijkbaar in elke onderneeming, die of roerende„ of ,vaste goederen betreft. Wanneer iemand zijn
geld ,belegt, in het aankoopen of verbeteren van eene
bezitting , ter plaatze waar hij woont , heeft hij alle
:middelen bij de hand , welke hem in haat Rellen ot^i
er de grootlte wi4ist van te trekken : deeze gemaltlijk 4
1 eid vermindert naar gelange van de afgelegenheid des
voorwerp s ; en wanneer het jn een vreemd land gelegen ;is ,, vermeerdert de zwaarigheid' om de - waarde
weder te ktijgein , en deeze wordt zomwijlen onover..
korrelijk. - Een E€zgelschman, bij voorbeeld , die in
Londen woont , zal weinig aanprikkeling gevoelen out
lander jen in Zweeden of, 'Rusland te koopen : de bezwaarlijkheid om zijne renten te bekomen, weegt alle
voor"
,
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voordeeien op, welke hem anderzins zouden mogen ver
om liever zijn geld aldaar dan in Londen te be--loken,
leggen. De overfchietende kapitaalen moeten, gevolgelijk, bij voorkeuze belegd worden in die foort van ei
welke men in eigen land vindt.
-etidomn,
Naar maare, eg_ter, zich het geld opeenhoopt, en de
mededinging van geldzakken toeneemt , moet het geld
Bene andere rigting zoeken, in de uitvinding van nieuwe
manufaëtuuren , in de uitbreiding van verfcheide han
legt zich , in die omilandigheden,-deltakn.1;Vo
toe dp buitenlandfehen handel met de afgelegenfle Volken , en waagt het geld in hachlijke koopbefpiegelingen.
De overvloed van geld lokt zeevaarenden en werklieden van overal : een Volk néemt zeer toe in rijkdom en aantal van inwoonderen , en breidt den koophandel allerwegen uit. Zodanig is, in deezen laatsten
tijd, de'•gefteltenis van Engeland geweest. De nieuwe
hoofdfom , welke de balans des handels elk jaar oplevert , wordt befteed in het fchèppen van nieuwe bron
nieuwe han -netovlijb,hpfeurnva
aanleggen van volkplantingen , en-clekan,iht
het ui, breiden van de poogingên der onvermoeide vlijt
over geheel den aardbodern.
Intusfchen-, is het Moederland , of het middelpunt
van eenen Staat, zo rijk en uitgebreid , desgelijks de
plaats, waar het geld in den grootften overvloed gevon.
den wordt, en nog fteeds toeneemt, door de ftaag voor
balans des handels ; het is , daarenboven, de-delig
plaats , waar elk•voorwerp van geldbelegging daartoe
greetigen aantreft. - Ik moet mij wederom op Engeland
beroepen , als eén voorbeeld in dit geval opleverende.
't Is dit land, 't welk den landbouw tot den hoog(len
trap van volmaaktheid heeft opgevoerd, waar de mannfaLrtuuren boven alle 'uit[ieeken , en alle aanmoediging
tot verbetering en volmaaking ontrpoeten. De Engelfchen, hebzugtig en vlijtig van aart, worden (l:eeds door
den prikkel van naijver ten arbeid aangefpoord; veelen
der zeer rijkbemiddelden in dat land vertoonen hunne
grootheid en aanzien niet, door cede menigte perfoonen
in hunnen trein te houden , of de weelde en verkwisting ten hoogsten topptlnte te voeren ; maar door een
groot aantal menfchen aan handwerktuiglijke bezigheden te Rellen , en hunne aandagt te vestigen op alles..
,wat ftrekken kan, om eenigen tak van vlijtbetoon, wel-
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ken odk , te doen bloeijen. — Soortgelijk een geest
heerscht in Holland, en nag onder de oorzaaken van
deszelfs rijkdom gerekend worden.
(Het vervolg en Jlot hiernaa..)

IETS OVER EENE .VERDIEENDE MANIER OM SUI-

KER WIT TE MAPEN.

(Medegedeeld door PETRUS ALMA, Chimist enz.
te AmJterdam.)

I

een der buitenlandfche papieren, en ook in een on
' zer binnenlandfche weekbladen ( 4 ), vindt men gewag gemaakt van een middel om ruwe en bruine Suiker
wit te maken; hetzelve zou gebezigd worden door een
Fabrijkant in den omtrek van Parijs, en beffaan in het
overgezuurd zeezoutzure' gaz (gas acidum muriaticum
oxygenator) ; de eigenlijke manier van gebruik wordt
geheim gehouden , en uit dien hoofde noodigt men de
beoefenaars der Scheikunde uit, om door proefnemingen zulks op te fporen en ten nutte der Fabrijken beend te maken.
Deze uitnoodiging zoo wel als eene proef, welke ik,
voor weinige dagen, op verzoek van een mijner beken
werk ft de, wekte mij op, om mijne denk-den,iht
gedeeltelijk op eigen ondervinding en-beldn,iu
op verdere betchouwende kennis gegrond zijn, aan het
oordeel van anderen ter toetfe te geven : door dezelve
wordt, wel is waar, geen dadelijk voordeel aangebragt;
doch mogelijk ftrekken zij ten fpoorflag, dat bij bemin
Scheikunde de lust worde opgewekt, om naar-narsde
het - verlangde doel te Itreven , en in zoodanig geval zullen zij niet kunnen gezegd worden, ten eenenmale nutteloos te zijn.
De door mij in het werk geflelde proef was de volgen.
de. Door middel van gewoon keukenzout, bruinfleen
en zwavelzuur bereidde ik het overgezuurd zeezoutzure
gaz,
(') Esprit des Yeurnaux en AIL. Kunst- en Letterbcrie via
den iI dezer maand.
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gaz, en bediende mij, ter opvanging van hetzelve, van
den toedel van W0ULFFE, mijne inrigting was zaodapig, dat

de if'ce flesch gedeeltelijk met water,
-- met bruine basterd,
ade
3de ----------- met ruwe ongeraflïneer,
de Suiker,
—-- met bruine basterd, in
en de Ode
water tot de dikte van dunne Siroop ontbonden,
gevuld waren. -. Het oogmerk, waartoe in de eerite
flesch het water Itrekken moest., .was, om de gewone
zeezoutzure dampen , welke met het overgezuard zeezoutzure gaz mogten vermengd zijn, op te slurpen, en
dus den toegang tot de Suiker te beletten. — Den toeftel aldus geregeld en toegefmeerd zijnde, deed een zeer
geringe graad van warmte weldra de dampkringslucht
uit alle flesfchen door water, fuikers en firoop drijven,
en door overgezuurd zeezoutzure gaz vervangen ; het
duurde niet lang , of de Suikers wierden merkelijk witter, of liever beel,bleek geel, terwijl de Siroop weinig
of niets van kleur veranderde: ik liet dezen toeftel gedurende den nacht ftaan, in afwachting of de Suikers
ook in den grond wit zouden worden; doch hierin vond
ik mij bedrogen; zij hadden reeds den vorigen avond
dien graad van witheid bekomen, voor welkeg zij vatbaar fchenen.
Ik maakte dus den toeftel los, — de Suikers waren
van eene meerder klevende en taaiachtige zelfftandig
hei?.. merkelijk zuur van fmaak (*), doch zoet van na
fmaak, en :ehenen zeer vatbaar om de vochtigheid uit den
dampkring tot zich te trekken, gelik zulks ook in de
volgende dagen eene bijna geheele (melting aantoonde.
^— Deze proef was dus eene volkomene teleutftelling in
hetgene ons de bloote aanbeveling, van het middel beloofde, doch niet in hetgene men er, bij eene nadere
overweging, in een fcheilzundigen zin, van ce verwach•
ten hadde.

De
(") Men denke niet, dat door eene te lange blootflelling
aan het gaz de Suiker dit zuur verkregen heeft; eene nadet

genomene proef heeft mij overtuigd , dat zij bij de eersla
kleurverandering reeds met cent aanmerkeliJe hoeveelheid(.

zaur bezwangerd werd.
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De kennis der betlaandeelen van het gebezigde lig.
chaam, en van de aanbevolene vloeitoffe, zoo wel als
die der verwantfchappeu, welke deze, volgens fcheikundige wetten, op elkanderen moeten uitoefenen, zij
crier onze voorlichtfter, en heflisfe, of het overgezuurd
zeezoutzure gaz in dit geval eeni;e aanbeveling verdie.
ne , en gefehikt zij om den Tabrijkant het verlangde
voordeel aan te brengen, of noodelooze moeite te befparen.
De. Suiker , gelijk bekend is een voortbrengfel uit liet
Plantenrijk, beltaat uit \Vaterflof,, Kool(lof en Zuur
dus, een Planten half-zuur (oxydwn vegeta--Jtof,—is
bile) en wel een van die halfzuren, welke als zoodanig
voor een verdere ..graad van verbinding met meerder
£uurkif -- voor zuurwording vatbaar zijn.
Het overgezuurd zeezoutzure gaz bef}aat uit de
grrondf{of van Zeezoutzuur, • Zuurltof (in,eenti zoodanige; evenredigheid , dat deze de overhand heeft) en
iVarmteltoff Deze verbinding, boe zeer volkomen fcheikundig, heeft dit aanmerkelijks, dat het gedeelte zuur
, hetgene hier in overmaat bij het gewone zeeáoutz,uur-Itof,
aanwezig is:, gaarne hétzelve verlaat, om met andere lid
chamen in verbinding te treden. Zoo ítaat; bij voorbeeld,
het overgezuurd zeezoutzure gaz gretig het o>ergezuurde
.af aan fommige metalen, welke daarin geoxydeerd worden met zulk eene hevigheid, dat zij zelfs ontvlammen;
— zoo werkt het ter vernietiging van alle plantenkleuren , door zijne overmaat van zuurftof, en doet, uit
dien hoofde, bij de Bleekerijen , in een kort tijdsbettek,
Benen dienst , welken de zuurhof uit den dampkring ons
niet, :.dan na een veel langer tijd,' kan bewijzen. Dus
-blijft de zuurítof^, .hier in overmaat aanwezig., en hoe
zeer feheikundig verbonden , hare verwantfchap op andere ligchamen vooral in geenen minderen graad uitoefenen, dan. wanneer_ zij ongebonden op dezelve werkt.
Wanneer men dit nu als eene waarheid, en met de
wetten der Scheikunde óvereenítemmende, kan aannemen, dan zal het niet bezwaarlijk vallen te verklaren,
wat, ingevolge hiervan, bij de werking van voornoemde gaz op de Suiker heeft kennen gebeuren; terwijl een
naauwkeurigér overzigt voldingend zal aantoonen, wat
er werkelijk gebeurd is.
-

Het overgezuurd zeezoutzure gaz wordt , zoodra

hetzelve met de Suiker in aanraking komt , ontleed;

de
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Je overmaat van zuurflof verbindt zich met de voor verdere verzuring vatbare Suiker tot een acidum vegetabiIe , en helt het Suikerzuur , acidurn oxalicum , daar.
Door het verlies van deze overmaat, is liet overgezuurd
zeezoutzure gaz nu gewoon zeezoutzuur geworden , en
als zoodauig bij de Suiker aanwezig. Dus moest men
na de bewerking verkrijgen een mengfel van fuiker,
fuikerzuur en' zoutzuur.
Om hiervan overtuigd te zijn, onderzocht ik mijne
Suiker door proefmiddelen , en ontdekte weldra het
zoutzuur, 't geen , gelijk boven gemeld, aan den fmaak
kenbaar was, ten duidelijktie , doch vond , zelfs bij
de naauwkeurigtle herhaling van onderfcheidene proeven, geen het minfte fpoor van fuikerzuur.
Hier leerde mij dus op nieuw de ondervinding, hoe
in vele gevallen onze befpiegelingeii onzeker zijn, zoo
lange zij niet door de beoefening zelve bevestigd zijn
geworden.
Mijn eerfte denkbeeld, 't geen, a priori, aan de wetten
der Scheikunde getoetst , niets tegenflrijdigs in zich
fcheen te bevatten , en waarop dus mogelijk.. anderen
ook fchipbreuk zouden hebben kunnen lijden, vervallen
zijnde, kwam mij in de gedachten, of de Suiker, daar
derzelver beilaandeelen, ieder op zichzelven, in eene
verwantfchap met de zuurstof ítaan, hier ook voor een
gedeelte ontleed zoude zijn, en er of water of koolstofzuur, of wel beide te gelijk , zoude zijn geboren ge
mij,, wegens de 'meerdere-worden;—htfc
vochtigheid der Suiker na de bewerking, niet onaannen elfijk; en omtrent het laatfle werd ik genoegzaam overtuigd, door eene ontwikkeling van kool.t}ofzuui , hetwelk
ik bij eene oplosfing van mijne bewerkte Suiker in gekookt overgehaald water ontwaarde, en in kalkwater,
waar het kool&ofzure kalk (carbons celcis) daaritelde ,
opving.
Mij nu te vreden houdende met de verklaring der bewerking, íchiet mij alleen over, iets omtrent het voorof nadeelige voor den Fabrijkant aan te flippen.
Ik wil niet ontkennen , dat hij ten opzigte der kleur
iets zoude winnen; -- de Suiker en derzelver oplos=
Engen in water, fchoon geenszins wit, zijn blanker dare
die , welke deze bewerking niet ondergaan hebben;
doch het is nu eene waarheid , dat zij voor een gedeelte
ontleed, en met zoutzuur en koolftofzuur, het eerfte

in
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in een meerderenhet laatste -in een minderen gr*a #
bezwangerd zijn. De volkomene bevrijding hiervan
blijft derhalve de groote zaak , en fchijnt mij toe
dat , ten opzigte Van het zoutzuur, voor den Fabrijkant, zoo niet ondoenlijk, ten miníl:e , zoo wegens
moeite als verlies, naar evenredigheid meerder nadeelig is , dan hem de bruinere kleur der basterdfuiker
minder voordeel aanbrengt : want , hoezeer ik erken*
ne met de Fabrijkmatige behandeling in eene Suiker..
raffinaderij niet ten volle bekend te zijn , het zal toch,
gefield het kan gebeuren, behooren te gefchieden, het
zij door het zuur te neutra?ifeeren door eene verbinding,
met kalkaarde of loog, het zij door eene afwasfching of
liever 'herhaalde bevochtiging en uitlekking. Daar, in
het eert}e geval, geene andere dan in water zeer oplos.bare zouten ontdaan, kan het niet anders , of de Sui•
ker moet , door bevrijding van dezelve, -even- als in het
tweede gevat , aanmerkelijk in hoeveelheid verliezen
daarenboven nog wordt het uitgelekte vocht , betgene
anderzins tot de bereiding van Siroop dienstbaar is ,
door het aanhangende zout of zuurdeelen hiertoe ongea
fchikt.
Uit het een en ander meen ik te durveir beíluiten, dat
liet middel , in het Franfche Maandwerk opgegeven ,
en door ons binnet^landsch weekblad, zoo het fchijnt y
overgenomen, onvolledig is, en men , zoo de bewuste
Fabrijkant zich van een bijzonder middel mogt bedie
men, omtrent hetzelve, tot heden toe, geene juiste in.
lichting fchijnt bekomen te hebben.
ig Sept. 1807.

LEEVENSBIJZONDERHEDEN VAN DEN GENERAAL PAOLI,
GEBOREN OP CORSICA IN I76, OVERLEEDEN TE
LONDEN, 5 FEBRUARIJ IEG7.

(Daar een Burger van Cor/lea.)

P

ASCAL PAOLI , Zoon Van HYACINTHUS ,

geboren
te Vostino op Corfsca, wierdt in de Krijgsfchool te
Napels opgevoed, alwaar hij in de weetenfchappen , eTM
vooral in het vak der Staatkunde, aanmerkelijke vorde.

ringen maakte. Naadat hij zijne letteroeffeningcn had
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velbragt, wierdt hij Luitenant in een Regiment, tvaarover zijn Vader Kolonel was. Deeze, een der bekwaam.
it e Generaals van Corfica,. genoodzaakt zijn land te ver
-laten,
nam de wijk na Napels, om de vervolgingen van.
het Genueefch`e Gouvernement te ontgaan.
PASCAL hadt_eenen Broeder; CLEMENS genaamd, die,
even dapper als hij, de loontrekkers der Genueezen dikmaals verfloeg.
PAOLI, de Vader, in den jaare 1 755, na Napels gevlugt, zondt zijnen Zoon PASCAL na Corfica, alwaar hij
ter[tond tot Kommandant- Generaal wierdt verkozen,
hoewel hij Ilegts negen -en- twintig jaares oud was.
Zonder geregelde troepen , zonder wapens , zonder
krijgsbehoeften, zonder leevensmiddelen , zonder geld ,
zonder befcherming , gelukte het hem , den oorlog
voort te zetten, deels tegen eenen aanhang zijner landgenooten, de zaak der Genueezen toegedaan, deels te.
gen het Genueefche Gouvernement zelf. Om dusdanige
zwaarigheden te boven te komen, moest hij met bet ver-.
nuf t van den Staatsman den moed van den Held paaren;
van hier dat de groote FREDEAI1 hem den Eerften Kapi.
tein van Europa noemde.
Deeze Generaal, die geene andere foldaaten dan burgers hadt, wist de vrijheidsliefde , waarvan zij blaak
telkens meer en meer aan te vuuren. Naa de bur--ten,
geroorlogen geftild , de rust en de goede orde in het
binnenfte gedeelte des Eilands herfteld te hebben, bevogt
hij de Genueezen, verdreef hen van {felling tot fielling,
en dwong hen , zich in. de voornaamifé zeelieden van
Corfi'a te vereenigen.
In den jaare 1763 ondertarn hij eenen nanflag op het
Eiland Caprara, toenmaals door eerre Iterke Genueefche
bezetting ingenomen; zeshonderd dappere Corficaanfche
vrijwilligers maakten zich meester van dit rotsachtig Ei
een Fort, 't welk het land en de-land,verigo
zee 'beltrijkt. Vergeefs zogt de vereenigde land- en
zeemagt der Genueezen dit Eiland te herneemen. PAOLI
hadt eenen aanvang gemaakt van het verzamelen van eene
zeemagt, die de fchrik van den koophandel der Genueezen wierdt ; de Corfscaanfche, aan het hoofd der Moor.
fche vlag, wierdt door de nabuurige Mogendheden erkend en ontzien. Hij hieldt onafgebrokene gemeenfchap
met de Europifche boven. Om kort te gaan , zonder
Benige buitenlandfche hulp veriloeg bij overal de Genueetoff,
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zen, die in 't eifade genoodzaakt wierden , hunne to'Evlugt te neemen tot Frankrijk.
I n den jaare 1764 zonden de Franfchen zesduizend
man hulptroepen na Corfica; dit , egter, belette niet,
dat de Genucezen, in den jaare 1768, genoodzaakt wier-"
den, Corfica te verlaaten, van hunne tirannifche heerfchapptj af te zien , n het Eiland aan Frankrijk af te
ítaan.
Corfica weigerde niet , als een integreerend gedeelte
van het Franfche gebied te worden aangemerkt, maar hetwilde door de regeering van Genua niet verkogt worden, in welke het dat regt niet erkende. Door middel
van zijn opperhoofd deedt het Corficaanfche volk ten dien
opzigte regtmaatige vertoogen aan he hof van Ver/all/es;
maar deeze wierden van de hand geweezen, en in den
jaare 1768 zondt dat hof twintigduizend man geregelde
troepen om het Eiland te bemagtigen. De Corfscaanen,overtuigd dat de Franfchen voor de Cenueezen vogten,
Ronden in masfa op, vatteden de wapens aan, en (ereeden
dapper voor den roem en de vrijheid van hun vaderlagd.^
De uitflag békroonde hunne Randvastigheid; en dewijl
er de eer van Frankrijk mede gemoeid was , zondt de
Koning ftraks derwaarts nieuwe troepen, wapens, leevensmiddelen, krijgsbehoeften , en inzonderheid geld,
alsmede gunstbrieven (brevetten), dienende om officieren
onder de eilanders te doen zwenken. Indedaad , het
waren batailjons , uit misnoegde Corficaanen zamengeíteld, die het Fran/the leger tot voorhoede dienden; en
deeze list, meer nog dan het geweld, deedt de uitwerking, welke het Franfche hof verwagt hadt, De Corfscaanen, niettemin, aangevoerd door PAOLI, vogten als
vanhoopigen ; Frankrijk, meesteres van de zee(teden i
hadt niets anders dan het binnenfle gedeelte des Eilands
te bemagtigen ; en de Generaal PAOLI , groot in zijne
nederlaag , hadt de eere , twee jaaren lang, alleen en
zonder andere hulp dan zijne medeburgers , tegen de
Eer(te Mogendheid van Europa te worftelen. Door de
fortuin verraaden , vlugtte hij. na Londen ; een duizendtal dappere patriotten verliet nevens hem Corfsca en week'
na Toskane. Alles wat hij bezat deelde PAOLI met zijne
rampgeno.oten, en hij bleef een afgezonderd leeven leiden , in weerwil der fchitterende aanbiedingen , hem
door het hof van Ver/all/es gedaan, om hem tot weder..
keeren na zijn vaderland te beweegera.

Vol-
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Volgens heiluit der Conftitueerende Vergaderingti, van
So November des jaars 1786 , in zijn vaderland terug
geroepen , verfcheen hij op Corfaca als ampteioos burger;
doch onder deezen titel, den eenigen , dien hij verlangde, wierdt hij niettemin als oppervorst ontvangen. Wel
liep zijn patriotismus bij de Nationaale Conventie-hast
in 't oog; op den tweeden April. 1 793 wierdt het vonnis
van befchuldiging tegen hem gelagen ; den vijfden Junij
daaraanvolgende dit betluit ingetrokken; doch een ander
belluit , van den zeventienden Julij , verklaarde heen
voor verraader des vaderlands , en Helde hem buiten
de wet.
Dusdanige be(luiten kunnen PAOLi's roem bevlekken
noch verminderen; niets anders zijn zij dan het gevolg
van wraaklust en partijfchap ; en indien men, geduurende het Schrikbewind, dien grooten man getragt heeft
op te offeren , zijne landgenooren zijn telkens in de weer
geweest, om hein tot beukelaar te dienen, en niet hunne lichaamen hem tot een bolwerk te verftrekken. De
Corficaanen hebben de dientien , door deezen Generaal
hun beweezen , nooit vergeeten , noch zullen ze immer
vergeeten. Zijn verduft, zijne burgerlijke deugden, zijn
republikeinsch gedrag , zijn ijver , zijne vrijheids- en
vaderlandsliefde, zullen nimmer in hun hart worden uit.
gewischt.
Mt roem bethiurde PAOLI Corfica meer dan vijftien
jaaren , als krijgsman, zoo wel als ftaatsman en wetgeever.
„ Nog beter wetgeever," zegt VOLTAIRE,
was
„ hij dan krijgsman ; zijn moed beltondt in zijn vernuft.
„ Wat then ook van hem gezegd nebbe, onmogelijk is
„ het, dat dit opperhoofd geene groote hoedanigheden
„ heeft bezeten. Een geregeld-In regeeringsvorm in te
voerel, onder een volk ,'t welk er aeenen begeerde ;
„ onderling verdeelde en onbefchaafde menfchen onder
„ dezelfde wetten te vereenigen ; ten zelfden tijde gere„ gelde troepen te vormen en eene foort van Univerfiteit
„ te fligten , die de zeden kon verzagten; regtbanken
„ aan te leggen ; de woede van roovers en moordenaars
te beteugelen; de barbaarschheid te befchaaven; zich
„ te doen beminnen door zich te doen gehoorzaamen
„ dat alles was gewisfelijk het werk niet van een ge.
„ woon man. Niet genoeg konde hij doen om Co►ftca
„ vrij ie maaken , noch om onbelemmerd te regeeren;
MEEEG. 1807, I'0. ig.
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„ maar hij deedt genoeg om roem te behaalen. Europa
zag op hem, als den wetgeever en den wreeker van zijn
vaderland."
Waarom hem dan ten huidigen dage de bloemen ontzegd, die men zonder onregtvaardigheiii niet kan nalaaten op zijn graf te ftrooien ? Zij zijn het verfchuldigd
loon voor zijne vrijheids- en deugdliefde.
;;

VERSLAG VAN DE ZEEëN EN WATEREN, IN DE
1iABUURSCHAP VAN CONSTANTINOPOLE.

Aan de Uitgeevers der 4lgemeene Paderlandfchc
Letteroefeningen.

„I

n de ondertelling , áat de volgende bijzonderheden, de vermaarde Dad Confl`antinopsle betreffènde,
„ veelen uwer Leezeren , in den tegenwoordiger toeand
fl der zaaken in Europa, niet onaangenaam zijn
„ zullen, heb ik dezelve, uit een onlangs uitgekomen
Franscb Werk , bij verkorting overgenomen, vertaald,
„ Ul. wel willen toezenden , in de verwagting , dat
Gijl. aan mijnen arbeid wel een hoekje in UI. geacht
„ Mengelwerk zult willen inruimen. Ik ben , enz."

Van den oorfprong van den Donau, niet verre van de
grenzen van Frankrijk gelegen, tot aan de landen, alwaar
in Rusland de Tanais en de BoryJlhenes ontíj^ringen , neemen
alle de rivieren van het Oostelijk Europa haaren loop na
het wijduitgeflrekt Meir, bij de Ouden onder den naam
van Pontus Eutiinus, heden ten dage bij dien van Zwarte
.Zee bekend. Door den engen doortogt, de Straat vaas
C'onfantinopole , of de Thracifche Bosphorus genaamd,
fort de Zwarte Zee haare wateren in eene andere biniienlandfche Zee van kleine uitgebreidheid, de Propontis of de Zee van Marfnora genaamd, die, op haare
beurt, door de íiraat der Dardanellen of den Hellespont,
gemeenfchap heeft niet den Griekfchen Archipel , zijnde ,
gelijk bekend is , niets anders dan eene golfofzeeboezent
der Middellandfche Zee. De voordeelen eener Dad, welke

deeze reeks van zeegemee ,fchap zou kunneu be;trijken,
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voordeelen , bij de Ouden reeds bekend, vallen beden
ten dage in het oog van eenera ieder, minst gewoon zeft.
om het groot geheel der Aardrijkskunde te omvatten.
De stapelplaats zijnde van alle de koopwaaren , die
langs den Donau, de Dnieper, de Dniester en de Don,
over de Zwarte, na de Middellandfche Zee afzakken, is
de (tad van den grooteis CONSTANTINUS nog lieden een
punt van vereeniginge tusk hen twee groote Vastlanden,
die, onder haare muuren, bijkans elkander aanraaken, terwijl de Middellandfche Zee haar zoo goed als in de nam
buurfchap van het derde deel der Oude Waereld brengt.
] lalfrondswijze op zeven heuvelen gebouwd , overziet
Conf1antinropole, aan de eene zijde , eene der fchoonfle
havens der waereld , aan de andere zijde de Zee van
Manmora, of de Propontis , met bekoorlijke eilanden
bezaaid, nu eens niet rotzen en bosfchen , dan met hoven en fteden omzoomd. De twee zeeëngten of ítraaten , die wij nader zullen doen kennen , naar twee
havens gelijkende , omvangen dit prachtig W aterparterre.
Uit de Zwarte Zee komende, ontdekt men ter regter
en linkerzijde de Vuurbaaken van Europa en dfie, en
van vooren de twee Forten Karipche en Porias , door
den Baron DE TOTT aangelegd , laatende tustchen elkander eene opening van ongeveer 48o Toifes (*);
dit is de mond van den Bosphorus. Aan de regterhand liggen de Cyaneefche of Syrplegades- eilanden ,
zoo zeer gevreesd van de Ouden; het zijn vijf rotzen of
eilandtjes aan de Europifche kust. Eene mijl laager
heeft de Straat eene breedte van óoo Toifes tusfchen de
nieuwe Kasteelen van de Zwarte Zee, onder Ai\IURAT
DEN IV gebouwd. De hooge Reuzenberg maakt, aait
de kust van .41e, een Voorgebergte uit , tegen over 'c
welk eene golf of `inham ligt van bijna 2000 Toifes.
Batterijen, aan den voet van den Reuzenberg aangelégd , hetlrijken de doorvaart der fchepen. Aan de
Europirebe zijde ligt het dorp Bouioukdéré, met zijnest
vermaarden Platanus, en de hoogte, alwaar het gebeente
der ter dood veroordeelde Viziers geltrooid wordt. Het
kanaal wordt enger en is flegts 55o Toifes wijd, tus.
fchen.
(*) E ene Franfche maar van zes voeten , of eerre halve
Hotlandf-che Roede.
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fchen de oude Kasteelen van de Zwarte Zee, door ns I gebouwd, en alwaar de doorvaarende
íèhepen doorzogt worden. De beide oevers vertoonen
Bene aaneenfchakeling van vlekken, dorpen en tuinen.
allerwegen verheffen zich lielvederen en Kiosks, in 't
midden van laurier-, wilde vijgen- en andere boomer,
een fraai gezigt opleverende. 't Is eveneens, alsof men
cone fraaie rivier bevoer.
De grootfee engte van het kanaal ontmoet men tegenov er het Voorgebergte, Efendi-Bouroun genaamd ; de
wijdte is flegts 38o Tolfes. Van wegen de aanhou tiende en geweldige fchommeling des waters ter dec
heeft zij den naam van Duivels/lrrorn bekomen.-zerplat
In den Bosphorus wijzen de reizigers zeven ílroomen aan,
die van het zuid na het noord trekken, terwijl de doorgaande, dikmaals zeer geringe ítroom, van het noord na
liet zuid loopt. Deeze tegenflroom ontmoet men voora1 langs den oever. Onzes bedunkens moeten zij den
zeelieden hinderlijk zijn in het berekenen van den voort
hunner fchepen , en dat het, diensvolgens , ge--gan
ringe moeite zoude kosten , in dit kanaal , ' t welk
vijf zeemijlen lang is, eene vloot, die hier den doortogt
zou durven onderneemen , met kogels en bomben te
verpletteren_.
Maar, vraagt men, zoude er geene mogelijkheid zijn,
dat een Leger, van den kant van de Krim komende, op
tje kust van Europa of 1lfse voet aan land zette , aan
Beene zijde van den Bosphorus, en van den landkant de
Latterijen bemagtigde , aangelegd om deeze engte te
R erdeedigen ? De Fleer LE CHEVALIER heeft , in zijne
Reisbefchrijving, van deezen aanval eenen wenk gegeeven; en , volgens deezen Schrijver, zijnde Turken door
de Fran/chc Ambasfadeurs daarvan verwittigd. Ter
voorkominge van dit gevaar, zoude men, veelligt, aan
tien Bosphorus, in plaats van enkele Batterijen, die ge-.
tourneerd kunnen worden , twee regelmaatige F qrten
neoeten aanleggen , fleeds door eene goede bezetting
verdeedigd.
Laaten wij thans in de verbeelding ons in den Archipel verplaatzen , ten einde om de naderingen van
Conflantinopole• te onderzoeken, door de Straat der Dar.
flanellen, of den Hellespont. Nu eens wijder, dan wederom naauwer dan de Bosphorus, vertoont dit kanaal eene
zeer ouregela aatige konm, ,Aan den ingang, alwaar de
Kaap
JAZET DEN
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Kaap Sigeus en de mond van de Sirnjis de gedagtenis
der heldeneeuwen vernieuwen , telt men Igoo Toifes
tusfchen de nieuwe Kasteelen , in den jaare op
bevel van ISIAHUMET DEN IV, gebouwd. Twee mijlen
verder vormt A,Qe een Voorgebergte , 't welk het ka
wijdte van 48e Toifes vernaauwt. Dit-naltopde
is de Kepos-Bouroun der Turken, in de platte taal der
Europilche Zeelieden de Baardfeheerderspunt, en waar
Dardanisch Voorgebergte der Ouden. Het-íchijnlket
ontleende zijnen naam van eene flad, DARDANUS geheeten, de naam van eenen der aloude fabelagtige Trojaan.
fche koningen en helden. Het was de hoofdflad der
Dardaniërs , eenen der hammen, uit welke het Rijk van
Troje beftondt. De naam Dardanellen is flegts eene andere uitfpraakvan Dardane on, kunnende in 't Griekscli
beteekenen eenen Tempel ter eere van DARDANUS gebouwd. Doch de twee Forten, welke heden dien naaira
draagen , en die insgelijks de Oude Kasteelen worden
genaamd, liggen ten noorden van den grond van de flad
Dardanus , op eene plaats , alwaar het kanaal 650, of
volgens anderen 700 Toifes wijd is.
Eeue mijl- ten noorden van de Dardanellen wordt
liet kanaal eensflags verengd door een Voorgebergte van 49e; zoodat het , volgens DANVILLE , niet
meer dan 3co, of volgens anderen 34.0 Toifes wijd is.
Hier was het dat XERXES de twee Vastlanden vereenigde door middel van eene brug, die door het geweld
der golven welhaast gefloopt wierdt. 't Is deeze engte,
welke de jonge LEANDER , door de liefde geleid, alle
nachten overzwom. De legers van ALEXANDER en soLIMN deeden noordelijker den overtogt , in de nabijheid van Gallipoli. De twee !leden Sestos en dbydos lagen niet op den grond der Dardanellen , zoo als gemeenlijk Wordt gezegd. .4bydos lag waarfchijnlijk een
weinig ten zuiden der punt, Nagara genaamd,, tegenover welke ongetwijfeld de Tempel van VENUS ftondt,
ook de Toren van Hero geheeten. Een weinig ten noorden van den naauwen"doortogt, aan eene kleine rivier,
lag Sestos niet verre van het dorp Ta/ova. Aldus kun
Ouden omtrent de wijdte van de-nedbrigt
Straat worden overeengebragt. STRABO en HERODOTU9
rekenen zeven Olympifche Itadiën tusfchen Abydos en den
Europifchen oever. PoLYBIUS fchat de naauwfte engte
op twee groote koninklijke ftadiën. Volgens sTRABO Ia.
gen
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gen de havens van Bbydos en Sestos dertig Olympifche fia•
diën van elkander. „ Oti de plaats der brug van XER.
%Fs te vinden, moet men van Abydos een weinig de
„ Propontis naderen (noordwaarts) , of den tegenge,, ftelden weg inflaan , wanneer men van Sestos komt."
STRABO heeft verder aangemerkt, dat men niet dan laveerende van de eerie ftad tot de andere kan komen ,
ter oorzaake van den flerken Eiroom. Deeze omltandigheid maakte van Sestos den deutel van de Propontis ; en
deeze, meenen wij, zal de haven geweest zijn, in welke
de Engelfche vloot zich heeft vereenigd y voordat zij de
Batterij van de punt van Nagaxra voorbij(evende, van
den firooln zich bedienende, die volgens STABO, de
vaart van Sestos na -4bydos bevorderlijk is.
Naa deezen engen doortogt., welken wij befchreeven
hebben , wordt de Hellespont van nieuws wijder. De
oevers liggen eerie zeemid van elkander; eerst bij Galli
wordt de aftand kleiner ,• de wijdte fchijnt hier niet-oli
eieer dan 95o Toil es te zijn. Dit is de mond van de
Jropontis.
Onzes inziens moet een kanaal , meer dan twaalf
zeemijlen lang, en op zoo veele plaatzen zich tot op 3 of
400 T.oifes vernaauwende , aan den kant der Zee onverwinnelijk kunnen gemaakt worden. Maar ten allen
tijde hebben de volleen; die deezen doortogt in hunne
mart wilden hebben, zorge gedraagen, met een fterk Leger
op den Cherfonefus of het Schiereiland zich, neer te flaan,
tegen het kanaal aan den kant van Europa ffiooten,de, en
waarvan de ingang flegts -46co voeten wijd is. Deeze
was eerie der fchooníte. veroveringen der ^Itheners; het
was hunne voornaamfte volkplanting. Eveneens dagten
I'I-IILIPPUS en de Spartaanen over de belangrijkheid van
dit Schiereiland. Ongetwijfeld zullen de Turken zorge
draagen , om alle de ontwerpen, welke de Rusfèn ten dien
opzigte mogten beraamen , te voorkomen., Het verlies
van den Cherfonefus of het Schiereiland is de eenige ge.
beurtenis , waarvoor men te Con/}antrnopole moet be.
dugt zijn.
De opgaven der ouden en hedendaagfchen krielen van
tegenfirijdigheden in 't geen zij berigten omtrent de
Stroomen van de Straat der Dardanellen en het kanaal van
Conffantinopole. Onzes bedunkens veranderen die flroomen met de jaargetijden en de verfchillende temperatuur i der Middellandfche en Zwarte Zee. In de lente
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te moet het water der Zwarte Zee, zoeter en gevolgelijk ligter zijnde geworden, een gedeelte van het water
der Middeilandfche Zee ontvangen, 't welk door zijne
meerdere foortelijke zwaarte derwaarts wordt gevoerd
door een benedenstroom , door den Graaf MARSIGLI
waargenomen. In den Bosphorus begint deeze flroom
eerst ter diepte van acht of tien voeten beneden de
oppervlakte van het water ítand te grijpen. POLYnius, die deeze vaarwaters met zoo veel naauwkeurigheids heeft opgenomen, verzekert , dat aan de
oppervlakte van het kanaal , in weerwil van alle
de tegenstrijdige firoomen , veroorzaakt door de fiuitingen van het water tegen de blinde klippen , de
algemeene Eirekking van den ftroom na het zuiden
loopt.
Eene daadzaak, door ARISTOTELES, PLINIUS en TACiTUS verhaald, bevestigt hetgeen wij aangaande de
verandering van de temperatuur der Zeeën gezegd
hebben. In het voorjaar zwemmen de visfchen uit de
Middellandíche na de Zwarte Zee, om er hunne kuit te
fchieten; bij het naderen des winters keert eene tallooze
menigte visfchen na de Middellandfche Zee terug.
Wat de Dardanellen aangaat , eenige hedendaagfche
Schrijvers over de Scheepvaart maaken uitvoerig gewag
van de firoomen , die binnenwaarts in de Straat fchieten, en met grooten fpoed de fehepen na Confiantinopole
voortdrijven. Van den anderen kant berigten deeze
zelfde Schrijvers , dat er uit de Straat flerke ftroomen
voortkomen , welke de zeelieden dikmaals noodzaaken ,
geruimen tijd in den ingang te laveeren, om niet tegen de
rotzen geworpen te worden , op de kust van Troas of
van dfie gelegen. TOURNEFORT , een oordeelkundig
waarneemer, verzekert , dat de voornaamfle flroom zuidwaarts trekt, maar dat dezelve naauwelijks merkbaar is,
wanneer de wind uit het zuiden waait. n'AxvIEux en
GRELOT, geachte reizigers, zeggen insgelijks, dat de
fcheepvaart meer van de winden dan van de f'rroomen
afhangt. Bekend is het, dat de zeelieden, na ConJ1antinopole vaarende, meestal langs de kust van Afie, en
van daar na den Archipel wederkeerende , langs de kust
van Europa koers zetten. Over 't geheel genomen is
de eerstgenoemde niet zoo hoog en fche]pagtig als de
andere.
De Zee van Marmora, of de Propontir, gefladig gefcliom»
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fchommeld door de invallende en doorloopende tlroo.
men, drijft haare fehuimende golven tegen de klippen van
marmer en graniet, langs haare oevers liggende. Maar
bij flail weder vertoont deeze kleine Zee Bene der prach.
tigl}e vertooningen , die er in Europa zijn te vinden.
Alsdan is zij haaren hedendaagfchen naam waardig, in
het Grieksch de blinkende Zee beteekenende , in tegen
Zwarte Zee, altoos met nevels overdekt.-leingvad
Eenige eilanden en fchiereilanden van deeze Zee zou
voor de vijanden van Confiantinopole zeer voordeelige-den
tellingen opleveren. Van dien aart zijn de zeven zoogenaamde Printen - eilanden , uit rots geformeerd, voor
hunne goud-, azuur- en koper-mijnen be--rnalsdo
kend; zedert bewoond van godsdieniiige Kluizenaars,
en zelfs van Prinfesfen, welken een tegenzin tegen het
hooffche leeven hadt bevangen; tegenwoordig met tui
bedekt, werwaarts de Sultan de Turkiehe Grootets-ne
zoentijds in ballingíchap zendt. Van dien aart is het
fchiereiland Cynicus , voormaals de zetel eener Isoopílad , welke STRABO flegts in den tweeden rang naast
Rome en Alexandrie plaatst ; van dien aart is voorts liet
eiland Aloni , liet Oud-Prroconne/us der Ouden , een ei
voortreffelijke haven voorzien , en vrugt--land,veri
baar in witten zeer geestrijken, wijn ; van dien aart,
eindelijk , ig haarmora, bij de Ouden onder den naamvan
1iVieuw-Proconneliis bekend , en 't welk geheel uit wit
albast fchijnt te begaan. Doch, om alle deeze punten te
beflaan, moet neen -meester zijn van de Straat der Dar-

danellen.

Aan den ingang van deeze Straat heerfchen verfchrik.
1,elijke windvlaágen. Geen naauwkeuriger berigt daar
geeft de Heer DE GRANDrxé, in zijne Zee - Geo--van
rapphie, dan reeds ov ►Dlus in zijne Zristia en HOMERUS
in zijne Vlatje gedaan hadden. „ De Noorde- en de \tTeste.,, wind , uit Thracie ontftaande," zegt de Váder der
Dichteren, „ doen de Zee zich fpocdig verheffen, en
g , vormen korte en fpringende golven. Zodanig was de
,, ontroering en de onzekerheid , welke liet hart der.
„ Grieken vervulde, "enz. De Noordewindvoertfchooii
weder mede, maar de Noordoostewind , uit de Zwarte
Zee voortkomende , doet in Griekenland eene dikke lucht
en regen ontstaan ; deeze wind , door de Ouden 11ellespontius of Hellespontifche wind genoemd , waait regel
volgens ARISTOTZLES, alle voorjaaren; en 't-p>atig,

wam
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was juist deeze wind , die den En elfchen in het uit
Straat begunftigde. Volgens D'AR--louenvad
VIEtTx en GRELOT waait de Zuidewind geduurende den
winter.

SCHETZEN UIT DE HISTORIE VAN BENE WELBEKENUE FAMILIE.

(Naar liet Engelsch.)

D

e laatfte woorden van een' Vriend, dien ik, eenige
avonden geleden , bezogt, waren : Noodzaakhjkheld is de 1tloeder van Vlijt. ---Deeze woorden troffen
mij zeer ; en waarom ? Niet omdat mijn Vriend dezelve
met bijzondere toepasfing op mij fprak: want op dien
tijd was daartoe geene rede altoos; en ware er rede
toe geweest , men weet genoeg , hoe ongereed men
doorgaans is, om wenken van dien aart op zichtelven
toe te pasfee , of het moet weezen in buitengewoonc
gevallen. Ook maakten zij dien indruk niet ter oorzaa•
ke van de nieuwigheid : want ik had ze twintigmaal en
meer in alle de jaaren mijns leevens gehoord. Maar,
in her tegenwoordige geval, zweefden zij ,ik weet niet
waarom , nog eenigen tijd voor mijnen geest, nag dezelve
over en weder gewikt te hebben; zo zelfs, dat ik, te
rusten gaande , mij daarmede bezig hield. Onder al dit
peinzen kwamen denkbeelden voor mijnen, geest, eenigermaate verfchillende van het zedelijk voorfchrift, in
die woorden begreepen.
Ik voelde mij opgeleid tot het onderzoek, of de Nood
Moeder van Plijt , ook eenige andere Kin--zaklijhed,
deren hadt , en wie haar Man ware ? Dit was, gelijk
het zich ligt laat begrijpen, een ftuk , niet fpoedig uit
te maaken. De overweeging hiervan hieldt mij een goed
deel van den volgenden dag bezig , en in de daad niet zonder verlustiging, uit hoofde van de groote verfcheidenheid
van gedagten, die elkander beurtlings afwisfelden. ---Ik zal den uitlag mijner nafpeuringen , de Historie van
1Voodzaaklijkheid betreffende , mededeelen : indien ik
ergens te kort fchiete, of oenigen misflag begaa, hoop
ik bij mijne Leezers verfchooning te zullen vinden, en
verzoek zelfs om toelichting tot het verbeteren van mijue
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ne misflellingen. VolfIrekte naanwkeurigheid in na
Poort is bezwaarlijk te wagten. -fpeuringvadz
Ik` merk mijzelven niet aan, als fpreekende over een
onderwerp, dat voor de wereld geheel nieuw is. Weinigen zijn er, of zij hebben nu en dan een bezoek gehad van Noodzaaklijkheid , en veelen misfchien hebben
Benige kennis aan haare Dogter, L'lijtigheid; dan het is
alleen voor lieden van eenen onderzoeklievenden inborst
weggelegd , om nafpeuringen te doen ten opzigte van
alle takken dier Familie.
Wat Noodzaaklijkheid zelve aanbelangt, naa alle mogelijke nafpeuring, heb ik er niet kunnen agterkomen,
wie haar Egtgenoot was; eene omltandigheid nogthans,
die, terwijl ze mij zeer ontrust, mij gebragt heeft, om ,
uit onbetwistbaare bewijshukken , te ontdekken , dat zij
Bene Vrouive geweest is , niet van de zuiver[le kuisch.
heid. Onder haar gezin trof il, eenige af{hammelingen
aan van egten bedde. Zo werd zij de gelukkige Moeder van Vlijtigheid en Ending; Kinderen ,die haar zo veel
eere hebben aangedaan , dat het in de daad te verwon
zij er toe heeft kunnen komen, om den-dernis,ho
luister van haare Familie te bezwalken door onegte
fpruiten , die de naamen waarfehijnlijk ontleenen van
derzelver Vaders, Leugen en Oneerlijkheid. Er waren
nog eenige andere van het zelfde bedde, wier naamen
het niet noodig is op te tellen.
Van wien Noodzaaklijkheid zelve afftamde, hangt bij
de Geleerden in gefehil. Alles, wat wij er met zeker
dat de Familie tot eene zeer hoo.-heidvanwt,s
ge oudheid moet terug gebragt worden , en dat men er
takken van ontdekt hebbe in de onderfcheidene Werelddeden. Opmerkenswaardig is , in dit geval, dat die
Familie veel talrijker is in befchaafde Staaten, dan bij
die in 't wilde leeven. Bij de laatstgemelde zijn, vol
alle waarneemende-gensdpaàribfhenv
Reisbefchrijvers , weinige of geene behoeften bekend:
dan het is even zeker, dat de Noodwendigheden des burgerlijken teevees, bovenal in het hedendaagsch Europa, zeer veelvuldig zijn. Geenen, of zeer weinigen
deezer, zijn tot hoogen Eland in den Staat opgeklommnen ; Bewindsplaatzen zijn er, als 't ware, een befcbutmiddel tegen; lieden van hoogera rang en middelen laaten ze zelden toe, dan alleen uit grilligheid. Eenigen van derzelver kennisfen, in de daad, die van eene
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andere Familie afflammen , de Familie van Vermaak,
hebben den naam van Noodzaaklijkheid aangenomen ;
doch zonder daarop eeneu regtmaatigen eisch te hebben, of eenige betrekking, welke die naamstoeëigening
kan wettigen. Ik althans ken geene dier Vermaakneemingen, welke van Noodzaaklijkheid afflammen. Neen: zij
heeft genoeg te :rellen met de onegte, zonder verpligt
te zijn om zulk een onnatuurlijk kroost te erkennen.
Naardemaal de Familie van Noodzaaklijkheid zich ver.
fpreid heeft in de onderfcheidene deelen der wereld, mag
men uit dien hoofde vrij veronderifellen, dat daaruit
natuurlijk eenige verwarring in de naamen ontffa,gn is,
zeer ílrekkende tot belemmering van allen, qie de Gefchiedenis deezer Familie zoeken op 'te Rellen. De af.
fiammelingen in Frankrijk, bij voorbeeld, fcheenen niet
van denzelfden oorfprong als die in Engeland; fchoon
er geene groote verandering in de fpelling van den naam
plaats grijpt. Maar eene volkomene Familiegefchiedenis te fchrijven, is mijn oogmerk niet; - ook zou dit boven mijne kragten gaan. Ik moet mij te vrede houden
met de opgave van eenige weinige bijzonderheden.
Van de oudf e der Familie, of de eerstgeboorene , Vlijt,
is het onmogelijk, woorden te bezigen, de verdienften
van dat kind evenaarende. Flijt is bij ons zints langen
tijd bekend geweest onder den middenftand, en zelfs de
armer klasfe heeft zich daar op geffeld getoond , als
hoogst gunstrijk. Vlijt zich vroegtijdig vereenigd heb
Vergenoegdheid, is dit een allerwenschlijkst-bendmt
huwelijk geweest. Zij leveren, in de daad, een voorbeeld
op aan de menschl-ijke weezens ; en , een talrijk naakroost hebbende,. zal. dit zeker , indien er niets verbasterends tusfchen beide kome , der wereld een ras fchen-.
ken, allen lof en aanmoediging, hoogst waardig. Zommigen van deeze Familie zijn zeer hoog opgeklommen,
fchoon zij zich zeldzaam door hoogmoed geprikkeld
voelden ; doch dit viel hun, als 't ware' , in den loop
der zaaken ten deele, en zo natuurlijk, dat het onmogelijk was voor de befchikkers over hooge Randen, hun
onopgemerkt voorbij te ffappen. -- Dit , egter, behoort tot de eeïtigzins zeldzaame gevallen : want lieden
van hoogen rang en vermogen treft men fchaars aan ,
die een druppel bleeds van deeze Familie in de aderen
hebben. Dit heeft mij menigwerf verwonderd; naardem .al, fciaoon eene verbintenis met deeze Familie eelt' Man
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van rang en middelen niet rijker zal maaken of tot liooger (tand opvoeren, zij nogthans altoos wonder wel geflaagd zijn, om de Familien , waar zij ingang vonden ,
te behoeden tegen één trede langer af te daalen van den
stand , waarop zij dezelve aantroffen ; — en dit zeker
is, in deeze dagen van op en neer, een fluk van de hoog
lie aangelegenheid.
Van de tweede Dogter, Tinding, mogen wij vrijlijk
met den hoogtien lof fpreeken ; 1choon de vriendschap ,
die altoos tusfc hen haar en T/Irjt beflaan heeft, een bewijs oplevert, dat zij niet naijverig zijn wegens elkanders beroemdheid. Finding nam ook een Egtgctioot,
Vernuft; uit dit paar is een ras voortgefprooten, allernuttigst en wijdberoemd in de wereld. Eenige afflammelingen hebben zich nedergezet in de meeste landen
onzes aardkloors , en , waar zij aanmoediging vonden ,
de bekoorlijkheden van fraaiheid en de zegeningen van
gemak veri;)reid. Veel , zeer veel zijn de Wereldbewooners daaraan verfchuldigd. Daaruit zijn niet alleen
de beste Bouwk unítenaars _en Scheepstimmerlieden, maar
ook Dichters, Wijsgeeren, Wiskunflenaars en Gefchiedfchrijvers voortgefprooten. Alle befchaafde Landen
deelen , in meerdere of mindere maate, in dit heil. Bovenal wordt deeze zegen over het Menschdom uit
tijden van Vrede. Alsdan houden de onder--geitorn
fcheidene takken van die Familie eene geregelde gemeenfchap, en kweeken de onderlinge kennis, op de vriend
wijze , aan. Eenige deezer, 't •is waar,-fchaplijkte
de meer onmiddelijke afflammelingen van Noodzaaklijkheid, zijn dermaate door de Moeder verwaarloosd, dat
zij zich in groote verlegenheid en in de onaangenaamste
omflandigheden gebragt vinden : doch dit duurt niet
lang: want, wanneer men ze kent, wordt de gemeenzaamheid , naar gelange der verdienden, gezogt. — Er
mogen uitzonderingen plaats hebben; dewijl, voor èene
Familie van zo groot eene uitgeftrektheid , niet altoos
even zeer kan gezorgd worden. Ook heb ik waar
mij dit te moeten zeggen, maar-genot(hfmr
ik mag de waarheid niet verzwijgen) dat oenigen den
Familietrots zo .. verre hebben laven werken , dat ze
veronderftelden dat de naamen der Ouderen Zinding en
Vernuft genoeg waren , en zij zich ontflagen mogten rekenen van Bene geregelde volbrenging der lee.
venspligten. Dit is een ongelukkige inisfiag , en ,
over
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over 't algemeen , heilloos voor allen , die denzelven
begaan.
Wat liet onegt geflacht der Noodzaaklijkheid betreft,
wij zijn er niet dan te veel van voorzien. Hoe deeze
afilammelingen voortkwamen van dezelfde Moeder, die•
Vlijt en Vinding ter wereld bragt , valt niet gemaklijk
te ontdekken. 1-laare minnarijen moeten zeker van den
laaften aart geweest zijn ; en ik hel over tot het
denkbeeld, dat zij, omtrent dien tijd , zo zeer allen
denkbeeld van pligt verlooren hadt, en van alle geregeldheid, voor de Maatíchappij zo hoogst noodzaak]ijk, dat dit het Three kwoord heeft doen ontflaan, zo
zeer in elks mond: Noodzaaklijkheid kent geene Wetten.
Indien zij en, haare bastaarden , Leugen en Oneerlijk
daadlijk zo dagten , zij vergisten zich deerli k:-heid,
want er is door de geregelde Maatfchappijen rijklijk
voorzien tegen de zodanigen , die zich de moeite niet
willen geeven om zich aan de Wetten te bekreunen.
In Engeland heeft men zorg gedraagen om ecu groot
aantal van die Familie na Nieuw- Holland te zenden,
waar men denkt dat deeze onderling elkander zullen
verwoesten, of zich met gezinnen van beter Rempel, ten
eengen tijde, vereenigen.
Van heide deeze onegte Kinderen , Leugen en Oneerlijk
nog een kort woord. Hoe Noodzaaklijkheid de-heid,
Moeder werd van Leugen, weeten wij, gelijk reeds gezegd is, niet; maar het is opmerkelijk, dat deeze tak
der_ ]milie kreupel gaat. Gereedlijk is dezelve te kennen aan het neergellaagen oog, altoos ontwijkende van
anderen re.gt in het aangezigt gekeeken te worden; de
item is ílotterend en haaperend , en verraadt eene laagheid van herkomst , zeer onwaardig aan de Moeder van
Vlijt. Doorgaans fterft dit kroost jong ; doch die
een hoogen ouderdom bereiken en de kwaade hebbelijk
niet afleggen, groeijen op tot verfoeilijke monflers.-heid
Zij zijn zeer overgegeeven aan vloeken en zweeren, 't
geen zij voor een noodig vereischte houden; maar allen , die hun kennen , tellen hunne 'eedes zo min als hult
woord van eer, waarmede zij ook fpeelen. In Engelancn
wordt het gemeen , bij zekere gelegenheden, op eene
zonderlinge wijze vermaakt met de betrapte bastaard-af•
fiammelingen. Men zet ze op een fchavot, waar op eeli
houten werktuig geplaatst is. Door een gat in den boYets
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ven dwarsbalk wordt het hoofd heen geftooken , en de

handen door twee gaten aan de einden van dien zelfden
balk. Die geffalte is ongemaklijk en belachlijk genoeg;
tot vermeerdering van beide, maakt liet gemeen een fpel
van die dus ten %toon geftelde Leugenaars, daar het hun
met allerlei tuig van vuilnis , als rottige appelen , bedorven eijeren en doode katten, gooit: een ruw volks
aangemoedigd. -vermak,do ftnersagi
De Oneerlijkheid, welke van Noodzaaklijkheid afilamt,
bezit eerie grootere maate van list en gefleepenheid
dan de evengemelde af(tammeling; dan deelt misfchien
nog dieper in veragting , dewijl niemand , die eenigen
prijs op zijnen goeden naam Relt , daarmede wil verkeeren, zelfs wanneer zij, 't geen dikwijls voorvalt, met
den naam van de Moeder voor den dag komen. Daarenboven is men in 't algemeen wel onderrigt , dat er veele bedriegers rondzwerven , die het woord Noodzaaklijkheid
op de lippen hebben, als middel om op het menschlijk
medelijden kragtdaadig te werken : terwijl , in tegendeel, wanneer zij kunnen bewijzen dat NoodzaaklijA:heid daadlijk de fchuld hebbe , hun eene zagte bejegening te wagten Raat , en redding uit de ongelegen heden.
Deeze zijn de weinige trekken, welke ik heb kunnen
bijeenzamelen, tot de Familie van Noodzaaklijkheid behoorende. Ik item toe , ze zijn onvolkomen ; dan iets vol
zal men uit deeze ífukken kunnen zamenilellen.-makters
Niettegenftaande het ílegtfte gedeelte van het charaéter
deezer Familie, heeft de Maatfchappij zo veel voordeals
getrokken van het betere, dat de Moeder nog met eerbied genoemd wordt; en de verpligtingen, welke wij
hebben aan haar kroost, V//ft en Vinding, erkent men
met de volfte ruimte.
Wat de voorzaaten van Noodzaaklijkheid betreft, zij
fpreekt vaak van Ongeluk en Wangedrag; doch is zo
dikwijls verward in de bepaaling dier herkomife, dat ik
het niet heb durven onder{'aan, dit gedeelte der Familiegefchiedenisfe te onderzoeken; en •zommigeu zijn van
oordeel , dat men , in het verligten van de behoeften
der Noodzaaklijkheid , of het verbeteren van l'aai'e zwakbeden, niet te naauwlettend moet weezen in het opfpeuren van den oorfprong. Ik hel ook tot dat denkbeeld
Aver; mits het ons niet verblinde ten aanziene van de
ge.
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gewigtige leer van oorzaak en uitwerkzel. Zo wij de
eer(Ie niet ontdekken , zullen wij zelden gelukkig 11aa•
gen ten opzigte van liet laatife.
Dat het onegte kroost der Familie in den laatleen tijd
flerk is toegenomen, valt niet te ontkennen ; en het is aller
zaak, te ondérzoeken , of de Noodzaaklijkheid Bene weezenlijke of voorgewende verfchooning zij, ten einde onze
hulpmiddelen daarvolgens in te rigten. --_- De
f're haat van een Volk , welken men zich kan verbeelden , . is die, waarin elk lid kan boogen , dat, hoe veelvuldig de Noodzaaklijkheden ook zijn mogen , en hoe
drukkend, dit alles in aantal en in zwaarte wordt opgewoogen door Ylijtbetoon.
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Een Venetiaarsch Tafereel.
romaneske ontmoeting met twee hoogstbeminnelijke
D eMeisje,
in een zeer romanesken oord, hadt mij een die-

pen eerbied voor de Sexe doen opvatten; allengskens, egter,
leerde ik meer Vrouwen in de gewoone omílandigheden en betrekkingen kennen , en begon eene fchoone Vrouw als eene
fchoone Vrouw , en niet langer als eene Godin te befchouwett, voor welke wij onwaardigen flegts te knielen hebben.
Ik begreep weldra, dat dit regtmaatiger waardeeren van het
fchoone geflagt tot aartiger avantuuren aanleidelijk was , dan
eerie afgodifche aanbidding , die het aangebedene Weezete
verhindert, tot ons af te daalen.
Op zekeren tijd dwaalde ik af, ik weet niet hoe her kwam,
na Este, eerie kleine ftad in het T/enetiaan/che. Toen ik in de
poort kwam , klonk mij een onafgebroken gejuich van Item—
men van allerlei ouderdom, met het blaffen van bonden en het
brullen van ílierén gemengd, te gemoet. Het was een Stiexengevegt. Het fchouwfpel was nieuw voor mij: niets dringends hebbende te verrigten , mengde ik mij onder de aan
Doch de vertooning was niet berekend om-fchouwers.
mijne aandagt lang bezig te houden: een Stier, die tegen eene
menigte groote honden met onverfchrokkenen moed zich ver
maar eindelijk evenwel, wanneer zijne kragen door-deigt,
lang vegten zijn uitgeput, onder de overmagt zijner vijanden
moet bezwijken, is geen voorwerp, welk ik met genoegem
kan befchouwen. Ik wendde mijn gezigt daarvan af ---

vo4reeroc op de eigenaars der honden , die zo digs ruogelijk
bij
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bij het firijdperk floaden, en met een gloeijenci gelaat en luide
íiemme hunnen kampioenen onophoudelijk toefchreeuwden:
„ Chiappalo , Tigrino ! Dagli , Scldano !
„ 111 torn, 41 toro, Bruzzefe!"
Allen zagen er uit , alsof zij telkens roefpringen, en mede
wilden vegten. Men verhaalde mij, dat de eigenaar van Ilea
hond, die voor den dappertlen wierdt verklaard, eenen prijs
van vierhonderd Liren hadt gewonnen. Een der aanhitzers
viel mij inzonderheid in het oog; het was hem duidelijk aan
te zien, dat de roem, van den besten Vegthond te hebben,
hem meer ter harte ging dan de prijs. Zijn hond wierdt nog aan
een touw gebonden vastgehouden, en hijzelfdraaide beflendig met
zijne hand den ílaart in het rond , om hein in het denkbeeld te
brengen, dat hij van zijnen vijand, den Stier, gekweld wierdt,
en daardoor zijnen moed zoo veel mogelijk op te winden.
Niets rïtinder was deeze Man dan eene gemeene figuur: kleine
zwarte oogen onder ftijfftaande oogleden , en in ieder wenkbr auw liegt drie of vier hairen van even zoo veele onderfcheidene kleuren; een kleine neus, zodanig gefatfoeneerd, dat hij
onder de zwalucvenesten van den ouden Toa1AS niet alleen het
gezigt, maar ook 'den reuk zoude verloren hebben. Aan zijn
agterhoofd hing een groote, ligt beweegelijke hairzak, die, in
het oogenblik dat ik hem zag, even als een Lazarusk;ep op zij
mij zijn vuurrood gelaat op een zwarten-nefchoudrlag,
grond te zien gaf. Deeze rigting hadt dezelve door den (prong
des na het gevegt verlangenden honds genomen , welke cie
aanhitzer , omgat hij den [taart niet wilde losiaaten, telkens
insgelijks m_aest neemen. Hij was iets meer dan vier en een
half voet ho6g, en zijne voeten Ronden beflendig binnenwaarts
gekeerd.
Naadat ik mij eene wijle tijds met het befchouwen van dat
inanneken had vermaakt, liet ik hem met zijne honden fpringen zoo veel hij wilde , en bekeek de Balkons der huizen,.
die rondom het plein Ronden. Zij waren van de vrouwelijke
fchoone waereld bezet; aller oogen waren op het fchouwfpel
gevestigd, en wanneer een Vegrer met buitengewoone dapper=
beid den Stier bij de keel pakte, mengden de Dames haarweiluidend Bravo ! onder het woeste gejuich van het gemeene
yolk , en klapten daarbenevens in haare fchoone handen ,
wanneer haare longen te zwak waren, om haare goedkeuring
boorbaar te doen worden. „ Die gelukkige Vegrer!" zuchtte
ik: „ zoo veele vuurige blikken tot zich te trekken ! van
„ zulke handen ,te worden toegejuicht I" — Op eene der
Balkons vernam ik eene jonge Dame , die , zoo wel door
kaare fcboonheid, als door de onverfchilligheid, waarmede zij
bet fchouwfpel aanzag , zich van alle de overigen onder ,
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rcheidde. Zij fcheen tusfcben de achttien en negentien janr'en oud
te zijn; of zij gehuwd ware , bleef voor mijne gelaatkundige
fcherpzinnigheid eer. raadzel. Op haare wangen gloeide het maag.
delijke rood der roos, wier knop zich begint te openen; haare
oogen waren vol vuur, doch verkondigden tevens de rustige geIatenheid der Vrouwe , die geen onbekend geluk meer vermoedt, maar verzekerd is, het hoogte geluk te kennen, welk
Diaare maagdelijke droomen haar beloofden. ' Wat de reden
ware, dat een fchouwfpel, welk alle haare zusters zoo zeer
trof, op haar in het geheel geenen zigtbaaren indruk maakte,
koude ik niet bepaalen. In het eerst zogt ik de oorzaak in
haar tederder gevoel en fijner fmaak, die haar in een zoo wreed
en ruw bedrijf geen vermaak konden doen vinden. Terwijl ik aldus
net de ontleeding van haar gezigt mij bezig hield, wierdt Naa re houding eensklaps tot den trap der grootfie verlegenheid
opmerkzaam. Mijn oog volgde het haare op de fchouwplaats,
en ik zag dat de kleine Man met den grooten hairbuidel zelfs
met oogfchijnelijk gevaar zijnen fraaien hond uit het thrijdperk
sleepte. De Stier hadt den hond gekwetst. „ Bravo , fchoone
„ Onbekende !" dagt ik: „ wanneer aldus een Mensch in
9 , gevaar komt , zal hij in uw tederst mededogen deelen. Gil
„ zijt niet ongevoeliger, maar befchaafder dan uwe zusters !
Zijne oogen zogten haar wederom op Naare Balkon; maar zij
was verdweenen. Ik vermoedde, dat het tooneel haar te zeer
Itadt getroffei, en zij huiswaarts was gekeerd. Naadat ik nog
eenige oogenblikken alle de vrouwelijke groepen had begluurd,
om verzekerd ce 'zijn dat zij vertrokken was, keek ik eindelijk
wederom na den kleinen Man. Hoe vert}omde ik! Mijne
Fchoone Vrouw of Maagd Mondt gebukt naast deszelfs gewonen hond, die uitgeftrekt ter aarde lag, en ftreelde hem met
alle de teekens van het zuiverl{e medelijden. Ik drong door
de menigte, om het tooneel, 't welk nu ook voor mij zeer
—belangrijk was geworden, van nabij te zien. De ongelukkige
aanhitzer wrong in de grootfie verlegenheid de handen, en de
Dame vertroostte beurtelings den huilenden hond en den jammerenden Man , welke beiden zij aanfprak. Uit deeze om
ik, dat de Man haar Echtgenoot zijn moest,-flandighebot
en konde nu ook de onvertchilligheid verklaaren , niet welke
zij het gevegt hadt aanfchouwd. Het was namelijk, het geliefd vermaak haares leelijken Echtgenoots; en welke Vrouw is
niet ten minfle onverfchiilig omtrent haar Mans ftokpaardrje,
dat hij zoo dikmaals berijdt, terwijl zij hem betere bezigheid
zoude kunnen verfchaffen? -- liet doet evenwel eere aan uw
hart , dat gij om de ramp uwes vierpootigen mededingers
uwe jaloezij vergat , en den ouden huisgenoot zoo deel
liefkoosde, alsof, gelijk men fpreekt, u nooit een-s^emnd
doorn in het oog geweest ware.
De gunflige gedagten, welke alle deeze on audigheden mij
S riG. íQ7. No. 13.
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omtrent debetrekkingen en de zagtaartigheid der Dame deedén opvatten, deeden in mij den wensch ontf}aan , nadere kennis met haar
te maken. Maar hoe zulks aan te vangen, nu zij in deezen oogenblik op niets anders dan het lijden van den hond bedagt was?
r- Dit befchouwde ik als eenen hinderpaal; maar mij viel ter
goeder uure in, dat wij dikmaas omftandi gheden als hinderpealen befchouwen, die, vervolgens naanwkeurig overwogen zijnde, ons de doelmaatigfle middelen aanbieden, om ons
plan door te zetten. Men moet zich niet ter(Iond door liet
onguntlig voorkomen laaterf affchrikken, zomwijlen toevallig
ontflaan ; het is gelijk aan dat der tnoevers , die eenen
onbekende aanzien , alsof zij hein vertcheuren wilden., en
vriendelijk lachen, of de oogera nederilaan, wanneer hij een
ernflig vraagend oog op hen flapt. Aldus befchouwde ik eenige feconden de groep, die voor mij ftondt, en overleide niet vrugteloos. Met een ernflig, deelneemend gelaat trad ik
na den hond toe, fchoof de flreelende hand der medelijdende
Dame van hem weg, zonder dezelve aan te vatten, en legde
de mijne op het gewonde deel, nagenoeg niet de zagt luisterende houding, waarmede een oud Dokter een jong Meisje, welk in eene flaauwte ligt, den pols voelt. „ De kneuzing
komt mij niet voor doodelijk te zijn," zeide ik als tot mij zelven. „ Bij den Heiligen ANTONIus van Padua! -- riep dei
„ Man met den kleinen neus d• wie mijn' hond kan genee„ zen , zal mijn beste vriend zijn!" — Liever zoude ik dien
uitroep uit den mond zijner Vrouwe gehoord hebben. —•Jammer ware het," vervolgde ik, in de houding van eenera
Hondendokter, „ dat een zoo kloek beest het leeven er hij
infchoot ! Het is zoo dapper en flerk als de beste Vegter,
„ dien ik ooit te theenon gezien heb." Thans rees ik op,
wierp nog eenmaal een medelijdend oog op den Patient, Cu
hield mij alsof ik wilde heenen gaan. „ Maar ik bid u, Mijn ,, heer!" zeide de aanhitzer tot mij, terwijl hij mij den arm
-vasthieldt: „ Gij fchijnt er. kennis van te hebben: ik bezweer
u , geef mil tog raad! Gij zijt hier onbekend, indien ik
„ het wel hebbe ; zijt gij misfchien in de Pomp gelogeerd?
„ Gaarne wil ik bij u komen, indien gij het mij toeflaat. Of
,, wilt gij mij de eere doen , heden middag het in mijn huis
„ voor lief te veemen ?" — „ Het doet mij leed," hernam
„ dat ik daartoe nog geen tijd heb. Ik ben zoó even
„ hier gekomen ; en daar ik voorneemens ben, hier eenige
weeken te vertoeven, moet ik eerst na een verblijf omzien.
„ In de herberg wil ik niet logeerent' —. „ Een verblijf,"
antwoordde hij, „kan ik u veelligt ten mijnen huize verfchaf„ feu. Ik heb eene zeer fraaie kamer ledig, niet waar, ARCANGELA?" vraagde bij zijne Vrouw. „ ja," hernam deeZe:. „ zij heeft van vooren een zeer fraai uitzigt: indien zij
„ maar
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•„ maar voor Mijnheer niet te klein zij!" .... „ Een goed nit-

,, volgt mij, Signora," antwoordde ik met veel ernst —
„ en ik logeer liever in eerre kleine kamer dan in eene groote,
„ omdat" .... „ hom maar! kom maar!." viel mij de Man in
de rede , „ opdat maar het arme beest verligting krijge:
„ het overige zal zich wel fchikken." ~ Thans beval ik hem
niet de deftigheid van eenen Dokter, twee mannen te neemen,
die den, hond moesten draagent dezelve wierden weldra ge
ik hun elkander de beide handen gee--vonde.Trfl
ven , en legde, met behulp des eigenaars ,den gekwetllen ruggelings op dezelve. Naardien hij tamelijk lang was , fchikte
zich dit niet volkomen , en ik zeide tot mijnen aanflaanden
huiswaard, dat een derde man de agterpooten moest vasthou
taak , zoo als ik had gewenscht , nam hij in eigen-den.Di
perfoon op zich , en ik gaf de fchoone nncnNGzLA mijnen arm.
De optogt trok langzaam voort , van eenti menigte menfchen
begeleid, die aan het lot des gevallenen helds deel namen. Ik
beval den dreageren : „Laat hem den kop niet zoo hangen!
„ Houdt de agterpooten een weinig hooger ! Vermijdt alle
„ fchuddingl" Twee- of drlemaalen herhaaldeARCMNGELA elke
deezer waarfchuwingen , en ik bemerkte duidelijk , dat zij
den hond ten mi.nfte even zeer genegen was, als haaren Man;
zonder complimenten noemde zij deezen onvoorzigtig en onhandig, wanneer hij eenen misflap deedt. De toon, op welken zij dit zeide, verriedt den muzikaalen hoorder zeer duidelijk, wie van hun beiden in het huwelijks- concert de eerfles
fletnme gewoon was te zingen. — Bedriege ik mij niet,
dagt ik, dan zal mijne kuur liet gewenschte gevolg hebben,
indien maar niet de Patient in de eerfte dagen fierve!
De Signora liet mijnen arm los , en liep vooruit, om de deur
van een aartig huis te openen. De hond wierdt in de keuken
gebragt, welke, gelijk men weet, in It&ie en Frankrijk he
gemeenti woonvertrek is. Ik deed den voorslag om in eenent
boek een limo - bed gereed te m aken , en ARCANGELA heette
een klein vijftien jearig rnei.sje, hetwelk wij in huis vonden ,
llroo van beneden te haalen. Zoo dra de legerflede gereed
was, nam haar Man eene fraaie wollen' deken, en fpreidde die
over dezelve. Tot mijne groote blijdfchap bemerkte ik, dat de
hond reeds eenigzins was bekomen, en liet hem te regt leggen. Thans ordonneerde ik een pap en een windzet , die ik wist
dat het zwieren voorkwam en de pijnen verzagtte. Ik had
gelegenheid gehad , dit middel van een' Paardendokter te leeren.
Toen beval ik, dat er in vierëntwintig uitren niets meer gedaan, maar de werking van het toegediende middel moest afgewagt worden.
Intusfchen hadt de Dame, met behulp van het Meisje, het
middagmaal gereed gemaakt, en Signor ANTONIO •— zoo heette
4e Heer - itondt mij dankbaar en dingende aan , daaraan
,
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deel te neemen. Daar ik het welflaanshalve affloeg, zeide ARCANGELA : „ Ik zoude tog de kamer willen zien, en vóór
„ den maaltijd hadt zij daartoe geene gelegenheid." Ik
bleef dan.
Naadat ik onder den maaltijd met ANTONIO een tijdlang
over den toefland van zijnen kranke gefproken , en daarbij zoo
veele medifche kunde, of liever onkunde , had uitgeftald als
mij mogelijk was , vraagde mij ARCANGELA, of ik meer te Ests
geweest was ?
Ix. Neen, Signora P'
ANTONIO. Gij moet tog maar zelden gelegenheid vinden
om uwe kunst te oeffenen: de honden worden niet veel ziek,
en derzelver eigenaars kunnen of willen gemeenlijk daaraan
geene groote kosten doen.
- ARCANGELA luisterde aandagtig , wat ik antwoorden
zoude. —
[ic. Hetgene gij veelligt als mijn beroep befchouwt , is
enkel liefhebberij. Thuis heb ik zelf veele honden ; en daar
ik veel van jasgen houd, heb ik mij bevlijtigd om iets te weeten van de middelen, waarmede zij kunnen geneezen worden,
wanneer zij, bij voorbeeld, van de wilde zwijnen, die bij
ons zeer menigvuldig zijn , gekwetst worden. De dapperheid
en gezwindheid, met welke uw Soldano den Stier aanpakte,
Leeft mij veel pleifier gedaan , en het zonde mij van harte
lief zijn , indien ik het arme dier wederom op de been kon de helpen.
ARCANGELA. Gij zijt misfchien ook wel onze Landsman
niet?
IK. Neen , Signora ; ik ben een Duitfcher.
ANTONIO. Mag ik u vraagen, of gij hier zaaken te verrig-'
ten hebt? Misfchien zoude ik u van dienst kunnen weezen.
IK. Alleen om het fchoone Dalie te zien , heb ik mijn Vaderland verlaaten; en wanneer mij eenige oord, om zijne fraaie
ligging, of om andere redenen , bevalt, vertoef ik er eerie wijle
tijds , omdat ik met mijne reizen geen ander oogmerk bedoel, dan eenige jaaren aangenaam door te brengen.
ARCANGELA. Zijn de Dames in Duitschland fchoon?
Ix. Voor hem, die blaauwe oogen en blond hair fchoon
vindt.
ARCANGELA. Die zijn het evenwel ook —?
IR. (Brnftig.) Volgens mijnen fmaak niet. (Zij hadt zwarte oogen en zwart hair.)
ANToNIo. Daaromtrent ben ik het met mijne vrouw vol
eens ; de Blonden zijn allerliefst. Zij gaat voor de-makt
Inooi(le van Este ; maar ik zeg altijd : Jammer dat zij eene
Brunette is [
ARCANGELA bloosde — denkelijk, deels uit befcheidenbeld, deels van fpijt •w over dit huwelijks-compliment, en ik
fpr ak
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fprak den Man alleen tegen door een geruimen tijd mijne
oogen te vestigen op haare fchoone lokken , hetwelk hij niet
bemerkte.
De hond begon te fleenen : ANTONIO en ik (louden te gelijk op, om te verneemen, hoe hij zich bevondt. Hij (liep,
en fcheen te droomen.
., Arm beest!" zeide ANTONIO: „ Maak tog zoo veel
geraas niet., MARIA ! Gij kunt niet gelooven , Signor, hoe
veel ik van het beest houde. Verfeheiden prijzen heeft hij
reeds behaald. Om liet geld is het mij niet te doen; doch alle
ment hen moeten bekennen, dat er in den geheelen oord geen
hond is, die na hem gelijkt." Thans deedt hij eene uitvoerige
befchrijving van alle de gevegten, in welke het dier zich zelf
en hem met roem hadt belaaden. -- ARCANGELA zat onder
dit alles in gedagten , en wagtte op het eindigen van het ver
koelheid, die uitwees dat zij het niet voor de-halmetn
eerile maal hoorde. „ Mijne eerde vrouw zaliger," dus befloot hij eindelijk , „ hadt hem even hartelijk lief als ik;
„ maar gij , lieve ARCANGELA, behandelt hein dikwijls veel
„ te hard." — „ Ik houd ook veel van hem ," zeide zij;
„ maar voor een fchoothond is hij tog te groot, en wanneer
„ hij flout is, befiraf ik hem."
ANTONro waarfchuwde MARIA, die een glas met water op
den openflaanden lesfenaar zette, dat zij niet op de gefchreevene lijsten moest (forten; en iknam daaruit aanieidingom bent
te vraagen, of hij een openbaar ampt bekleedde? „ Ik ben
Ontvanger van de Tollen," was zijn antwoord; „ de post
„ ic wel tamelijk voordeelig, maar hij is voor mij te werke„ lijk, vooral omdat ik dikmaals te Padua moet weezen , out
van mijn befluur rekening te doen. Ik houd niet van
reizen, en blijf gaarne thuis bij mijne vrouw. Wij zitten
„ er, God dank, zoo wel in, dat wij van ons inkomen kunnen leeven , en ik wilde al eenige maaien mijn ampt neder„ leggen; doch ARCANGELA is er tegen. In den grond heeft
zij gelijk : want men kan tog niet zonder bezigheid zijn.
ja, indien de goede God mij kinderen hadt gegeeven, dan
„ korde ik met hun den tijd korten."
- ARCANGELA zuchtte. „ Maar die zult gij waarfchijnelijk nog krijgen," zeide ik:
„ lang kunt gij tog met Signora niet getrouwd geweest zijn ?"
ANTONIO. Reeds drie jaaren; maar bij mijne eerfle vrouw
zaliger heb ik in twintig jaaren ook geene kinderen gehad.
Thans heb ik geene hoop meer.
- ARCANGELA zuchtte wederom. --.
Wij honden op, en de Dame vraagde mij, of bet mij geliefde, cie kamer te zien? „ Gij moet volftrekt bij ons blij„ ven ," zeide haar Man , terwijl hij mij vriendelijk op den
fshw..der klopte. „ Laat Mijnheer de kamvr zien; ik wil in9q 3
» tusa
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s , tusfchen van de fmokkelaars van gister verftag doen." ARC.
ANGELA geboodt MARJA snede te gaan, en wij klommen na
boven. liet Meisje opende de deur. „ Het doet mij leed,"
zeide mijne hospita , „ dat ik u geen beter verblijf kan aan bieden ; maar indien u de kamer aanliaa, wil ik er nog een
fofa en een lesfenaar Raten in brengen. Verleden winter
„ heb ik zelve er eenige maalden in gewoond." —. „ Ik
veriang geene andere , Signora ; zij zal mij tot een' uwer
„ huisgenooten manken , en ik zoude in de geheele flad er
„ geene kunnen, vinden, die mij beter bevalt: Mag ik boo,, pen , dat het • u niet onaangenaam zijn zal, eersen vreemdeling in uw huis te zien ?" „ In het geheel niet," antwoordde zij met nat v iteit ; „ het zal mij in tegendeel zeer
„ lief zijn, indien gij van tijd tot tijd niet mis een praatje
wilt houden. Mijn rr.an verveelt mij verfchrikkeli k met
„ zijne eeuwige VegtverhaaIen ; en uitgaan mag ik niet :
want ik ben van Porto-Legaago, en heb hier geene maag -

s , fehap."

Ir.. Maar gij hebt hier tog vrienden en vriendinnen ?
ARCANGELA. Slegts eene Vriendin, mijne buurvrouw roLLONIA, die m'j gezelfchap houdt, terwijl mijn plan op reis
is. Zij kent de 1lad, en zegt dat de vrouwen hier zeer vuilhartig zijn, vooral tegen vreemdelingen. Zij zullen reeds van
snij veel kwaads hebben gefproken.
Ix. De Dames zullen nijdig zijn, omdat gij haar ver
-donkert.
Dat zegt mijn man ook, en daarom wil ik
niets met haar te doen hebben. Ik kan het tog niet helpen
dat zij niet mooi zijn.
— Dit zeide zij zonder eenige verwaandheid in gebaaren en
fremme, en fcheen in het geheel niet te denken , dat het onvoegzaan) konde weezen, te erkennen, dat zij haaren ípiegel
en de luiden moest gelooven , dat zij fchoon was. op haar
bevallig gelaat lag een diepe ernst, die bij haare jeugd treffend
afstak ; en niets minder vertoonde zij dan de zucht om te
behangen. Ik had haar nog niet zien lacher. Zij fcheen noch
onvergenoegd ,noch gelukkig te zijn, en haaren fland draagelijk te vinden , omdat zij nog niemant hadt ontmoet, welke in
+Iaar het denkbeeld hadt vert.ekt, dat dezelve bevalliger konde
zijn. Zij was reeds drie jaren gehuwd, en nog fcheen panre
gerialte zich niet volkomen ontwikkeld te hebben, -- Ik vraagde
haar , of zij re Porto-Legnago dan ook geene vrienden en
vriendinnen hadt gehad? „ ja ," was haar antwoord K „ eene
^, Non en de Abtdis van het Urfeliner Klooster, waarin irk
g, ben opgevoed."
Ix. Leeven dan uwe Ouders niet meer, Signora?
.A.RCkreGE•r.A. Neen; ik heb ze niet gekend: zij zijn beiden
ARCANGELA .

te turven 2 toert ik no geen jaar oud: was. Vat, de Minne
Zoudt
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zondt mij mijn Voogd na het Klooster, alwaar ik tot op mijn
vijftiende jaar zeer vergenoegd geleefd heb. Toen haalde hij
mij in zijn huis , en zeide mij , dat zich eene gelegenheid hadt
aangeboden , mij voordeelig uit te huwen. Ik bedankte hem
voor zijne vaderlijke zorgen, en vernam, dat de perfoon, die
otn mij aanzoek deeds, Signor ANTONIO heette. Ik ken hem
als een braaf Klan, zeide mijn Voogd, en dat wij van hetgene ik bezat, en hetgene zijn ampt opbragt , zeer wel
konden leeven. Eenige dagen daarnaa kwam hij ons bezoeken , en omdat hij mij verzekerde dat hij mij beminde, en
ik het zeer goed bij hem zoude hebben, dankte ik de Heilige
Jonkvrouive, dat zij mij arm meisie eene zoo gelukkige verzorging liet vinden , en trouwde hein. Eerlijk heeft hij
zijn 'voord gehouden, en tot heden toe mij nog geen verzoek
geweigerd.
IK. Ik- kan ook niet begrijpen, dat iemant, die niet blind
is, u iets kan weigeren.
ARCANGELA. De Abtdis heeft mij evenwel veele dingen
geweigerd, hoewel zij niet blind was. Ik mogt haar ook in
Let laatst niet lijden; zij wilde mij bij de Non, die mijne
rriendiii was, niet eens lasten flaapen.
-- Ik fond voor de fchoone ARcANGELA als een boerejongen
voor de Rekentafel, waarop hem de Meester zijne eerfle Divifefum heeft voorgefchreeven , zonder hem iets anders te
zeggen , dan : Divideer dat eens. Met haare naïve een
zij voor mij , in het derde jaar kaars huwe.-voudighewas
lijks , een raadzel. — Toen zij mij dus in gedagten zag,
vraagde zij, of het mij beliefde , wederom raa beneden te
gaan? — Wij kwamen wederom in de keuken , en vonden Signor
ANTONIO bezig met de vliegen van zijnen Soldano weg te jaagen. „ Zult gij nu bij ons blijven?" vraagde hij. — „ Ja,"
was mijn antwoord , „ indien wij het omtrent het geld kun„ nen eens worden."
ANTONIO. Ach,! indien de goede God u in mijn huis heeft
geleid, om mijn arm beest wederom te herstellen, zal ik niets
begeeren , en u nog zeer dankbaar zijn.
its. Hetgene ik ter geneezinge van den hond doen kan ,
zal ik gaarne doen; maar-gij moet mij toeftaan, mijnen hospes te betaalen.
ANTONIO. Indien gij het zoo wilt hebben dan kunt gij
geeven hetgene u billijk dunkt. Doch hoor nu eens, boe
het arme beest zucht.
Its. Laat hem maar zuchten; morgen zullen wij zien, wat
ons verder te doen flaa. Ik hoop dat het niets zal te bedui
hebben.
-den
Wij namen plaats voor het vuur, ik in het midden, ANTONIO aan mijne regter , en ARCANGELA aan mijne linkerhOnd. Het gefprek liep eerst over mijn huisweezen, vervolgeus
Qq4
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geus over mijne reis; eindelijk vraagde mijn hospes, of i;
van Weenen zelf ware?
IK. Neen , ik ben uit Saxen.
ANTONIO . Gij zijt derhalven uit een Luthersch land?

IR. Ja.

ANTONIO.
del Lute: o !

Denk eens , ARCANGELA ! Il frgnor é paefane

ARCANGELA . Gij zijt evenwel ook niet Luthersch?
IR. Vergeef mij, Signora! Ik ben Luthersch.
ARCANGELA. Santa kergine, che peecato! — Maar wilt gij
u dan niet bekeeren?
Itc. Hoe kan ik dat doen , terwijl ik overtuigd ben, dat
lniin Geloof het waare is?
ANTONIO. Verblinding! verblinding, Mijnheer! — Maar
kent gij dan wel onzen Christelijken Godsdienst ? Wij willen u dien uitleggen, en dan zult gij duidelijk zien, dat
het de beste is , — dat men zonder denzelven niet in het Paradijs
kan komen. Heilige ANTONIUS van Padua! wat heeft die
LUTEIER al veele goede zielen op zijne confciencie ! Zeg mij .
mijn vriend ! wilt gij u bekeeren , als ik u bewijs , dat de
Christelijke de alleen zaligmeakende Godsdienst is?
IK. Indien gij mij kunt overtuigen , dat ik niet op den
regten weg na het Paradijs ben, zal ik zeer zeker den beteren
weg kiezen. Maar ik vrees , dat gij er veel werks aan zult

hebben.
ARCANGELA. Dat is zeer gemakkelijk! Alwie niet van onze
heilige Kerk is, die is verdoemd: hoe kan dan een Ketter in
liet Paradijs komen? Begrijpt gij dat niet?
K. Maar, lieve Signora! ik geloof volgens mijnen Godsdienst niet , dat alle menfchen verloren gaan , die van den
uwen geese belijdenis doen.
ARCANGELA . 0 dia! che ostinazione! Heb ik het u data
niet gezegd? en indien gij mij niet wilt gelooven — zij Honda
in haast op, kreeg een boek, hetwelk op de commode tag,
en wees mij zegepraalende de plaats : Ogni eretico va donna-

to, fe prima di morire per la grazig de/la Spirito fanto nor:
vies♦ e couvertito : „ Alle Ketters worden verdoemd , indien zij

„ vóór hunnen dood , door de genade van den Heiligen
, Geest, niet tot bekeering komen." Nu gelooft gij het tog?
IK. Wij hebben ook boeken, Signora, waarin het tegendeel flaat.

ANTONIO. Laat mij ook eens fpreeken, ARCANGELA! Zoo
fpoedig als gij denkt kan men het met eenera Ketter niet eens
worden, LUTSER tog heeft zich door de geleerdste Kardinaalen niet willen laaien onderrigten! Zeg es, Mijnheer! geiooft gij aan de heilige Sacramenten?
hr. Wij hebben twee Sacramenten.
A^rot+u®. Den Doop en

biet Avondmaal, niet waar? Ik
hela
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ï,eb het ergens geleezen. Maar begrijp nu, indien gij aan alle
de Sacramenten geloofde, en aan een niet, ware het voor de
zaligheid uwer ziele even erg, alsof gij aan geen van allen
geloofde. — (Misfchien voelde hij , dat ook dit bewijs voor
mij niet zeer overtuigend zijn konde; althans , zonder mijn
antwoord af te wagten , voegde hij er nevens:) Als de oude
Vader GIACOMO hier komt , ARCANGELA, zullen wij hem verZoeken met Mijnheer te fpreeken; hij zal hem voorzeker tot
andere gedagten brengen.
ARCANGELA. Och ja! gij hebt gelijk, ANTONIO: dat is een
zeer geleerd man; hij zal hem duidelijk doen zien, wat hij
in het toekomende te verwagten hebbe, indien hij in zijne
verblinding volharde.
Itr. Ik ben u zeer dankbaar, dat gij voor mijne ziel
zoo bezorgd zijt; maar ik verzeker u, dat ik in gemoede
mij bezwaard vind , met eenen Godgeleerde van beroep mij tot
een godgeleerd gefchil in te lasten, terwijl ik zelf niet geleerd ben. En indien hij mij met er daad zoo verre bragt,
dat ik op zijne bewijzen niet meer wist te antwoorden, zoude ik liever op ftaande voet de (tad willen verlaaten , dan mij
aan het gevaar bloot1 ellen, door zijne geleerde welfpreekendheld misfchien tot dwaalingen vervoerd te worden. Gij bei
verfraat uwen Godsdienst , zoo als ik den mijnen ,. en-den
voor uwe vermaaningen zal ik niet doof zijn. Hetgene gij
mij gezegd hebt, en in het toekomende over dit onderwerp
nog zeggen zult, zal ik overweegen, en mij tegen de betere
overtuiging niet verzetten, tot welke uw gefprek mij veelligt
zal brengen. Den Pater zoude ik in allen gevalle met het
vermoeden hooren, dat hij mij wilde verfchalken, om de
eere te hebben van eenen Ketter te bekeeren. Van uwen
goeden wil ben ik overtuigd, dat gij alleen mijn best zoekt ,
en wil daarom met een dankbaar genoegen uwe gronden
hooren, en dezelve in opregtheid toetzen.
— Hier ftoorde Soldano, door eene vrugtelooze poogingom
op te slaan , onze twistrede. Mijne bekeering lag wel mijnen huiswaard en diens vrouwe na aan het hart, maar de geneezing van den hond nog nader — althans in de ecrtte dagen. Dit was natuurlijk! De kinderlooze moet iets in de plaats
van een kind beminnen , al ware het maar eene verzameling van meerfchuimen pijpekoppen, eene fnoepende kat, o
een wel onderweezen hond. ANTONIO'S en ARCANGELA's Vaderlijke en moederiijke tederhartigheid hadt , in afwagting
van kleinen, die niet wilden komen, inmiddels den goeden
Soldarso als kind aangenomen; en het deedt, diensvolgens, geene
fchande aan hun hart , zoo min als aan mijne arme ziel, dat
de zorge voor mijne godgeleerde verbetering hen dan alleen
bezig hieldt, wanneer geene bedenkelijke toevallen angttige
twijfelingen aan de herftelling van hunnen geliefden houd deeden
euiQ95
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ontttaan. IIet bewees alleen . dat het werktuig der Theofophie aan hunnen fchedel niet zoo flerk uitpuilde als her werk
Kinderliefde -- waarvan mijn Patient door het beloop-tuigder
der dingen het voorwerp was geworden. Intusf'chen kan , in
cie hulpbetooning aan natuurlijke toevalleis, de gering:le ver
dikmaals gevaarlijk zijn ; maar met de J3ekeering, zoo-wijlng
1,-ng men riet op het uiterfle ligt , heeft het zoo gro( te haast
niet. Doch naar maate het zich met Solclaoo tot beterfc'rap
fchikte, wierdt, zoo als het gemeenlijk gaat, het dee!neemen.
in zijnen toeland minder ernstig, en de Arts won vaan de oplettendheid van den Heer, en vooral der Dame, eliengskeus
zoo veel meer, als de Kranke verloor, naardien deeze hen niet
meer fcheen noodig te hebben. Toen de hond, naa verloop
van eenige dagen, wederom op alle vier poeten begon te loopen, bemoeide zich ANTONIO nog met hem; ArcANGELA dagt
niet meer aan hem, en wierdt er nu zoo zeer op gefield, mij
tot badren Profelijt te manken, dat zij leem dikmaals met har
woorden liet zwijgen opieide, wanneer hij, even als een-de
in eerie ziekte vervend kind , de verlorene oplettendheid
wederom tot zich zogt te trekken , en daardoor haar in de
rede hoorde. Zij, moest welhaast opmerken, dat bij ons huis
mijne tegenwerpingen tegen haar alleen altijd-felijkdsputrn
veel zwakker waren , dan wanneer haar man prefideerde. Tegen hem bragt ik zoo veele tegenwerpingen in, en verdeedigde tegen zijneRegtzinnigheid m ijne Lucherfche begrippen zoo
kragtig, dat hij zich dikwijls moest redden niet uit te roepen: „ Indien gij Pater GiACOMo tsaar wilde hoores 1" ArcANGELA'S gronden en vermaningen hoorde ik met leergierige
oplettendheid aan, en zat bij wijlen, in plaats van te antwoorden, zoo diep in gedagren, dat zij moest denken, de regte find r te hebben getroffen. Dit was van het gelukkig ge
zij eindelijk geen deel meer aan het gef' rck nam,-volg,at
tivani.; cr haar man van mijne dwaalingen begon te fpreeken ;
zonder te fpreeken, fireelde zij dan Soldano, die zijn' kop op
haar fchoct leide, en liet Signor ANTONIO begaan. Maar wanneer hij beneac., geroepen wierde, hervatte zijden draad van het
gefprek , en brags oor bewijzen ad hoarai::em mijne ketterij dik
naduw. Zij voelde, dat zij met haare fluitredenen be--inashet
zwaarlijk in mijnre ovc,izuiging eerre iets beteekenende bres konde
manken , en ze t daarom mijn verf and in het hart te ondermijnen.
Deeze was inderdaad zijne zwakke zijde. Als zij met de woorden:
Lieve FERDINAND ! word rog een Christen; ik moet u ge„ red zien ! " mij badre fchoone hand toereikte , en mij
daarenboven met heere fraaiers zwarte ooges zoo fineekend
aankeek , dan wist ik mij niet anders te redden, dan door Bene
— daar aan beantwoordende houding. Ik kuste de kleine
hand met al liet vuur — der dankbaarheid, hield dezelve in de
mijne, en zesde: „ Bidden moer gij mij, niet, lieve Signora;
,
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,, te zeer fmart het mij , iets niet te kunnen doen, hetgene

gij verlangt! Ik zonde veelligt de zwakl?eid hebben, t: iets
te beloven , hetwelk mij naderhand zoude berouwen.
„ Deeze fchodne oogen moet ik toedrukken" ..- ik deed het
met mijne lippen — „ indien gij mij niet wilt verleiden , om
aal mijne inwendige overtuiging ongetrouw te worden.
Toen ik de eerilemaal tot dit redmiddel de toevlugt nam,
tradt ARCtNGELA,met haaren gewoonen ernst, bloozende , eene
fchrede ag eruit; kwaad was zij evenwel niet, noch — naar
het fcheen — verwonderd over hetgene daarbij in haar omging. Zij zweeg Benige oogeublikken , even alsof zij zich
bedagt, en zeide daarop, niet nedergeflagene oogen en zeer
zagte ilemme : „ Indien gij genegenheid gevoelt, mijn ver„ zoek in te willigen, begrijp ik niet, waarom gij het niet zoudt
„ willen doen." „ Omdat mijn verftand er tegen is,
„ beste Vriendin.!" was ik dwaas genoeg te antwoorden. Bij
Vrouwen liggen neiging en verfland nooit met elkander overhoop; dit fiaat tot geene in de zelfde betrekking als de Kamenier tot haare Mevrouw. Hoe korde mij dan mijne kleine
Misfionaris begrijpen ? hoe konde zij veeeten , dat , in het binnen
Gevoel en Verftand, gelijk twee even magtige-ítedsMan,
Koninginnen , regeeren , die , beurtelings overwinnende en overwonnen wordende , behendig met elkander om de alleen
hoofdtje hadt zich nooit te--herfcingvt?—Ha
gen haar hart voorfagen veroorlofd. „ Gij fpreekt tog
„ van uw verfland , even alsof het u niet toebehoorde!"
zeide zij.
—„ Hij hinkt nogal genadig aan den regter agterpoot f" riep
ANTONIO ter deure in, terwijl ik ARCANGELA'S oogen wederom wilde toedrukken — „ wat is daar tegen te doen ?" Hij
hadt met Soldano eene wandeling gedaan. Ik bekende hem
openhartig , dat mijne ondervinding niet verder Itrekte , en dat
ik het niet durfde wangen , nieuwe middelen te beproevgn,
die, veelligt, eene nadeelige werking zouden kunnen doen.
Ik ken wel iemant, liet ik er onmiddelijk op volgen, die hein
misfchien fpoedig in den grond zal geneezen; maar hij woont
te Padua. Indien gij Soldano daarheen konde zenden!
ANTONIO. Ik zelf moet binnen kort te Padua zijn , en
zoude in alien gevaile eenige dagen vroeger ... Maar hoe
heet die man ?
Ir.. Het is de jonge Dokter B., welken ik geduurende
mijn veertienjaarig verblijf aldaar heb leeren kennen. Hij
maakt in het bijzonder zijn werk van de Phyfiologie der
Dieren, en ik weet dat hij veele honden ontleed , en er een
geheel boek over gefchreeven heeft. De vraag is alleen, of
hij het niet voor fpotternij zoude houden , een vierbeenigen
Patient aan te neemen.
..,iNTo \ io. Maar hij kent u to wel. En zoudt gij mij
dan
"

,
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dan niet de vriendfchap willen doen , eenige regels aan hem te
schrijven ? Dan zoude ik hein misl'chien kunnen overhaalen.
Wat dunkt er u van, ARCANGELA, indien ik overmorgen met
So ldano de reis aanname? Met acht dagen moet ik tog rekening
doen.
ARCANGELA. (Bloozende.) Zoo als u goeddunkt.
ANTONIO. Nu , luister eens ! fchrijf eenige regels ; ik zal
zoo dra mogelijk wederkeeren, opdat gij u niet te lang hij
mijne Vrouw en POLLONIA verveelt — naa vier of vijf dagen
op zijn langst.
Ik fchreef:
„ Aan den fleer Dokter B.
„ Signor ANTONIO, die mijn goede huiswaard en vriend is,
brengt IJ op mijnen raad zijnen hond, Wien een Stier in een
„ gevegt heeft gekwetst. ik zelf heb zijne geneezing be„ gonnen,en hoop daarom, dat Gij het niet voor eene belee„ digin ; zult houden, indien ík u ernflig verzoeke , dezelve te
voltooien. Heb flegts de goedheid , hem niet uit mve handen te geeven , voordat hij volkomen geneeten is. Drie per„ bonen zult Gij daarmede grootelijks verpligten, die aan het
„ lot van het arme dier het leevendigst deel neemen: te wee, ten, Signor AITONIO, diens jonge Vrouw, en
j

„ Uwen Vriend —"

Ik las hem den brief voor ; hij bedankte mij , en bepaalde
zijne reis tegen overmorgen.
Den geheelen volgenden dag Zat ARCANGELA in diepe gedagten, doeg de oogen neder, als ik haar aankeek, en fprak geen
woord van mijne Bekeering. ANTONIO verzogt mij , hein
te verzellen ; en toen ik hem verzekerde, dat het fombere
Padua voor mij eene onverdraagelijke plaats was, beval hij
zijne Vrouw en POLLONIA, die reeds ontboden was om toebereidzels tot de reis te helpen maaken , voor mijne vervrolijking te zorgen. POLLONIA beloofde het. „ Indien gij Ian, ges dan vier of vijf dagen te Padua blijft," zeide ik, „ zult
„ gij waarfchijnlijk mij hier niet meer vinden." ARCANGELA
keek mij met droefheid aan, en ANTONIO flondt er zoo ernflig
op, dat ik ten minfle voor zijne wederkomst niet zoude ver
-trekn,
dat ik het hem moest belooven.
Den volgenden morgen wierdt Soldano in de kabriolet geholpen; zijn Meester zette zich naast hem neder, en reedt af. Ik
wenschte hem van harte eene goede reis, maakte de fchoone
.ARCANGELA en haare Vriendin , die nog voor de deur flonden ,
mijn compliment, en ging in mijne kamer, alwaar ik den geheeIen voormiddag Weef , tot dat ik wierd afgeroepen om te
eeten.
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eeten. Dit deed ik om twee goede redenen : vooreerst wil
ik

POLLONIA

doen gelooven , dat ik in ARCANGELA's gezel -de

weinig belangs ftelde; ten tweede wilde ik deeze eenige-fchap

tijdverveeling doen gevoelen , en daardoor na mijn gezel (chap te meer doen verlangen.
Toen ik in de keuken trad, hield zich ARCANGET,A alsof zij
kwaad was, of was het in de daad; hetwelk mij om PoLLONIA'S wille zeer aangenaam was; en daar ik ook geduurende
den maaltijd weinig fprak, konde zij onmogelijk gelooven ,
dat wij beiden verlangden, bij elkander te zijn: te meer, omdat ik ter(tond naa den maaltijd mij wederom verwijderde. Intusfchen bleef het voor mij niet bedekt, dat mijne leermeesteres rood wierdt van fpijt, toen ik haar zoo fpoedig verliet.
Maar in POLLONIA'S tegenwoordigheid konde ik haar leerling niet
zijn; ik verlangde een afzonderlijk onderwijs. Geduurende een
half uur had ik, in mijne kamer aan het venfter tlaande, alle
jastige vriendinnen verwenscht, en vergeefs overlegd, hoe ik
net fatfoen de oude heks van den hals zoude kunnen fchuiven, toen ik haar met MARIA ten huize uit komen en de firant zag
optreeden. Zij droegen een Boek en Roozekrans, en gingen
derhalven ter Kerke. Met eene vrij ferke hartklopping ging ik
na beneden. De keuken was gefloten; ik klopte aan, en ARCANGELA vraagde, naa een weinig bedenkens, wie er klopte?
Uw Leerling, was mijn antwoord. Zij hadt , naar het fchijnt,
in gevolge van mijn gedrag, dien dag gehouden, geen bezoek
van mij verwagt, en deedt eerst open, toen ik met cie woorden: „Ik vrees dat ik u belet doe, " mij reeds wederom omkeerde. „Ik had geene hoop meer, "zeide zij gevoelig, „he„ den nog die eere te zullen genieten." — „Indien gij wist,
„ lieve Vriendin, hoe zeer mij de tijd heefL verveeld, zoo
zoudt gij mij beklaagen; maar ik kan POLLONIA's grijnzen„ de tronie niet dulden, en wil liever uw gezelfchap mis
dan het mij door een zoo haatelijk bijvoegzel hiaten-„fen,
„ bederven. Een zoo aangenaam gezelfchap , als liet uwe
,, wil ik met niemanc deelgin: Ten blijke van verzoeninge
reikte zij mij de hand, en zeide ,terwijl ik die aan mijne lippen
drukte: „ Gij kent POLLONIA niet ; het is cone zeer goede
„ Christin."
Ix. Dat wil ik niet ontkennen; maar het is ook eene zeer
haatelijke Christin , en zoude mij voorzeker nooit tot haarera
Profelijt maaken. Alleen uit eenen mond als deezen — (ik
wees daarop niet met den vinger) — hoor ik gaarne, hetgene
ik niet hooren moest, naardien uw deelueemen in mijn geluk mij
boven alles zoo dierbaar is, dat ik, in fpijt van het gevaar, otu
voor de zoete overreeding deezer — lippen — te moeten onderdoen, verlange, dezelve om mijnentwille zich tezien openen.
ARCANGELA was zeer getroffen. „ Ik verheug mij," zeide zij , „ dat gij mijne goede oogmerken erkent; indien
a> gil
-

55ís

.l4ET STIEREN EN HONDEN - GEVEGT.

,, g ij flegts ook mijnen goeden raad wilde volgen 1 -- Hoe
„ hartelijk zoude ik de heilige M..agd danken, dat zij mij u
„ deedt ontmoeten, indien gij — haar ook daarvoor dankte!"

--- Nooit, zeker , werd het Geloof van eenig' eerlijk' Lu -

theraan op zwaarder proef geleld! En, daar ik zwak genoeg

geweest was om in dien ongelijken flrijd dus ongewapend te
volharden, had ik nu ook al de kragt van mijn Vetwand noodig, om eerie zoo fchoone Verzoek ter, die zoo veel vermogt
op mijn Gevoel , te kunnen wederlaan. Intusfchen , hoe
flaauwer mijne verdeediging , des te leevendiger werden ook
haare aanvallen. De goede ARCANGELA 1 Altijd zal ik haar
dankbaar zijn: want zij meende liet wel met mij. — Ter
goeder uure nam ik mijn affcheid. ANTONIO dankte den
behouder van zijnen hond met een vuur, als hadde hij zelf het
voorwerp geweest. En ARCANGELA? ... POLLONIA grafden hardnekkigen Ketter het heilige kruis agterna. En ARCANGELA?...
Zij wende zagt, reikte mij haare fchoone hand, en beloof.
de, haaren Vriend zoo min te zullen , als hij haar immer
kan vergeeten. Nog fcheen haar fineekend oog te zeggen:
„ Lieve FERDINAND, word tog een Christen!"
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de Stad Dantzig heeft ten allen tijde de Christelijke en
I nmenschlievende
gewoonte plaats gehad , dat Inisdadigen,

aan wien het doodvonnis uitgevoerd zal worden, ter hunner
voorbereiding voor de Eeuwigheid, Geestelijken van hunne
gezindheid en ter hunner keuze toegezonden worden, die,dikwijls reeds vier á zes weken vóór de openbare flrafoefening,
den veroordeelden in de gevangenis bezoeken; zoo ras dit gefchiedt, vervangen de Zielverzorge's elkander, en de gevangene is geen uur zonder den bijfland van een Geestelijken. —
In het begin der laatstverloopene Eeuw wierd aldaar een moordenaar , scHRUVE genaamd , ter dood gehragt ; de pogingen
ter zijner voorbereiding wierden met verdubbeling van ijver
voortgezet, met dat gelukkig gevolg, dat hij, naar alle menfchelijke beoordeeling , een zaligen uitgang uit dit leven
had. -- De veelvuldige moorden - door hein begaan , zij ne
(*) Dit Stukje, medegedeeld door den Heer JOHANNES PLAAT, J. c. ZN.,

in s Hoge, berust ,'gelijkons de Zender berigt, op het allezins geloofwaardig
getuigenis van diens Vader, een Dantziger, en die een ooggetuige van

dit verhul is geweest; hetwelk wij niet ondienstig achteden te ver.

welden.
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ne voorgaande allerboosaardigfie levenswijze, de edelmoedige
pogingen der Lutherfche Leeraars , tot wier Gemeente hij behoorde, en derzelver gezegende gevolgen , door de geheele
Stad en omtrek bekend wordende , maakten de Dweepzucht gaande. Een anderzins deugdzaam en zedelijk goed
Burger, doch ongelukkig door de Werken van, JACOB BOIIEEaI, of Bi FI I, op het dwaalfpoor gebragt, en het hoofd vol
myllieke grillen hebbende, flelt zich voor een groot zondaar
te zijn, onkundig van het uur zijns doods, die hem onvertvacht,en misfchien onvoorbereid, koude overkomen, en dus,
dacht hij, fond hem eene ongelukkige Eeuwigheid voor de
deur; „deze arme zondaar, daarentegen, had alle gelegenheid
ter voorbereiding gehad," enz. Hij nam derhalve het beluit,
om zich door het begaan van eenen (noord in die zelfde gewenschte gelegenheid te (lellen. Dit voert hij uit, vermoordt
een nmensch , en geeft zichzelven bij het Geregt aan. In
zijne gevangenis was het al bidden, zingen en gemoedelijke
redeneringen niet zijne Zielverzorgers; en hij ondergaat zijn
doodvonnis niet de koelbloedigije bedaardheid, fl:ervende als
een welverzekerd Christen. — Dit hielp de overige gemoede-ren in beweging. Vóór het einde der ilrafoefening waren er
reeds vier dergelijke moorden gefchied en om dezelfde reden.
Deze moordenaars wierden insgelijks ter dood gebragt ; ten
ilraftooneele verfcbijnende , zongen zij het bekende Lied:
Allein Gott in der Híibe fey Eh:- ! 'Toen geraakten de overige
gemoederen zoodaliig aan het hollen , dat geen mensch zijn
leven meer zeker was , en zich niemand meer op de ftraat of openbare plaatfen durfde vertóonen , alzoo die Dweepers allen gevaar trotfeerden, en moordden om gevat te worden en een za
dood te Herven. Zelfs de Kindermeid van den Prefident--ligen
fchepen wierp het "jo nglie kind in de Mat/au , bleef er• zoo
lang bij tot dat het ver genoeg naar zee gedreven was om
niet meer gered te kunnen worden, en gaf zich dadelijk bij
liet Geregt aan ; „ dit kind had zij gelukkig gemaakt; het
lied nog geene moedwillige zonden begaan , had dus geene
zware verantwoording ; zij had den Heere Christus voor hetzelve gebeden; het zou dus zalig zijn, en zij kon nu ook zalig fterven." — Deze anderzins zoo volkrijke en drukke
Stad wierd een woestijn; de beurs was geheel ledig; alle haudel fond flil; de kerken, anders doorgaans opgepropt van
toehoorders, cvierden op zijn hoogst door leeraar en kerkenraad bezocht; met één woord , het geheele godsdienitige,
burgerlijke en mercantiele beflaan dezer ongelukkige Stad
fcheen geheel ontbonden; tot eindelijk de Magiftraat (Dantzig haar eigen regt hebbende) befloot, die moordenaars geen
doodflraf -meer aan te doen, maar dezelve aan de vilderskar
te laten kluisteren, en de vuilnis der firaten, goten en riolen, op de marktdagen, door dezelve, onder geleide van do

vil.
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vildersknechts, te laten opruimen, die hen , bij het mine
verzuim, duchtig moesten efrosfen. (1-Iet is bekend, dat , in
Duitschland en de overige Noordelijke Landen,de vilder, vil
ophalen van krengen en hetledigen-derskanvilzwp,het
van riolen, de alleruiterlte infamie is.) En dit had de gewenschte uitwerking: de overige Dweepers, ziende dat zij
op die wijze geen zaligen dood meer te wachten hadden , lieten af van hunne onmenfchelijke razernije -- en allengskens
herkreeg de Stad hare gewone levendigheid , en kerk eat
raadhuis en beurs, en alle neringen en hanteringen , bloeiden als voorheen.

TURK SCHE GEESTIGHEIns

Turksch Heer van rang, bij uiclieekenheid leelijk vae
E enaangezigt
en geftalte , was , volgens 's Lands gebruik,

getrouwd aan eene Vrouwe, zonder haar, vóór den trouwdag,
ongefluijerd gezien te hebben. Haare perfoonlijke aanvallig
waren niet grooter dan die van haaren Egtgenoot..--.--hedn
Op den morgen naa de huwelijksvoltrekking vroeg zij, aan
wie zijner vrienden zij vrijheid hadt, zich met ongedekten
aangezigte te vertoonen. „ Laat het," was zijn antwoord,
„ vrijlijk aan al de wereld zien , maar bedek het voor mij. ".^
„ Geduld ," was haar eenig antwoord. — „Dat
heb ik niet,"
voerde hij haar te gemoet. — Zij daarop: „ Ach lik dagt dat gij
„ geduid in eene groote maate bezat, dewijl gij uwen afzi^g„ tigen langen neus al uw leeven gedreagen hebt i"

Ia No. XI..Meag. , b]. 462. reg. 16 van ond., ftaat verjloadear,
lees verflonden. En in dit No. bi. 534, reg. 13, sTAso, lees
STRM,9.

NË NG ELWERK,
TOT FRAAIJE LETTEREN; KONSTEN EN WEETENSCHAPPEN, BETREKKELIJK:

ONDERZOEK WEGENS DEN DOMPELDOOP.
is bekend, dat de Baptisten, zoo wel in EngeA
als Noord -America., en dat 4e Christened
ons
bekend onder deli naam van Collegiantén
of Rhijnsburgers, den doop bedienen bij wijze van onderdompeling, zoodat; voor eenigé oogegblikken; het
$éheele ligchaam des doopelings onder het watèr; geáom=
`peld wordt ; n tevens is het bekend; dat de voorftanders van die praktijk beweren; dat die manier vati
doopen het meest overeenitemt met de. wijze, waar op
Joannes de Doopér,; de Apostelen en; de eerfte Christ.
nen gedoopt hebben: -- Maar, onlangs lezende en overpeinzende den zin en zamenhang van Paulus woo-rden Roei. VI: 4' ".'waarin de verdedigers van den Dar&
peldoop het íterkite bewijs voor hunne praktijk meenen té
vinden, zoo kwam mij dat 'bewijs' niet alleen ten uiter(len

r1 land in
H
in
land,

.

;

zwak, maar zelfs'` geheel ongegrond Voor." =- Die uit.

komst fpóorde mij aan ,ter .overweging en ter beproèving der overige bewijzen , the bijgebragt. worden voor
deze manier van doopen. En het Refulraat was; ddt
mij niet alleen alle bewijzen voor den Dompeldoop on
voldingend voorkwamen; maar dat ik nu op voldoèhdë
gronden meen te durven íláande houden', dat bij dd
eerste Christenen 'de Dompeldoop nooit in gebruik gei
weest is ; en dat ook deze wijze van doopes, niet .is
iràn Goddelijke inftelling. — Mijne gronden voor d&
ze ontkenning zal ik hier ter ne @r íkellen ; en 2 acht
iaen ze gewigtig genoeg om 'in dit Mengelwerk gë=
plaatst te worden -ian verwacht ik dit gefchreveil o17z
stel aldaar gedrukt te zullen wedervinden:
Ik begin met een onderzoek van de plaats Rom VT: 4a
Wij zijn met niet hem begraven 'door' Beni doop an ^1é t
good; welke woorden de voorftanders van den Do i
dcJ ►
.- k
klagc: í807i NO 14.
;
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doop `dus verklaren: ,,, Gelijk de . ligchamen der afge.
a, ftorvenen begraven worden , zoo zijn wij,, die ge.
doopt zijn, in onzen doop insgelijks begraven , al;; leen met dat onderfcheid , dat, daar de ligchamen
„ der- afgeltorvenen overdekt worden met aarde , wiy
„ daarentegen overdekt geweest zijn met water."
„ Door in den doop ons ligchaam te dompelen onder
,:-water , 'beelden wij onze begrafenis met Christus
„ af, en door ons opklimmen uit het water onze op„ wekkitig met hem tot een nieuw leven: " zoo fpreekt
J. GALE , in zijn boek over den Kinderdoop, bl. 19. —
Ware die uitlegging eene waarachtige uitbreiding en
ontwikkeling van de leer, aldaar voorgedragen door den
Apostel, indedaad dan zoude deze plaats voor de praktijk van den Dompeldoop, en ten bewijze dat de eerfee
Christenen den doop alzoo bediend hebben , zonder
tegeni'praak Jijn. Maar hoe ? bijaldien het daarentegen
blijf z waarachtig .to. zijn, dat 4 oude Joden nimmermeer
,het gebruik . gehad hebben , hunne lijken in eene , kist
te leggen , •en nog veel minder dezelve met aarde te
overdekken Dan., dunkt mij , wordt de fterkfte kracht
van dat . bewijs ontzenuwd. — Dat intusfchen bij d®
oude j oden datgebruik nimmer 'héeft plaats gehad,
4aaxivan-vin den Wij sen duidelijk betoog in de verhaler
-

;

-'

der H. Gefchiedenis,

De, Stamouders immers der joden, Abraham en Sara,.
I1áak en Rebekka, ..^akob en Lea , werden. die 'na hun
begraven en met aarde overdekt , gelijk thans-neydgo
onder ons dé gewoonte is? Neen, derzelver ligehameaa
weiden in doeken gewonden , en., zonder. kist, ;op eetje
daartoe' bereide plaats bijgelegd in de graffpelonke des
akkers te Machpela, tegen over Mamre of Hebron.
De. volgende geb
eurtenis doet ons zien, dat die wijze
van begraven onder de Israëlieten in (tand gebleven. is.
n he ig H: van het s B. der Koningen vinden wij.op.
eteekend, dat eens de dragers , bijj de begrafenis .vstn
een ieker man, .onverhoeds van verreeene bende Moa.
bieten zagen naderen; •dat zij, zulks ziende, uit fchrilc
voor den vijand, betloten, om het lijk, dat zij droegen, niet te begraven in het graf , voor hetzelve be.
hemd , maar in, een ander graf , nader bij gelegen,
waarin te voren het ligchaam van den Profeet Eliza begraven was; eu dat daarop , terwijl ze zulks deden,

do man, die neet overhaasting in hit graf nedrgelaten
werd #
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i;itèrd, .zbodra .deszelfs ligchaam het gebeente van Eliza's ligchaazn aanraakte , weder herleefde. --. Dat
verhaal levert ons een duidelijk bewijs op , voor
eerst, dat -de ligchámen der geftorvenen toen ijl geese
kisten gelegd werden ; en ten anderen , dat men toen,
oók.de gewoonte niet had, om de lijken met aarde te
overdekken. — Trouwens het komt mij waarfohijne-.
lijk voor, uit aanmerking van den eerbied , died ten allen
tijde de overblijvenden voor de ligchamen der a.fgeltorve=
neap hebben., dat het overdekken met aarde niet eer in
gebruik gekomen is , voor dat .men begonnen heeft de
lijken in ,kisten te leggen. Misfchien heeft wel eend
pestziekte , en de vrees voor befinettiug , daartoe de,
eer.Ile aanleiding gegeven : dan daarvoor heb ik .geen
bewijs,
Voorts blijkt het, dat ook dezelfde.wijze van begraven
heeft plaats gehad in dé dagen, toen onze gezegende Heiland. hier op aarde verkeerde: Immers het ligchaam van
den zoon der weduwe te Naïn was geenszins in eene
kist gelegd, maar werd , alleen in doeken gewonden3 .
op eene bare gedragen. Van daar, dat, toen onze Heer
tot den doóden geide : jongeling! ik, zegge u J)a op!.
hij terftond ging overeinde zitten , en begon te fptekena
Ook : I{ azarus, die, reeds vier dagen in het graf gele-.
gen had, toen hij , die de op(landing en het leven is a '
wide: Lazarus! kom uit! kwam terttond te voorfchi 'n 3
terwijl here .nooh kist,., noch aarde, daarin verhinder.
den, zijnde alleenlijk omwonden met grafdoeken.
En wie weet niet, dat het ligchaam van Jezus, onzen ,Heer', :zelven , 'nadat hij aan het kruis .getlorvéii
was, geenszins - opgetloten in eene kist, maar, in. fiitz
Joahires, '(H XIX:
lijnwaad .gewonden,, gelijk,
iq.. ) de f oden de gewoonte hebben van begraven, dooi Jozei van 4riniathea en door Nicodemus, in het famijie.
graf des eerfte , zijnde een graf in eene fieenrotl"d
ui.tgehouw.en : og eerie. daartoe -gemaakte rustplaats is
tieérgelegd.,, ea aiz^t4 begraven ?
. Aangezien . er nali, het graf van Jozef van Àr-imatheá
gezegd wAr4t,,d4t. er een groote [teen werd voorge ven
teld,, en, vim: dat van i,azatus , daI er een (teen was
pgellgd, (Matt. XX.VII:, 6o. joan. XI: .8:) zoo komt'
liet mij niet onwaarfchijnelijk voor, dat, terwijl de sadienelijkerl. uit, de Joden uitgeholde rotfeil voor bound
egraafppagU'e hacldetl,, de . overigen IIechts. ïuiine grad
RrJ èe`A
]

;
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ven gehad hebben, gedolven in de aarde , waarin de
lijken naast elkander werden ne@rgelegd, geenszins overdekt met aarde , maar alleen met een grooten heen, boven of over de opening des grafs. -- Trouwens , dat
niet alle graven boven de aarde, of uitgeholde rotfen,
maar dat de meeste gegravene groeven waren in de aarde, bedekt alleen met een tfeen , zulks blijkt duidelijk
uit de volgende woorden van onzen Heiland: Wee u! gif
Schriftgeleerden en Tarizeërs, gij geveinsden! want gij zijt
gelijk de graven, die niet openbaar zijn, en de menfchen,
die daar over wandelen, weten 't niet.
En nu, zijn de aangehaalde bewijzen niet voldoende
ter overtuiging, dat de oude Joden nimmer het gebruik
gehad hebben, om hunne lijken in eene kistte leggen,
en nog veel minder , om dezelve met aarde te bedekken?
En blijkt derhalve niet, dat de gemelde uitlegging van.
Paulus woorden aan de Christelijke Gemeente te Rome, afgeleid uit de overdekking van de lijken met aar.
de, voor ongegrond moet gehouden worden? — Wij,
die in dezen tijd leven, en in dit land wonen , wij vinden wel eenige overeenkomst tusfchen de Onderdompeling en de Begrafenis, uit hoofde dat onze lijken met
aarde overdekt worden; maar om de gemelde redenen
heeft Panlus die overeenkomst noch willen, noch kun.
neig bedoelen.
Hoe moeten dan , zal mogelijk iemand vragen, de
aangehaalde woorden van den Apostel verklaard worden?
Paulus Ieert daar , dat zij , die Christenen zijn, niet
meer in de zonde moesten leven, d. i. naar hunne zon•
dige en bedorvene begeerlijkheden; vermits zij dat-l'igchaam der zonde, waarin die ongeregelde neigingen en
vleefchelijke begeerlijkheden huisvestten , moesten aan.
merken als met Christus gestorven en begraven te zijn,
en dat wel door den doop , d. i. door eene opregte be.
lijdenis des geloofs, bij den doop .afgelegd. - „ Door
de belijdenis des geloofs , bij den doop afgelegd, (wil
„ Paulus zeggen) zijn wij met Christus derwijze veree.
nigd , dat wij als met hem, ten aanzien van het lig.
chaam der zonde', geflorven en begraven zijn, en
„ dat 'wij ook met hem weder zijn opgewekt , om in
„ nieuwigheid des levens te wandelen , niet naar de
voorfchriften van het ligchaam der zonde, of vara
deu ouden mensck die wet hem gekruifigd is,
-
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„ maar naar de leer en voorfchriften van zijn heilig
„ Evangelium."
Indién wij, zegt hij vs. S, in den zelfden zin, met
hem eene plante geworden zijn in de gelijkmaking zijnr
doods, zoo zullen wij het ook zijn in de gelijkmaking zij
dat is niet, (gelijk velen meenee) „in--neropjladig:
„ dien wij met Christus geflorven zijn, dan zullen wij
„ ook met hem opftaan ten eeuwigen leven." Deze
waarheid , offchoon anderszins zeer gegrond , wordt
echter daar niet geleerd. — Neen: de Apostel wil zeggen:
„ indien wij met Christus , ten aanzien van het ligchaam
„ der zonde of van den ouden mensch, gettorven zijn,
„ dan moeten wij ook met hem opftaan , om in hei.
„ ligheid en geregtigheid te leven in Christus voor
„ God."
De Apostel Petrus bedoelt het zelfde , daar hij in zijnen eerften brief zegt : (H. II: 24.) hij heeft onze zonden in zijn ligchaam gedragen op het hout, opdat wij,
de zonden afgellorven zijnde, der geregtigheid leven zou
-den.
Paulus wil derhalve, in de plaats Rom. VI: 4, geens•
zins zeggen , dat de doop eenige overeenkomst heeft
met de begrafenis van het ligchaam van Christus; dat is , uit den zamengang te hefluiten , geheel zijne
bedoeling niet: — maar hij wil zeggen: „ Zoo wij itt
„ het geloof, bij den doop beleden , ons opregtelijk
„ met Christus vereenigd hebben, dan moeten wij ons,, zelven, van dien tijd af, aanmerken, als, ten a an „ zien van den ouden menaach, met hem gekruifigd ,
geftorven en begraven geweest te zijn, en ook met.
hem opgewekt , om nu voortaan , in hem , in hei„ ligheid en godzaligheid, en in de betrachting van al„ le zedelijke deugden voor God te leven."
In de nu uitgelegde woorden van Paulus vinden wij
geene reden om te betluiten, dat in de dagen der Apostelen de Dompeldoop in gebruik geweest is , en dat
Paulus daarop zoude gedoeld hebben. — Noch ook
blijkt zulks ('t welk een tweede bewijs is , waarop men
zich beroept) uit de beteekenis van het woord doopen ,
in den,grondtekst ¢airrítEw. — Die de verdediging van
den Dompeldoop zich tot eene taak geleld hebben, bewe.
ren, dat doopen in den grondtekst beteekent geheel met water overdekken, aangezien men zich van dat woord bedient
in dusdanige gevallen, alwaar eene geheele onderdotnpe.
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1'cirg voiltrel t noodzakelijk is ; en befluiten clerhalue ^,
dat alzoo insgelijks de doopeling, uit krachte van het
tlroord dopen , gehéelenal met water }loet overdekt
worden.

Dat het Griekfche woord die beteekenis heeft, vats.
iets geheel. onder liet water of onder eene andere vloeihof te itekep, wil ik geenszins ontkennen; maar tevens
boude ik taande , dat het ook in eene andere beteekenis
voorkomt, in die namelijk van eene befprenging; of liever afwasfehing._
In het eerfte boek van Mozes H. XXXVII: 31.) lezen wij , dat de broeders van Jozef deszelfs rok namen ,
en dien doopten in het bloed van een geitenbok. — Hier
zekerlijk beteekent doopen niets anders dan befprengen of.
bevlekken: want indien zij dezen rok geheel niet bloed
geverfd hadden, dan zouden zij hun oogmerk niet hebben kunnen bereiken , en hunnen vader niet hebben kunin in den waan brengen , dat zijn zoon Jozef door.
een wild dier verfcheurd was.. --- Maar mogelijk merkt
men hier op aan , dat daar bij de Zeventigen niet UUaat
iOd r+cav , maar íµw'7 uvpty.
Uit de boeken des N. Verbouds echter is volkoe
Then blijkbaar , dat aldaar het woord baptizein (¢ag.
^i ECV) meermalen voorkomt in de beteekenis van af
fpoelen of cafwasfchen. Zelfs onze Nederduitfche Over
zetters hebben het .zoo. vertaald ; en van daar is
:het, dat dit den Nederdnitfchen lezer niet in het oog
valt, — Mark. VII: 4 wordt van de Fnrizeërs ver
dat zij, van de markt komende, niet eten , ten zij-brald,
drat ze eerst gewasfchen (in den grondtekst flaat ge..
doopt) zijn. -r- Zoo' ook, in liet zelfde vers , de wasfchingen (het doopen) der drinkbekers. — Luk. XI: 33..
Je Farize r , dat ziende, verwonderde zich, dat • ezuá
riet eerst vôór het viiddagmaal zich gewasfchen hadde: in
kt Grieksch tlaat er gedoopt was. -- Nog eens, daar de
Schrijver' vin den brief aan de I1ebreêrs fpreekt over de
1MZozaïfche wet der plegtigheden,, zegt hij, dat dezelvë
beftond in fpijzen en dranken en z'erf helcleve wasfchingen.1
un den: grondtekst flaat'claopen of doopingar Hebr. IX:
1[9.. 'Dus uit het Bijbelfche ' gubrtiik van het woord
^npttein, of duopen, 'kan het ook niet bewezen werp
zien. &ut-'.het door onderdompelen moet vertaald warden„
blaar liet duidelijk op ' onderfeheidene piai.fen beteeketïg
-
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geschiedenis ons zegt van de wijze, waarop onze Heer
zelve en zijne Discipelen gedoopt zijn, dan vinden wij
wel van fommigen opgeteekend , dat zij in liet water
gegaan, maar geenszins, dat zij met het geheele lig
onder het water gedompeld zijn. — Uit het ge--cham
zegde van Mattheus : (H. III: 16.) ezus, gedoopt zijnde , is terfJond opgeklommen uit het water, blijkt viel, dat
Jezus in de Jordaan gegaan is, maar geenszins, dat hij
friet het geheele ligchaam onder het water geweest zij.
-- Zoo ook lezen wij van Filippus , (Hand. VIII: 38.)
dat hij met den Kamerling van de Koningin Candace af
doopte; maar geenszins,-daleinhtwr,m
dat hij hem onderdompelde. -- Ja, ik weet mij geene
plaats te herinneren , waarin de Onderdompeling of geleerd wordt, of door een wettig beíluit uit kan worden
afgeleid.
Voorts fchijnt mij de praktijk van den Dompeldoop
te Strijden met de waarfchijnelijkheid der H. gefchiedetis. — Op
Op het eerfte Pinktterfeest na onzes Heeren Hemelvaart werden er omtrent goon tot de gemeente van
Christus toegedaan , kort daarna nog omtrent 2000.
(Hand. 11: 41 en IV: 4.) Zijn die allen in eene rivier
of in het ééne of andere badwater onder het water gedompeld? Is dat waarfchijnelijk'? — Neen, het komt
aannemelijker voor , dat zij in eene enkele of in onder
woningen. te Jerufalem met Benig water of op-fcheidn
het hoofd of in het aangezigt gewasfchen zijn; tot een
zinnebeeld van geestelijke reiniging, en afwasfching van
zedelijke befmetting. Want de doop is geen zinnebeeld
van den dood, maar van de afwasfching of reiniging van
de zedelijke onreinigheid des harten : in welken zin
de Apostel Perrus zegt, in zijnen eerften brief, (H.
Ill: 2t.) dat de doop, die ons behoudt, niet die is, welke
is Bene aflegging van de vuiligheid des ligchaams , maar
die, welke eene vrage is eener goede confciëntie tot God.
Is Lydia, eene vrouw, (Hard. XVI: 14.) in de rivier
gegaan , en alzoo bij onderdompeling gedoopt? — Men
antwoordt: in Macedonie is het minder koud, dan in
onze gewesten. — Zonder daarop te willen aanmerken, blijft er nog eene andere bedenking over. Was
loet wel overeenkomftig met de wetten van wel[l:andigheid en eerbaarheid , dat eene -vrouw , al was zij ook
niet ontkleed, in de tegenwoordigheid van mannen zoo
diep' in het water ging?
-
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Hoe zal men ook de z warigheid oplosfen. , vo ot
domende in het verhaal van den StokI ewaarder te

Filippi , the in 't midden van den nacht gedoopt is
Heeft die man, met zijn huisgezin, (.want hij werd .get
doopt met alle de zijnen) de gevangenis en misfchiea
ook de ftad durven verlaten ? — Misfchien, zou men
nog kunnen antwoorden, misfchien heeft die , man een
bad gehad in zijne woning. — Toegettemd : maar zijn
dan huisbaden gefchikt voor de Onderdompeling? Zijn
zè niet veeleer alleen beftemd tot wasfching en reiniging
van het iigchaam ? Ook nu worden er in ons land, en
nicer nog elders, gevonden, die baden of badkuipen in
hunne huizen hebben: maar hoe zeer onge(chikt zijn dezelve, om daarin den Domp'eldoop te bedienen?
Hoe leidt ons dat alles , om te denken, dat de doop
der eerfte Christenen niet anders geweest is, dan eens
zfwasfching flechts van een gedeelte van het ligehaam
yan hem, die gedoopt wierd; en dat deze afwasfching
gefchiedde, of aan den kant eener rivier , of door mid_lel van eenig water binnen in de woningen!
Eindelijk zal ik er nog één bewijs tegen den Dompeldoop bijvoegen, afgeleid uit de onderílelling , dat de
Dpop , van Joannes den Dooper af, moet aangemerkt
'worden als eene plegtigheid van Goddelijke inftelling
welk gevoelen ik belijde te omhelzen, fchoon ik het hier
lliet zal zoeken te bewijzen.
Is niet die plegtigheid , hijaldienv zij bij onderdompe t
iling moet gefcllieden, voor hein, die ze ondergaat, ten
•iterften benaauwend en verfchrikkelijk , bovenal voor
vrouwen, die zulks minder dan vele mannen te voren
ooit beproefd hebben? Geen wonder! want het is het
jaeginfel'van een weg, die naar den dood leidt. — Wordt
piet daardoor alle Richting en opwekking weggenomen„
lchrik en ontfFcltenis daarentegen, pp, het gevoel van de
s,annader}ng des doods, ten zij men vooraf wel onder
wezen.-zij, hoe zich Lij die praktijk te..gedragen., daarvoor in de plaats ge[feld? -- Strookt dat niet het ge,.
yoelen , dat die inftelling van Goddelijken oorfprong
zo4dc .zijn ? Ontdekken wij daarin de hoo.gfte Liefde en
de Wijsheid des Qneindigen ? -- En waar is het nut=
;ig doeleinde, waartoe die •fchrik en ontfteltenis zouden
dienen `? Is dan eerie áfwa feJ ing zonder onder.donlpeling,
!febi ta van een gf deelte des ligchaams , niet even vol-.
;
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doende, daar toch de natmaking van den uiterlijken
n e nsch geenszins de doop is , die ons behoudt?
Alle deze bewijzen, te zamen genomen, bevestigen
mij in mijn te voren gemeld gevoelen, dat bij de eerfie
Christenen de Dompeldoop nooit in gebruik geweest is ,
en dat ook deze wijze van doopen niet is van Goddelijke inflelling.
Niet zeer lang geleden , ik bekenne het, beis ik zelve
mog van een ander gevoelen geweest; maar bij de over-.
weging van de bovengemelde bewijzen heb ik dat ge•
voelen moeten doen plaats maken voor een ander, dat
mij toefchijnt beter gegrond te zijn. Ja, ik ben nu van
oordeel, dat de tegenwoordige befprènging, of liever
afwasfching van het aangezigt, minder ver afwijkt van
de oorfpronkelijl:e intelling van de plegtigheid dec H.
Vaterdoops , dan de Onderdompeling.
ICHNEUTES,.

OVER DE VLEKKEN EN VLIEZEN, DAT IS, DE GE.
DEELTELIJKE EN GEHEELE VERDUISTERING
DER CORNEA. Door F. BUCHNER, Chi-

rurgijn , Oog- en Stads Breukmeester
enz. te flmflerdafn.

O

m de behandeling van deze Doffe duidelijker te maken , dan wanneer ik alleen voor bekwame Ont,
leed- en Natuurkundigen fchreef, ook om mij beter te
doen verdaan door iedereen , zal ik vooraf iets van het
I Ioornvlies of de Cornea moeten zeggen.
I-Iet hoornvlies , ook doorfchijnend hoornvlies ge,
naamd, is een, uit verfcheide op elkander gepláat(le en
door een allerfijnst tusfchentveeffel gefcheidene platen beflaande , vlies - dit tusfchenweeffel heeft natuurlijk
zijne eigen af- en aanvoerende vaten , om hetzelve te
onderhouden , en deze vaten moeten noodwendig een
helder vocht voeren , zoo wel als de vaten, die over de
Cornea heen loopen. Deze eenvoudige fchets zal ons de ziekte van de
Cornea , die wij thans voorhebben te behandelen, beter kunnen leeren kennen.
Ik zal dit trachten duidelijker te doen zien. ]Vat zijn de
Rr
vlek.
-
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vlekken en verduisteringen der Cornea anders, dan eend
uitltortiiIg en ífilftand van eenige ziekteiloffe , of een
trreemd ligchaam in de vaten of het weeffel, foms ook eene
piaatfelijke beleediging van de platen, die de Cornea fornieren, en bijzonder derzelver tusfchenweeffèl ; hieruit volgt dikwijls eene zamenplakking of vereeniging van
deze platen op elkander, en dus eene vernietiging van
dat weeffel, en daardoor verduistering van een of meer
lagen der platen.
Dat het zeggen van een uitmuntend man ook hier
waar. is, „ de oorzaak of de ziekte zelve wel gekend,
is de helft der genezing," zal blijken, als men zich
voorfielt, dat eene fcrophuleufe of venerifche (toffe, of
etter op of tusfchen de bladen der Cornea, als de oorzaak
van de vlek erkend zijnde, de behandeling van eenen
anderen aard is, dan wanneer dit door eene uitwendige
beleediging zich voordoet. Ik zag dikwijls op het gebruik van gepaste inwendige middelen, met en zonder
afleidingen op den arm of nek, verduisteringen van dezen aard zonder eenig plaatsmiddel als zigtbaar verdwijnen.
Otte duidelijk te wezen, zal ik de gebreken, die de
verduisteringen der Cornea maken , en daardoor het zien
hinderen, opgeven, en dan de onderfcheide middelen ter
geheele of mogelijke genezing daarvan mededoelen.
i. Wanneer , c oor eene aderfpattige uitzetting der
vaten van de Bdnata (wit van het oog), het bloed
voortgeftuwd wordt in de watervaten , die over de
Cornea heen gaan, of deze vaten zelve verlengd worden
of zich uitbreiden over de Cornea, en in vliezen overgaan, wordt hierdoor geboren het gebrek , dat men onder den-naam van Pterygium, of vlerk , heeft doen kennen.
`Wanneer deze verzameling van vaten zich dipt aan den
rand der Cornea plaatst, ziet, men foiibs, gelijk ik dit meer
dan eens zag, als een dun wit floers tusfchen de bladen ,
Hnogelijk alleen tusfchen de bovenfte , hetwelk voort
maakt 'of zich uitbreidt over de geheele oppervlak -gane
verduistering in het zien veroor--te,nghl
zaakt. Dat dit tusfchen de bladen dus in het weeffel
zit, blijkt, wijl iu dit geval de buiteníte oppervlakte der
Cornea ,gepolij;$t blijft. De lijders zien in dit geval met
open bogen, gelijk wij , roet gefloten oogen voor een helder licht .geplaatst, door d& oogleden.
. Wanneer, door Pokitoffe of eenige andere oorzaak ,
een
:
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een deel van de buitenfee bladen des hoornvlies vernie+
ligd is , kan het watervocht naar buiten eene uitzet.
ting maken; welke uitzetting men Staphylama zou kun
-ne
noemen.
3. Eene verzameling van etter tusfchen de bladen
der Cornea noemt men Onyx, of ab/èesfus Corneae.
4. Wanneer de bladen der Cornea geheel of ten deele
gewond zijn.: dit gebrek noemt men wonde (vulpus)
van het hoornvlies. En
5. Als er eene vereeniging van het binnenfte bekleedfel der oogleden , door eene aangeboren of verkregen oor.
zaak, op liet geheel of een gedeelte der Cornea betfaat,
welke, na de beste kunstmatige fcheiding, echter over
dezelve een vliezig wezen nalaat.
Deze vijf foorten zijn de eenige (zoo ik meen) die de
geheele of gedeeltelijke verduistering der Cornea door
vlekkén veroorzaken. Naar mate van de uitgebreidheid
in diepte of omtrek van dezelve, en naar derzelver oorzaken, is de mogelijkheid van geheele of gedeeltelijke
l^er[felling.
Beftaat er eerre kwaadaardige aderfpattige uitbreiding
van vaatjes over de geheele Cornea, dan verfchilt dit veel
van eerre ligte , die flechts als een roode draad over
dezelve loopt; maar nemen deze vaatjes eene bandachtige of vliezige gedaante aan , dan zullen zij, naar ma.
te- zij minder of meerder de uitgebreidheid van het
hoornvlies bedekken, een groot beletfel in het zien te
wege brengen.
In de opgegeven foort van Staphyloma barst foms der
Cornea of derzelver overgebleven bladen open, en het
oog is dikwijls geheel verloren, of laat eene verduistering na, die geheel of ten deele is te herifellen.
Eene verzameling van etter tusfchen de bladen van
her hoornvlies verfchilt raar mate van deszelfs uitges
breidheid, diepte en oorzaak; hiernaar wordt de verduis4
tering grooter, en is ligter of bezwaarlijker te genezend
Een verwonde Cornea verfchilt naar de plaats waar,
an het werktuig met hetwelk dezelve gewond is; het
likteeken toch , dat gemaakt wordt door de fnede bij
eene wel gedane operatie van de Catara door uit•
neming, brengt geen nadeel toe in het zien; alle verwondingen derhalve , die hinder aan het zien nalaten,
komen hier alleen in aanmerking.
ltieue veveeniginvan den binnen enwand der oogleden
met

r72

OVER DE VLEKKEN EN VLITZErf

met het buiten11e van het hoornvlies, uit cane oogónt«
fleking of kneuzing, of welke oorzaak ook ontftaan,
maakt de verduistering grooter naar derzelver uitgebreidheid.
Geen voornemen hebbende over de behandeling dezer gebreken te fchrijven, maar enkel over de verduiis•
tering, die over de Cornea geheel of ten deele gemaakt
wordt , zal ik verder over dezelve mij niet uitlaten --ik zal dus overg aan tot de vlekken en verduisteringen,
en der elver onderfcheidene behandeling.
Naar mate van de plaatsing, dikte, grootte en oorzaak
der vlekken en verduisteringen op de Cornea, is de gebede of gedeeltelijke herflelling minder of meer gemak
-kelijn
mogelijk.
Alle vlekken der Cornea verduisteren het zien niet;
de plaatfing derhalve op dat gedeelte derzelve, dat de
liclit(iralen moet doorlaten, verduistert minder of meer
naar derzelver dikte of grootte; desniettemin is het noodig, zelfs die geen nadeel in het zien veroorzaken, indien
mogelijk , weg te maken, wijl zij foms over de Cornea
meer uitgebreid worden , bij gelegenheid van eene nieuwe oogontíteking.
Van het dunfle vliesje of ligtfle verduistering , foms
naauwelijks te ontdekken , daar de lijder evenwel over
het zien als door een floers klaagt, tot de zoo zeer in
het oog loopende parelwitte vlek of hoogte op de Cornea ; van deze, als een flip gezien, tot eene bedekking
over de geheele Cornea, deze allen verfchillen naar de
oorzaken.
Wil men dan geheel of ten deele hertellen, dat is ,wil
men liet zien verbeteren , moet de oorzaak gekend worden,
welke de verduistering te weeg bragt , of er aanleiding
toe gaf; dit is een rationale of redenmagtige Empirie;
en is dezelve niet uit des lijders geílel of omftandigheden te ontdekken, moet men zich tot een of ander hulp
bepalen, 't welk de ervaring ter beltrijding van-midel
de naaste of waarfchijnlijke oorzaak aan de hand geeft.
Wanneer de vaten van het wit van het oog door eene
zekere aandoening , als daar zijn een fcherpe wind ,
vreemde ligchamen enz., verwijd worden , bloed ontvangen en doorlaten tegen hunnen aard, worden de bloed.
bolletjes voortgefiuwd in de weivaten, en de wei opgehoopt, hierdoor een witte vlek gemaakt, en wordt dit
bloed verder voortgeperst, dan verwandelt deze witte
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een
over
roode trits van vaten
vlek in
dezelve; indicts
deze prikkel ophoudt, wijkt dit bloed ; en wordt het
afgevoerd door plaatsmiddelen of afleidingen , dan blijven
er over, naar de grootte der roode verzameling, enkele
[trepen of geheele vlekken. Zeer dikwijls wordt deze
roode verzameling van vaten genezen door een papje
van rooden wijn of wel de moer, en het overblijvende vlekje door de canarijzuiker met tindeelen ; heIpen deze middelen niet, wordt die roode verzameling
hardnekkig en de witte vlek uitgebreid , kan men het
een of ander zamentrekkend initrooifel beproeven van
de vitriol., aluinen enz. ; maar kan de lijder dit niet ver
moet men dezelve trachten te overwinnen door-dragen,
vernietiging met het nies of de fchaar; dit gebrek kan
zoo hardnekkig zijn, dat, wanneer men dit nier flout
bij herhaling verrigt , alle verdere poging vruchteloos
wordt gemaakt ; want dikwijls hebben deze vaatjes
zulk eene hebbelijkheid verkregen tot nieuwen aanwas,
dat men in 2 of 3 dagen alle of andere uitfpattingen terug ziet; men moet derhalve , met een haakje of pincet, de grootfte dier vaatjes vatten , doorknippen, en
is het mogelijk , niet voor den Heelmeester, maar kan
het de lijder verdragen, die trits van vaatjes wegpellen;
ik fpreek hier niets van het werktuig van WOOLHAUZE,
omdat het mij voorkomt niet zoo zacht te kunnen worden gebezigd als liet mes of de fciiaar, wijl door hetzelve ontfleking moet geboren worden en dus de pijn
vermeerderen.
Na de gedane ruïne, het zij dan geheele of gedeelte,
moet men met brandewijn en water, of een fterk-lijke,
Goulards-water, de bloeding flillen , en den volgenden
dag initrooijen of indruipen eenig zamentreekend middel van de vitriolurn of alttnen. Is de lijder volbloedig,
dan belette men de uitvloeijing niet te fchielijk, maar
bevordere liever dezelve, of doe hem eene aderlating,
en geve hem verkoelende laxeermiddelen , hem brengende onder eene fobere dieet. De oorzaak van dit gebrek
is fomtijds al te heete vuren, eene brandende zon, als
in Oost of West , en het lang gebruik van geestrijke
dranken in bloedrijke geftellen. Indien de lijder zich aart
deze geneeswijze niet kan of wil onderwerpen, dan is
de genezing of wegneming van deze vlek onmogelijk;
in tegendeel zij zal toenemen in grootte en dikte , het
DER CORNEA•
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geheele oog bedekken, en dus het geheele gezigt wegnemen.
Alle vlekken der Cornea , heb ik gezegd, zijn niet
dezelfde; zij veríchillen naar hare oorzaak en plaatfine.
Zit een vlek op de bovenlie oppervlakte of darned des
hoornvlies , dan zal zij ligt wijken , na het wegnemen
van de oorzaak der ontiieking, of icherpe tranen door
Benig afvagend - middel , of liet wegnemen der cilia,
oogharen , die door Bene omgekeerde rigting den oogbol prikkelen, of door in het geval van inwaart.skcering
des ooglids (entropium) hetzelve door lterke kleefpleisters
te verwennen. AVaat zou het niet de grootite dwaasheid
zijn, , wanneer een Benig zich vastgehecht hebbend
vreemd ligchaam in de Cornea zitter liet , en bedacht
was om op de verduistering zelve te werken? Zon het
dus geene dwaasheid zijn , etterverzameling tusfchen de
bladen der Cornea te laten zitten; of kon azen hope hebben,
om cene ver duisterde Cornea, welkers holle zijde door eerre
nagebleven verdikte etteritoffe bezet was , zonder op deze kwaal te letten, te genezen? Dit niet alleen; er 1wmen vlekken op de Cornea uit Bene inwendige oorzaak,
die ras genezen door gepaste middelen, zonder iets plaatfelijks; zoo ziet men dit zelfs fouls door Bette afleiding
op den arm. Ondertusfchen zijn er zeer vele vlekken en
verduisteringen, die eerie plaatfelijke hulp behoeven ; en
deze hulp verfchilt naar mate van cie dikte en grootte
der verduistering; Bene verhoogde vlek , die toen wel eens
parel noemt, is nimmer te genezen door plaatsniiddelen , zonder dezelve eerst niet het mes te verdunnen ;
dit zelfde is ook waar, als de geheele Cornea niet een
dik vlies als bedekt is , met andere woorden, als alle
de platen der Cornea zonder tusfchenfcheidfel zijn en édi;
geheel uitmalen. Om dit wel te verdaan, dient roers
te weten, dat men slechts een zeer klein pant van verdunning noodig heeft om het zien te bewerken; met
eerie voorzigtige hand en een fcherp mes is dit wel te doen,
emakkelijker evenwel als de buitenfee lame,'!a alleen ,
an wanneer die allen, tot de onder!le toe, daar in be
trokken Zijn; men weet onder de bewerking tot het: levende gekomen te zijn (want_ toch is de Raat, waarin
de Cornea hier onderlleld wordt, als dood) als zich een
weinig bloed vertoont. Wanneer nu deze affitijding tot
het levende gedaan is ,moet men dagelijks versch geper-
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rte noten-olie ten minfte driemaal daags in het oog
doen, tot dat men zijn oogmerk bereikt heeft.
Wanneer de geheele Cornea door eene geheel witte
platte vlek bezet is, heb ik dikwijls met vrucht het
oog des nachts met warme pappen laten f'oven , of om de
ftoffe tusfchen de bladen der Cornea te verdunnen, of
de verharde bladen te lenigen , wanneer ik g, 4, en
die liet verdragen konden 6 reizen eiken dag het roode inixtum binnen de vaneenwijking der oogleden deed
brengen.
De meeste vlekken en verduisteringen der Cornea heb
hen Bene inwendige oorzaak. Eene overgebleve Fok- of
Mazellto[fe, Koningszeer en Venusziekte zijn de meeste,
althans de voornaamlte oorzaken. Eene goede verttandhouding derhalve tusfchen den Doctor en den Chirurgijn , zoo de laatfte daarvoor alleen , om de eene of andere reden , kan noch mag berekend wezen, is de bes
weg om nuttig te zijn bij den lijder. Een kind.-te
werd, Benige jaren geleden , voor mijne deur door een
ander mLtfelkalk in de oogen gegooid. Vreemd was
het voor mij te zien, welke fpoedige aandoening deze
natte kalk op liet hoornvlies had ; hetzelve wierd
oogenblikkelijk wit. Ik deed niet, gelijk ik dit eens
van iemand 'hoorde in een gelijk geval, die deze ftof
fe in het oog liet en met de moer van rooden wijn
deed pappen , waardoor liet ooglid aan het oog vastgroeide; maar ik fpoelde hetzelve uit met zoetemelk; de
reeds vastgehechte kalkdeelen nam ik zoo veel mogelijk
weg, en deed in het oog zoete olie druipen; dit liet
Ik Benige dagen vervolgen , tot dat ik den kalk, door dezelve verflompt, gemakkelijk uit het oog ontlastte; en
ik had liet genoegen, dit kind door de noten-olie vera
der geheel te herflellen.
Dit geval en meer van die foort zijn uitzonderingen
op dezen regel.
De inwendige oorzaak gevonden zijnde, moet men de
lteerfchende ƒtoffe door hare eigen en welbekende fpecificra
beftrijden ; het is altoos goed , Bene afleiding op den
grm er bij. te voegen; dikwijls is het noodig , deze te
befpoedi2:en, en er bloedzuigers bij aan het oog, te plaatfeil ; vefcatoria aan de flapen , achter de ooren , ook itt
den hals, — als men ondertellen mag dat het een gevolg
Is vas, ene nog beffaarde finetf:offe; naaar is het gebrek
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brek plaatfelijk , dan kan men meest vollaan enkel op
de vlek te werken (*).
De plaatfeliji;e hulp , zeide ik zoo even , verfchilt
naar de grootte en dikte der vlek ; behalve het reeds
opgegevene, moet ik hier nog bijvoegen, dat zeer vele vlekken kunnen genezen worden , als de lijders ge
genoeg willen oefenen om dc gepaste middelen-duls
aanhoudend tot de gene-:ing toe te gebruiken ; dus las
ik in het journal de Plzyfique 17S0 , dat in grootever*
duisteringen der Cornea de dik(le lamella afgepeld zijnde,
waarop reeds liet zien ten deele herheld was , de vlek
door het aanhoudend gebruik van noten-olie geheel genezen wierd ; dit voorbeeld bewijst dus veel, zeer veel
voor de geringere vlekken.
Een geheele lijst van middelen zijn daartoe door de
Schrijvers opgegeven; ik bediene mij meesttijds alleen van
deze olie ; slechts weinige lijders kunnen die niet ver
dit geval bedien ik mij van de met rozen--dragen;i
water een of meermaal gewasfchen Reuzel of Boter met
eene kleine hoeveelheid roode prcipitaat, of de witte
fuiker in een tinnen vijzel wel fijn gewreven, ook het
,

dinim. oculare van St. Yves.
Als de vlekken í'omtijds de zachte middelen weerftreven, voege ik de vitriol. alb., de alamen uJlum bij het genoemde poeder. Een aanhoudend voortzetten van het
gebruik dezer middelen door den Heelmeester zoo wel
als den lijder zelven zal eindelijk eene goede uitkomst
geven; en als de oorzaak inwendig blijft, pare men daarbij, dit fpreekt van zelve, op den duur_, inwendige middelen; of laat ik liever zeggen , men trachte zonder ophouden de oorzaak der kwaal door hare eigen middelen te be.
Vrijden; want zoo ergens , hier is het zeker: de oor
kwaal weggenomen zijnde, wijken de gevolgen;-zakder
de gevolgen ten minne worden dan gemakkelijker.
(*) Men vergunne mij hier eene waarfchuwing in te Ia
fchen. Er zijn particulieren, ook eenige van de kunst, die op~
een hoogen toon de lijders wijsmaken , dat fpaanfchevlienen
de beste vochten van de oogen trekken, en de nenfchen blind
minken. Dat dit eene grove dwaling zij, is allen deskin:digei!
ten overvloede bekend.
-
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Fragment eener Reize in de Zuidelijke fiepartemenlen
van Frankrijk. Door 1IILLIN .
.... ...

ij keerden terug na Monthard, alwaar
wij ten vier uure aankwamen. Wij
haastten ons om deeze plaats te bereiken, verheerlijkt
door den arbeid van den onfterflijken BUFFON, en die
nog lang het doel van letterkundige pelgrimaadjen zal
blijven.
Wij wierden geleid door den beufchen LAPIERRE, die
veertig jaaren lang tuinman geweest is bij den Graaf DI
BUFFON, en nog heden oppasfer is in dit verblijf voor de
Weduw van deszelfs ongelukkigen Zoon (*). Meer
gelijkt het huis naar eene groote burgerwooning, dan naar
een Kasteel; het flaat aan den grooten weg, en liet plein
is van agteren. Om in den tuin ,te komen, moet men
eenen trap beklimmen; deeze tuin ligt op de puinhoepen van het oude Kasteel , welks muuren de terrasfeb
uitmaaken. Boven op raat nog een achthoekige toren;
hier deedt avPFON zijnewaarneemingen omtrent den terug•
kaatzenden wind; zijn stand is honderd veertig voeten boven de kleine rivier Braine , die de ftad doorstroomt.
Deeze fchilderagtige en zonderlinge tuin zoude bezienswaardig zijn, al ware het dat hij niet zoo veel belang
deedt Rellen door de denkbeelden, welke hij herinnert.
Niet zoo wel wordt hij nu onderhouden , als ten tijde
van zijnen doorluchtigen eigenaar, doch de uitlandfchc.
boomen , welke -hij aldaar in zeer groote menigte had
verzameld , vormen er aangenaanie boschjes ; de bloemen, egter, ziet men er niet meer, welke BLIPFON ZOO
gaarne met eene kwistende hand tusfchen de boomerf
plantte. De moestuinen liggen in het zuidwest, op zeven
terrasfen; de tuinen zijn in alles ten getale van dertien.
Met
(r) Hij is op bet Revolutionaire fchavot geCneuveld, mee
bedaardheid en deftigheid deeze woorden fpreekende: „Burgers! mijn naam is sUFFON." Zij toonen, dat hij eene ver.
beven ziel bezat, en des eerbieds bewust was, welken die
naam aan menfchen moest inboezemen , die Beene moordenaers of beulen waren.
MTrN4. 1807, NO. 44.
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Met geene mogelijkheid koude er van Bene zoo woeste en boerfche ligging beter partij getrokken worden.
De goede LAPIERRE wees ons alle de plekken, in welke zijn Meester meest beha..gen íchepte ; inzonderheid
wees hij ons het Cabinet, waarin Burr-IN in de zwaare
zomerhi tt e ging zitten werken ; liet is binnen in een Paviljoen , bij den naam van den Toren van St. Lodewijk
bekend. HE•RAULT D.E SECHEI.LES heeft deeze eenvoudige Werkplaats (Laboratoi,e) beichreeven. Men treedt
er binnen door eene groene dubbelde deur ; van ? ~innen
gelijkt het naar eene kapel, ter zaalre van de hooi,te van
den zolder; de muurgin zijn groen geverfd. In .het bij
een ander Cabinet opmerken; het-zondertLAPIER
is een klein vierkant gebouw, ftaande op der, randt, van een
terras; BUIFON hieldt aldaar zijn verblijf een groot gedeelte van het jaar , omdat het andere te koud was. Uit
dit Paviljoen breidt zich het gezigt uit over eene vlakte, van de rivier de I3raine doorfteeden, en van hoogten omzoomd, die zeer fraaie gezigten opleveren. IIier
heeft BUFFON meest alle zijne Werken gefchreeven ;
hij begaf zich derwaarts met zonneopgang , deedt
de venflerluiken en deuren naauwkeuríg fluiten , en
werkte tot twee uure bij het licht van eenige waskaarzen.
Prins HENDRIK , die dit eenvoudig Cabinet ging zien,
noemde het de Wieg der Natuurlijke Historie. JEAN JAQUES ROUSSEAU, voordat hij er Linnen tradt, viel op
de knieën, en kuschte den deurdrempel. Ten tijde van
uUFFON was dit Cabinet niet' e afbeeldingen van eenige
vogelen en dieren verfierd. Welk een vermaak zouden
wij gefchept hebben, in het befchouwen van die afbeeldingen , in het zien van die oude lederen floelen ,
van die zwartgemaakte houten tafel , van die ruwe -laad.
tafel van nooteboomenhout, welke in dit Cabinet fronden , van den ouden leuningfloel , in welken BUFFoN
plagt te zitten, met het borstbeeld van NEWTON voor
zich ! Doch de revolutionaire roovers hebben dit ver
aan cie vrienden der letteren benijd : zij hebben-mak
dit heiligdom der Zanggodinnen uitgeplonderd , wiens
eenvoudigheid hetzelve tegen hunne heiligfchendende
fchraapzucht halt moeten befchermen; niets is er van
deeze meubelen overgebleeven , die , in weerwil van
derzelver ouderwetschheid, heden ten dage tegen. goud
-

zouden opgewogen worden.
Wij konden van dit Cabinet niet fcheiden, en wij
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verbeeldden Ons, BUFFON er nog te zien , niet Zijn
muts vats grijze zijde op het hoofd, en gekleed in zij
nachtrok niet witte Itreepen. Wij hoorden-nerodl
hem , onder de gemeenzaame uitdrukkingen, c'est cà ,
tout fa , perdiers! die treffende en diepzinnige woorden
voortbrengen, die zijn vernuft eensfags aankondigden.
Nogtans moesten wij ons verpijnen om deeze tuinen
te verlaaten, om het overige der stad te bezien , ten einde om 's anderendaags vroeg op reis te kunnen gaan.
Onder het afdaalen gingen wij voorbij de Kol9m, welke
de Heer BUFFON , de Zoon , ter eere van zijnen Vader
hadt opgerigt. Men heeft dit Gedenkteeken in weezen
gelasten; doch het Opfchrift, welk de kinderlijke liefde
heiligde, weggenomen: even alsof de gewaarwordingen
der natuure een boon voor de vrijheid waren. Dus luid
de het Opfchrift :
,

EXCELSIE TURRI, IïUMILIS COLUMNA;
PARENTI SUO, FILIUS BUFFON. 1785.

AAN DEN HOOGEN TOREN DE LAAGE KOLOM;
AAN ZIJNEN VADER, BUFFON DE ZOON.

1785.

De goede LAPIERRE , zijne onderrigtingen berekenende
naar liet belang, welk wij er in fielden, liet voor ons
niets onopgemerkt ; hij wees ons het huis van DAUnaNTON, dien gelladigen medearbeider van BUFFON; hij
wees ons den trap , welken BUFFON alle morgens ten vijf
cure beklom , om zich na het Cabinet te begeeven,
welk wij bezogt hadden.
Wij gingen na de Kerk, op eene zeer hooge plaats
gelegen ; wij zagen er geese gedenkteekens, aan BuF}'ONS uaagedagtenisfe gewijd; doch ondanks de woede, die
dezelve heeft vernield, is zijn naam onvergankelijk. Het
eenvoudig grafteeken , well: hij voor zijne belangrijke
echtgenoote, Mejuffrouw DE SAINT-BUN, hadt opgerigt, is insgelijks verdweeiíen. Men gaat na deeze Kerk
langs eenen trap ; doch er is een weg voor de rijtuien. Digt daarbij ligt eene vlakte, en een weg" met
boomen beplant , van waar men het gezigt op de ftad
en het Omliggende land heeft, hier was het dat BuFFON,
nag de groote Mis te hebben bijgewoond , gelijk hij
zeer geregeld deelt, wandelde , in een rijk geborduurd
Ss1
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gewaad uitgedoscht , door zijnen Zoon begeleid, vara
Vader IGNATIUS (*) verzeld, en van boeren omringd.
Gaarne hadden wij de Smelterijen gezien, uit welke
$UFFON zijn voornaamfte inkomen halt; doch daartoe
zouden wij eene mijl buiten de ftad hebben moeen gaan.
De Schaapenilal , in welken de doorluchtige DAUBEN'roN proeven heeft genomen tot verbetering van cde wol,
zoude insgelijks onze opmerking verdiend hebben; doch
er zijn geene fchaapen meer.
Spoedig hadden wij de kleine fad Montbard doorwandeld, die door de Braine in tweeën wordt verdeeld.
De dag was bijkans gedaald, toen wij na onze herberg
keerden, alwaar een nieuw vermaak op ons wagtte. Wij
hadden geweigerd , in het posthuis onzen intrek te neewen , omdat het te verre buiten de Itad was, en wij
waren in het wapen de Ecu afgetreeden. Deeze herberg wordt opgehouden door den Heer GAUTIE[t , eer
bij BUFFON : ik geloof, dat. indien hij minder-tijdsKok
bekwaam geweest ware, wij zijne keuken voortreffelijk
zouden gevonden hebben; doch dezelve was inderdaad
zeer goed. Mejuffrouw GAUTIER 7 i federt haare jeugd
met haar' man in het huis van den grooten man gewoond heeft, was opgetogen over de geestdrift, valt
welke zij ons doordrongen zag. Zij hieldt ons gezel
onzen maaltijd , deedt ons met veel-fchapgedurn
oplettendheids opdis(chen, verhaalde ons verfcheidert
bijzonderheden, BuFFON, diens familie, en de lieden
betreffende, die Montbard bezogt hebben, en noemde
ons de naamen van alle de Geleerden, welke zij geVernomen hebbende dat wij na het Dazt--kendbas.
fineefche gingen, gaf zij ons eenen brief mede aan den
Heer DE FAUJAS. Wel gaarne zouden wij Mejuffr.
BLESSEAU gezien hebben , eene kleine boerin , die bij
BUFFON als huishoudíler hadt gewoond en die in 't
laatst over hem den meester _fpeelde. Twi
ntig jaaren
heeft zij den Tolk der Natuur opgepast ; zoo veel invloeds
badt zij op hem verkreegen , dat allen, die BuFFON zogten te hehaagen, vooraf haare gunst moesten winnen.
Mevrouw NECRER betuigde voor Mej. BLESSEAU de
grootite achting ; zij heeft aan haar veele brieven gefchreeven. Bij ongeluk was zij niet in de ílad.

C) Een Kapucijner, die het priesterlijke werk verrigtte.
AAN-
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AANMERKINGEN, OVER DE REGEERING, DEN GODSDIENST , DE VRIJERIJ , HET HUWELIJK EN D£
ZEDEN DER INLOORELINGEN VAN NIEUW-ZUIDWALES. Door DAVID COLLINS.

„ T ^ eelvuldige maaien vinden wij, zints eenige jaaren,
„ V in de Engelfche Maand- en Tijdfchriften , gewag
„ van New-South-Wales, en van Botany-Bay, de plaats
„ werwaards het uitfchot des Engelfchen Volks verzon„ den wordt. Men leeze , wegens die Verbanningen ,
„ GOEDE'S Engeland, Wales, Ierland en Schotland, IIde
„ D. bl. 154, tGo. Dan lang ontbrak. het aan eenen
Schrijver, die een geregeld verflag gaf van de Inboorelingen deezes Lands. Onlangs heeft de Heer DAVID
„ COLLINS des een vrij uitvoerig Werk uitgegeeven,
getiteld: An 4ccount of the English Colony in New„ South-li/ales. Hij was een gefchikt er_ bevoegd man,
om ons des verflag te doen ; daar die Heer, als Reg„ ter en Secretaris dier zonderlinge Volkpianting, met de
eerlle Engelfche Schepen, ten jaare 1787, derwaards
„ heenen toog, en er meer dan negen jaaren zich ont„ hieldt. Wij willen het voornaamfle daaruit kiezen,
„ en onzen Leezeren van dit Volksberigt niet verftoken
„ laaten ; nog dit vermeldende , dat de waarneemingen,
op dit Volk laater gedaan door JAMES GRANT , ia
„ diens Ontdekkingsreize, in het hoofdzaaklijke met die
„ van COLLINS overeentlemmen."

REGE ERIN G.

Wij vonden, fchrijft de Heer COLLINS, de Inboore.
lingen omstreeks Botany-Bay, Port ,,ackfon, en BrokenBay , leevende in dien ítaat der Natuure, welke alge
moet geweest zijn aan alle menfchen, vóór dat zij-men
zich ten maatfchaplijken leevén vereenigden en llegts
één gezag erkenden.

Deeze Volken zijn verdeeld in Familien; de Oudt}e,
of het Opperhoofd, vordert onderwerping van alle de
overigen. Bij ons eerlte- onderhoud met dit Volk (en
ook in laateren tijd , als wij Familien , ons onbekend,
Ssg
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aantroffen) werden wij altoos aangefproken door- den Perfoon, die ons de oudfle van allen toe(cheen; terwijl de
Vrouwen, de Jongelingen, Jongedogters, en Kinderen,
op Benen affland bleeven. liet woord, 't welk, in hunne
taal, Vader betekent , werd ten opzigte van dien oudflea gebezigd. Wanneer zij , naa eenigen tijd opmerker. s , ontdekten , met welk een gezag onze Bevelhebber
Pt-t1LLIr te werk ging, en welk Bene onderdaanigheid hij
vorderde, gaven zij hens den onderfcheidenden naaai van
Be-anna, of Vader. Deeze benaaming , alleen aan hem
gegeeven, (fchoon zij het gezag der Fleeren over knegten opmerkten) helt de weare betekenis van dat woord
buiten allen twijfel , en bewijst , dat den zodanigen
onder hun , die deeze onderfcheiding genooten, het gezag eens Opperhoofds toekwam.
Wanneer een van deezen in de Stad kwam , werden
wij terllond des verflendigd , en zij werden ons aangeweezen door een gefluister, en met een betoon van ernst,
welk onze aandagt trok, en ons met het denkbeeld ver
dat wij Perfoonen aanfchouwden , aan welken-vulde,
de Wilden van Nieuw -Holland Bene meerderheid toeL-enden.
Welhaast leerden wij eenti andere betekenis van het
woord Be-anna kennen : want wij hoorden het menigmaal bezigen door kinderen omtrent mannen , die wij
wisten dat geen eigene kinderen hadden. Naa onderzoek kreegen wij berigt , dat , ingevalle een Vader mogt
Herven , de naaste Bloedverwant , of een uitgekoozen Vriend, de zorg voor de kinderen op zich zou neemen : om deeze oorzaake noemden die kinderen hun Beanna , zelfs bij 't leeven van hun eigen Vader. Dezelfde BEN NIL - LONG (de Inbooreling, die eenigen tijd in
Pgeland geweest is) gedroeg zich overeenkomtlig daarmede , bij liet afferven zijner eerfle Vrouwe; de zorg
voor zijn Dogtertje, dat, ten tijde van 's Moeders dood,
nog Bene zuigeling was, aan zijn Vriend, den Gouvertteur PHILLI1 , toevertrouwende , zeggende dat hij cie
Be-mina, of Vader , van zijne kleine OIL-BOONG zog
veezen. •— Wanneer de Leezer hier een oo tinblik fiilffaat, om het onderfcheid op te merken tuslchen'het al.
genieen gedrag onzer Doopraderen (ten aanzien van wier
pligten decze gewoonte Bene groote gelijkvormigheid
beeft) en de menschlievende handelwijze deezes onbefchapfdeli Volets 2 zal hij dan geene reden vinden om zich te
fchaa-
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febiamen, als hij den verlichten Christen op zo groot een
af'ttand ten agteren ziet bij den Wilden , duslange het
voorwerp van zijn medelijden of veragting ? — Het
luiert mij dat ik hier moet 'herinneren , en als een getrouw Schrijver boeken , eene bijzonderheid in hunne
gewoonten, geheel onbeftaa, baar met de menschlievende
pligren, welke zij zich , iit liet gemelde geval, hebben
voorgefchreeven; pligtcn, welke alleen zodanige kinderen betreffen, die, in geval van de modder te verliezen,
zonder haare onnniddelijl e hulp konden leeven. Een geheel ander lot is zulke kinderen beichooren , die, ten
doezen tijde, aan 's moeders borst. zijn, of in een vol(trekt hulploozen staat ; gelijk wij vervolgens zien
zullen.
Wij hebben vermeld, dat zij in Familien verdeeld zijn.
Elke Familie heeft eene bijzondere verblijfplaats , van
waar dezelve een onderfchei.denden naam ontleent.
I)ecze wordt gevormd door de bijvo©ging van het een
lyliabi ; woord Gal bij den naam der plaatze: zo draagt
de zuidlijke oever van Botany-Bay den naam van Gwea,
en liet volk, daar woonende, noemt zich Gwea-gal. Dc
zodanigen, die. aan den noordlijken gever van Port-sackfan woonen, worden Cam-mer-rays-gal geheeten ; dat
gedeelte des .havens; van andere ondèrfcheiden zijnde door
den naam van Cain-mer-ray. Van deeze laatstgenielde
Familie of Stans hebben wij BEN-NIL-LONG en andere
Inboorelingen (vóór dat wij zelve die kenden) hooren
fpreeken , als van een zeer magtig Volk , die hun konden
dwingen om zich naar deszelfs believen te fchikken. Wij
bevonden naderhand , dat zij verreweg den talrijktlen
Stam uitmaakten van alle, die wij kenden. Zij waren
ook de kloekilen en flerkst gefpierden. Onder hun waren er veelen van die lieden , welken men hier Carrah-dy en Car-rah-di -gang noemt; van welke uitf'eekende
perfoonen wij bijzonder zullen moeten fpreeken als wij
tot de Afdeeling, handelende over het Bijgeloof , gekonien zijn.
Aan den Stam ven Cam-mer-ray behoorde ook bet
uitfluitend en zonderling voorregt , om een Tand te
vorderen van de Inboorelingen der overige Stammen
aan de zeekust, of van alle , die zich onder hun beheer
vonden. De uitoefening van dusdanig een voorregt
plaatst dit Volk in een bijzonder gezigtspunt; en er
valt geen twijfel aan hunne besliste meerderheid boven
Ss4
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alle Stammen , ons bekend. Veele twisten of beflisfin.
gen, de Eer betreffende, (want deeze vallen er onder de
Inboorelingen voor) werden uitge[feld, tot dat dit Volk
verfcheen; en wanneer het kwam , ontdekte men ten
duidelijktte de meerderheid en den invloed ,welke hun aantal en (tout voorkomen hun, boven alle de andere Stammen, fchonken.
De gemelde trekken zijn de eenige, welke men ooit
heeft kunnen ontwaaren van Beheer en Ondergefchikt.
beid ; en mogen wij vrij veronderftellen , dat het ontzag , betoond aan den Stam der Cam-roer- ray',geheet
den oorfprong ontleent van hunne meerderheid in aantal.
Dan deeze meerderheid hebben zij langen tijd, vóór dat
wij deeze Volken kenden , bezeten. In de daad het
voorregt , om een Tand van de Jongelingen der andere
Stammen te vorderen , moet reeds voorlang plaats ge
hebben,, en gelijktijdig zijn met de onderdaanig--grepn
beid, hun beweezen. Van hier heeft die meerderheid
iets van den aart eens gevestigden gezags; een gezag,
't welk de wettiging heeft van Bene gewoonte, die de
volduuring aanduidt.
GODSDIENST*

Voorlang en dikwijls heeft men beweerd , dat men
alsnog geen Land ontdekt hébbe, waar men geene voet flappen van Godsdienst aantrof. Dan, welke nafpeuring, welk onderzoek ik deed onder dit Volk, van mijne vroegste kennismaaking af tot het einde mijns ver blijfs , ik moest hefluiten, dat zij op deezen algemeeren regel eene uitzondering maaken. — Ik ben verzekerd, dat zij Zon, Maan noch Starren ten voorwerp
van aanbiddingneemen; -dat zij het Vuur, hoe zeer noodig
zij 't zelve hebben , geene godsdienftige eere bewijzen,
noch ook aan eenig Dier, Vogel of Visch , eenig bijzon.
der eerbewijs betoonen. Ik kon nimmer eenig voorwerp,
't zij daadlijk bellaande of ingebeeld , ontdekken , 't
geen hun aandreef tot het volvoeren, van goede daaden,
of affchrikte van 't geen wij misdrijven noemen. — Er
heflaat , 't is waar , bij hun eenig denkbeeld van eenen
Toekomenden Staat , doch in geenerlei opzigt in verband ffaande met den Godsdienst; want het heeft geenen invloed altoos op hunne leevensbedrijven. Op veelvuldige
vraagera, wegens hunne denkbeelden van'smenfchen lot
casu den dood, antwoordden zommigen, dat zij heenen
gilt•
,
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gingen aan de andere zijde des waters; doch de mees
dat zij in de wolken opiteegen. -- Met EEN -NIL--ten,
LoNNG fpreekende , naa diens wederkomst uit Engeland,
waar hij veele kundigheden van onze zeden en gewoon.
ten hadt opgedaan, wenschte ik diens gevoelen te veeeten, wegens de plaats, van welke zijne Landsgenooten
kwamen , en bragt hem op dit onderwerp met aan te
merken, dat alle de Blanken hier uit Engeland kwamen.
Ik vroeg heen verder , van waar de Blanken (of Eora)
kwamen? — Hij marde met antwoorden. Op de nadere vraage, of zij van eenig Eiland kwamen? was zijn
antwoord, dat hij er niets van wist. Zij kwamen uit de
wolken , en wanneer zij Itierven, fl:eegep zij weder tot
de wolken op. Hij wilde mij beduiden , dat zij in de
gedaante van kleine kinderen opwaards fleegen , eerst
zweevende in de takken van de toppen der boomen: hij
fprak ook van hun eeten in dien ftaat; kleine vischjes
waren het fmaaklijkst onthaal.
De Inboorelingen, die eerre haven noordwaards gelegen
bewoonen, bij de onzen onder den naam van Port-Stephens bekend, geloofden, dat vijf Blanken, die onder
hun aangekomen waren , in vroegeren tijd hunne Landsgenooten geweest hadden , en een van hun ten grave
ging, waar het lichaam gebleeven was.
De jongelieden, die bij ons en in onze huizen ver
betoonden zich zeer geheld om op Zondag te-kerdn,
kerk te gaan ; doch zij wisten niet waarom wij vergaderden. Ik heb dikwijls gezien, dat zij een boek opnamen, en zeer wel laagden met den Leeraar na te bootzen , (want beter en vaardiger gebaarmaakers worden
er nergens gevonden) ; zij lachten op , het verneemen
van onze goedkeuring over dit wel nabootzen.
Ik herinner mij , in zeker nieuwspapier geleezen te
hebben , dat een Inbooreling van deezen oord zich te weer
heide tegen iemand , die een Kraai wilde fchieten;
terwijl de Schrijver daar uit opmaakte, dat die Vogel een voorwerp van godsdienflig eerbewijs was:
doch ik kan met de grootfte gerustheid verzekeren, dat
zij zo verre zijn van te fchrikken voor het dooden van
een Kraai, dat zij zeer gaarne er van eeterf. Zelfs hebben zij eene zonderlinge wijze om dien vogel te vangen: een Inbooreling gaat op Bene rots liggen in de ge.
Halte van eeren flaapenden, houdende een (luk visch in
de open hand; de vogel, de prooi en geene beweeging
Ss5
al-
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altoos in den man ziende, fchiet op den visch toe , esp
wordt, op 't oogenblik dat lij het aas wil wegvoeren,
van denzelven gegreepen , die den vogel welhaast roost
en er zijn maaltijd mede doet.
Dat zij denkbeelden hebben van onderfcheid tusfchen
Geed en A7uaad is daaruit blijkbaar , dat zij in hunne
taal woorden bezitten om deeze hoedanigheden uit te
drukken. Zo was de Rogge , visch met een Ifekel , weere, kwaad , en zij aten er nimmer van. De Peata-gorang, of Kangaro, Was bood - yer - re, goed ; en zij aten
er van , wanneer zij liet geluk hadden er een te dooden.
Om dit Volk boven de dierlijke fclicpping te verhef
te tonnen, dat zij de gave der Rede-len,isbtodg
bezaten , en het onderlcheid wisten tusfchen liegt en
C,rregt , zo wel als tusfchen goed en d waad voedzel.
Van edit laatfle kreegen zij kennis door zinnelijke gewaarwording ; maar de kennis van liegt en Onregt kan allee n uit liet redelijk beginzet ontftaan. 't Is waar zij
hadden geen onderícheid van bewoording om deeze
Loe,lanigheden uit te drukken -- wee-re en bood- yer-re
pasten zij toe op goed en kwaad, op regt en onregt. Het
ontbreekt enter aan geene voorbeelden , dat zij die bewoon hingen bezigen, om zo wel de aandoeningen der
ziele als de gewaarwordingen des lichaams te bef'chrijven : zo waren hunne vijanden wee -re, hunne vrienden
bood-ier -re. Met hun van het meufchenëeten fpreekende, betoonden zij daarvan hunnen afkeer, zeggende dat
het wee -re was. Op het zien dat een van ons volk gefiraft werd, wegens Benig leed den InbooreIingen aangedaan , gaven zij des hunne goedkeuring te kennen, zeg
-gend,
dat het bood -yer-re, goed of regt was.
Moorden in den aagt gepleegd, die bij dit volk niet
zeldzaam voorvallen , Wanneer de drift van wraakneeming daartoe vervoert , werden bij hun afgekeurd ;
doch zij juichten daaden van goed- en edelmoedigheid
toe. Een man, die, als neen een fpeer op hem wilde
werpen, geen Rand hieldt en wegliep, noemden zij een
Lafaart, een 3eee -run en free-re. Maar die kundigheid
van het onderfcheid tusfchen goed en kwaad, regt en
onregt , firekten zij zeker niet uit , verder dan tot het
bettaan in dit loeven; het Ieidde hun niet op om te geloove:n , dat eet! van beiden eenige betrekking hadt tot
genen toekomenden Raat : dit bleek uit hun denkbeeld
ran het verlaaten deezer wereld, of liever liet intreeden
in
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In de toekomende , in de gedaante van kleine kinderen
waarin zij weder in deeze verfcheenen.
VRIJERIJ EN HUWVELIJK.

Met rede mag het verfijnde oor der Galanterie vol af
na het verhaal van de Vrijerij bij de Vol--kershon
ken te Port-yackfon. Geweld is het voorfpel van de
Vrijerij , en wel geweld van de ergf'te foort. De ongelukkige flachtof ers van lust en wreedheid, hoe zal ik
ze anders noemen ? worden altoos gekoozen uit een
Stam, verfchillende van dien der Mannen, en wel uit
een Stam, waarmede zij in vijandfchap leeven. Heimlijk en diefswijze moet zulks toegaan, wanneer het meisje
zich ergens buiten befcherming bevindt. De Vrijer,
haar gegreepen hebbende, geeft haar een dragt flagen,
met een ffok of houten zwaard, op 't hoofd, de fchouderen en den rug , zo dat het bloed eruitfftroome: in dien
f<aat wordt zij bij een arm door de bosfchen aefleept,
en zulks met een geweld en fpoed , dat het affcheuren
der leden gevaar loopt: de minnaar, of liever de roover , let op geen boomfhronken of fleenen , die in den
weg mogen liggen ; hij is alleen bedagt om zijne prooi
over te voeren in de plaats zijner wooning , waar de ontvangst aan de wegvoering in onhebbelijkheid beantwoordt. De vrienden van het weggeroofde meisje betonnen geene wraakneemijig over dit bedrijf; alleen oefenen
zij , als de gelegenheid zich opdoet , op de eigenfile wijze
dien vrouwenroof. Zulks is bij deeze Stammen een zo
beflendig gebruik , dat zelfs de kinderen daarvan een
fpel maaken. Dikwijls ben ik op het hooren fchreeuwen
van die fpeelenden ten huize uitgeloopen, denkende dat
er een moord gefchiedde , en de fpeelende partij lachte
mij uit wegens mijnen misdag.
De dus geroofde Meisjes worden de Vrouwen der wegvoerderen , en ingelijfd in den Stam, tot welken de Man
behoort , en verlaaten dien zeldzaam. Veelen van de
Mannen , die ik meer van nabij gekend heb , bepaalden
zich niet tot ééne Vrouw. BEN-NIL-LONG hadt, eer hij
na Engeland ging, twee Vrouwen; beide woonden zij
bij hem in, en toogen heen, waar hij heen trok. De
eene, genaamd ]A-RANG-A -Roo, was van den Stam der
Cam- ier - ray (BEN - NIL- LONG zelve was een [Va/in-gal),
leefde met hem , toed hij gevangen genomen en met
Cu-
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COLE-BE aan de Engelfche Vastigheid gebragt werd; en
eóór haar dood hadt hij van Botany-Bay, op de zo even
befchreevene gewelddaadige wijze , weggevoerd GOoROO-BAR-ROO-BOOLLO, de Dogter van een oud man,
MST-TY geheeten , een inbooreling van dien oord; en
zij bleef bij. hem, tot hij na Engeland vertrok. — Men
heeft ons berigt, dat alle Mannen op de oevers van de
Hawkesbury, en verder landwaards in, twee Vrouwen
hebben. COLE-BE , de Vriend van BEN -NIL-LONG,
badt mede twee Wijven; en wij troffen meer voorbeelden
van Veelwijverij aan, dan van Mannen , die zich met ééne
Vrouw vergenoegden. Ik nam waar, dat de twee Vrouwen fleeds jaloers van elkander waren, en in geftadigen
twist leefden. Meermaalen hoorde ik zeggen , dat de
eerst verkoozene Vrouw eisch maakte op haare vroegere
regten op de omhelzingen van haaren Man ; terwijl de
tweede, of laater gekoozene , als de Slavin van bei
-denwas.
Kuischheid was zeker geene deugd , op welke zij kon tien roemen: althans wij hebben Vrouwen gekend, die
voor een fneede brood, een halsvloek, of een ander fluk
kleeding , de kuischheid veil hadden , als een Blanke
haar zulks aanbood ; en niet zeldzaam was dat geval.
Verícheide meisjes, die zich onder de befcherming der
Engelfche Vastigheid begeeven hadden , maakten geene
zwaarigheid, den nagt aan fcheepsboord door te brengen; fchoon zommige deezer geleerd hadden, fchaamte
genoeg te hebben, (want fchaamte was haar niet natuurlijk eigen) om , bij het aan land komen , hetgeen zij aan
boord gekreegen hadden , zo veel mogelijk te bedekken.
Zij hadden ook opgemerkt, dat wij het fchandelijk rekênden , zo naakt te loopgin als zij gewoon waren ;
waarom veele zich in dit opzigt kiesch begonnen te ver
onze tegenwoordigheid , doch bij haar eigen-tonei
volk die bedekzelen wegwierpen.
,
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Een Cezigt.
(Uit het Engelsch van Dr. AKENSIDE
Interavond , uit een gezelfchap komende , nam i1 eery
deeltje van den Snapper in handen , om, voor tijdverdrijf, iets te leezen. Toevallig doeg ik bij dat.fchoon Vertoog
op, waarin de beroemdile Perfonadien der Oudheid voorgefleld
worden als in de raamkamer verfchijnende (*). Ik vermaakte mij met de voorgellelde Mannen, en de eartige wijze, op
welke zij werden ingevoerd. Door deeze leezing en het na.
denken daarvan was mijn geest in die kalmte gebragt, welke
de beste voorbereiding is tot een gerusten flaap.
Zo ras de flaap mijne oogels gelooken hadt , verwekte
bet geleezene bij mij een Droom. In deezen verbeeldde ik
mij, dat ik op eene wijduitgeflrekte vlakte wandelde, waar
mij eene Gedaante van groote deftigheid te gemoete tradt,
Het was een man in de volle kragt zijns leevens , met los purperen gewaad omhangen , en eene zilveren roede in de hand.
Hij (prak mij aan , en ik vernam uit zijn gefprek, dat hij
voorheen op onzen aardkloot geleefd hadt, doch nu verheeven was tot het genot van dat geluk, 't welk de Godheid beflemd heeft ter belooning van Voorzigtigheid en Deugd.
„ Ik zie, Jongeling1" dus fp,ak hij mij aan, „ dat gij zo
„ even teruggekeerd zijt uit de verblijfplaats der Oude Ba„ roemdheid, en befpeur uit uw gelaat , dat gij niet geheel
„ voldaan waart over de Godin in dien Tempel, of over de
„ fchikking in de vergadering, waarin zij het voorzitterfchap
„ bekleedde. Gij , Stervelingen 1 verbeeldt u, dat de gunften
„ der Beroemdheid altoos beleed worden overeenkotnaig
met de deugd; dan hierin zult gij u misnomen vinden. In„ dien uwe nieuwsgierigheid ti aandrijft , om onderzoek te
„ doen, hoe laatere of Bedendaagfche Beroemdheid, eene jon„ get Zuster, haare zaakes befchikt, zo volg mij; ik zal u in
„ haar verblijf geleiden."
Onmiddelijk daarop bragt hij mij in een zeer ruim gebouw,
van eene vermengde en ruwe bouworde, waar, fchoon ik de
kostbaarheid der bouwitoffe bewonderde, de fieraaden, mijns
oordeels , kwalijk gekoozen of van eenen gemeengin fmaak
waren, even als een gebrekkig en onbevallig perfoon, met
jA-
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juweelen en andere pronkerij opgefchikt. Inzonderheid mis»
haagde het mij , onder de oude bloemfcstonnen , fluiten en
andere muzijk-inilrumenten , kan de kolommen des tempels,
driedubbele kroonen ,mijters , bisfchopsl.aveu, en andere tekers van kerklijke waardigheden , te zien. Dit gebouw was
omringd door eerre ontelbaare' menigte volks ; en bij ieder
der ruime deuren, welke aan elke zijde openftonden , zag ik
Bene Vrouw van kloeke geflalte en maje(leitvolle houding, ver
menigte andere perfoonen , eenige van het-gezldvan
manlijk gefacht, met groote boekei in hunne handen , andere van vrouwlijke gedaante, gelijkende naar de befchrijvingen, die de Dichters ons van de Zanggodinnen geeven. Deeze Vrouwen , onderrigtte mij mijn Geleider, waren de Eefchermgodinnen of Genii van de onderfeheidene Volken des
aardbodems. De Gefchiedfchrijv^rs en de Zanggodinnen wa•
ren in geftadige beweeging, van de eerre na de andere plaats;
ik nam egter waar, dat zij nimmer zich vervoegden bij eene der
poorten, waar de vrouwen meest naakt, of met tulbanden en
veelkleurige vederen opgefchikt waren.
Wij traden ten Tempel in. Aan het oppereinde zat de Godin op een Throon van zeer zonderling maakzel , befaande
uit verfchillerde bouwfioffen, en in een fchoonen bouwtrant
2amengevoegd. Ik zag, dat krijgswerktuigen , als flandaarden, zwaarden, Hukken gefchut, boven alle onder de Geraaden uitflaken ; nogthans ontdekte ik ook verrekijkers, graad
paletten, wiskundige werktuigen, en hand.-bogen,fchildrs
gereedfchap.

Ilet gelaat en de beweegingen des volks binnen den Tem.
pel deeden mij gisfen, dat wij juist van pasfe gekomen wa.
ren, om eene groote plegtigheid bij te woonen: want ik
merkte op , dat de Gefchiedfchriivers en de Zanggodinnen
onophoudelijk bezig waren met van de Bene poort na de an.
dere te gaan, en de Godinne van tijd {tot tijd iets in 't oor
fluisterden, die aan elk hunner bevelen uitdeelde; doch van
dit alles kon ik niets verflaan.
Ik vroeg mijnen Geleider, wat al die groote toefles bedoel ,
de, en wat de twintig Throonen betekenden, die ik in 't ron.
de des Tempels telde; waarom eenige dier Throonen ledig wa.
ren , terwijl andere werden vastgehouden door eénige perfoonen ,
die er agter (tonden, alsof zij verlof verwagtten om er zitting
op te neemen. — Mijn Geleider antwoordde: „ Gij zijn zo even
gekomen uit de Oude Faamkamer. De Godesfe in dezelve
„ befchikte over haare eerbevorderingen zonder bepaaling of
, het voorbehouden van te maakene veranderingen : haare
„ jongere Zuster is zo flandvastig niet : eenmaal in elke
,. Eeuw houdt zij een nieuw overzigt van de verzameling,
„ en maakt menigmaal groote veranderingen , verplaatzende
U hzare oaderdaaneu een Zetel hooger op of langer na belle-
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den ; laat ook vreemden toe, en floot vroegere gunflelingen
van hunne zo lang bekieede zetels af. 1 leden is het Ge
,, Jaardag deezer groote flichting. De ledige throonen of ze1 , tels behoorden voortijds aan de zodanigen , die er nu ge.
„ heel van afgebonsd zijn en uit haar paleis gedreeven. De
, perfoonen , die gij ziet ftaan agter eenige der zetels, hebben verlof oni er op nieuw eisch op te manken; en, indien
geene andere dingers na deeze throonen dezelve verwerven,
„ blijven zij in den voorheen bekleeden rang."
Terwijl hij nog fprak, rees dc Godin van haaren throon
op , en geboodt de onderfchtide Volken, hunne dingers na de
Beroemdheid in haare tegenwoordigheid te brengen, volgens
de door haar voorgefchreeve lijst. 1 lierop verdween de groote menigte aanfchouwers , en de Tempel werd geheel ledig gelaatera. Naa eene korte poos blies de trompet der Godinne;
her geheele Gebouw daverde ; ik gevoelde eene verrukking,
welke ik nimmer voorheen ontwaar werd.
Onmiddelijk daarop was de Tempel weder vol volks, en
van de hoog(le poort kwam de fchoontle der gemelde god=
lijke Vrouwen, de Genius van Itrrlie; zij geleigilde een 11 Tan
van middelbeare jasren, zeer eenvoudig gekleed, met een Zeekompas in de hand, binnen. De aanfchouwers, op wier ge
verlangen te leezen was • hieven eene-latheonvrduigs
verwarde toejuiching aan , en ik hoorde te gelijk uit honderd
monden den naam ven cou deus. Hij naderde tot de Godin,
n zat neder op de hoogfte. plaats, met eene houding alsof
die zetel hem langen tijd gemeenzaam geweest ware.
,, Deeze," fprak mijn Geleider, „ is degman, die de Ce„ fchiedkunde in ílaat geheld heeft om de fabelen uit té delgen ; en zijn de bedrijven van den Criekfc.'1en HERCUI,RS
„ noch in grootheid van ontwerp, noch in ftoutheid van uit„ voering, noch in nuttigheid der gevolgen , te vergelijken
„ bij de ontdekking eener Nieuwe Wereld:.nogthans zult. gij
misfchien op heden zien , dat een ander zijne plaats gaat
„ inneemen."
De bazuin liet zich ter tweedemeale hoorgin. Terwijl il:
verwagtte dat eenig ander Perfoon uit de poorten nabij de
Godinne zou te voorfchijn treeden, vernam ik gen groot geraas aan het benedenfle einde des Tempels. gene Vrouw, die
ik te vooren gezien had onder de zodanige, die bijkans naakt
en wild fcheenen , kwam uit haste poort te voorfchijn, omkleed met een dikken bonten pels, en voorts in beestenvellen;
zij naderde de. Godin. — De Genii aan het oppereinde (les
Tempels lieten een mengzel van verbaasdheid en verontwaardiging blijken, op hetgezigt dat Bene zo woeste gedaante het
durfde waagen eerder dan zij toe te treeden. Bij het naderkomen ontdekte ik den Perfoon, dien zij geleidde. Hij was
tea sterk gewapend wan, met zijn eigen hair, met een zwar-
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ten arend op de borst, en een timmermans bijl in de hand. Ik
kende deezen aan zijne kleeding, en riep met de menigte den
naam uit van Cznar PETER DEN GROOTEN. Hij zat op den
tweeden throon neder , en ik kon niet nalaaten de regtvaardigheid der Godesfe te billijken.
De derde Perfoon, die te voorfchijn tradt, werd begeleid door
eerre Vertegenwoordiglier van Italie. Op het oogenblik dat
hij zijn voet in den Tempel zette, kwamen de Zanggodinnen,
en alle de oppasters der andere poorten`, te voorfchijn, om hem
te verwelkomen. Hij fcheen tusfchen de dertig en veertig
jasren oud. De Zanggodinnen, die het lier- en liet heldendicht onder haar beheer hebben, eerre gevleugelde maagd met
eerre lier en eene andere met een fchilderpalet , eene derde
met een beitel en een blok marmer in de hand, en eene menigte
andere zweevende gedaanten , boogen zich voor hem, als hij
voorbijging, neder: hij beantwoordde alle deeze begroetingen
met glimplachen van welgevallen en goedkeuring, en fcheen
hoogst voldaan over deeze inleiding, bovenal dewijl hij zo
hoogstbeminnelijke in dien loet zag. Aan zijne Pauslijke kleeding kende ik hem voor LEO DEN X.
Maar een volgende Perfonadie werd op eerre gansch andere
wijze binnengeleid. Hij kwam uit de Duisfche poort; een
groot geraas van gefchilvoerenden, die geene andere taal dan
die der oude redenkunst bezigden, ging hem voor. Zijn gelaat Rondt hout; zijne oogen glinflerden fterk; zijne kleeding
hadt veel van het monnikagtige. Toen hij gereed was om te
gaan zitten , viel hij , op het gezigt van LEO DEN X op deu
naasten zetel boven hem, in zulk eerre hevige vlaag van woede, dat hij als op het punt f4ondt van de zitplaats weder te
verlaaten. LEo wierp op hem een glimplach van verfmaading,
en verzogt aan den fchoonen Roet , die hem omringde, dat
zij dit gedrogtlijk weezen door hunnen fland zo veel mogelijk
van voor zijne oogen wilden verbergen, en door hunne wel
zamenitemmende wonen zijne ooren befchutten tegen de fchoolvosferij , welke hij uitkraamde. Het verveelde snij, zo digs
in dien maalftroom mij geplaatst te vinden. Ik vroeg mijn
Gids, wie deeze Man was. „ Zijn naam is," gaf hij mij te
kennen, „ MARTSN LUTHER ; hij heeft meer goeds aan het
„ menschdom gedaan, dan de meesten der geenen, wier oog,, merken allerbest en heldhaftigst waren; dan zijn charater
„ hadt veel haatlijks in zich. Herinner u, wat ik u gezegd
„ heb. Beroemdheid gaat niet altoos een gelijken tred mee
„ verpand en'deugd; maar hangt dikwijls alleen af van de om„ wentelingen, die in iemands leeftijd voorvallen."
Het deedt mij leed, dat ik tot nog toe niemand mijner Landgenooten gezien had. Doch bij het op nieuw uleeken van de
trompet zag ik eerre gedaante te voorfchijn treeden uit eerre
Viler bovenl}e poorten , met een rood kruis op haar fchi.ld.
On-
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onder dit geleide tradt een eerwaardig bejaard man bidnen. Ik
herinnerde mij het gelaat van Sir IZAAK NEWTON. Hij naderde
ep eene zeer bedaarde wijze, zonder een enkel woord te fpreeken, en zonder acht te haan op de toejuichingen, die uit alle
hoeken van den hemel zich lieten hooren. Aller oogen waren
op hem gevestigd, en alien waren er grootsch op, dat zij dien
man gezien hadden. Nogthans zag ik leen man aan de Fran/the poort , op eene wonder vreemde wijze uitgedoscht, die
bitterlijk klaagde, dat zijne plaats hem ontnomen was, terwijl
de Befchermgodin zijner Natie duizend plannen ikheen te beraamen om dien zetel weder te krijgen. — Ook was er een
man, die onvoorzigtig uit de Duitfche port kwam, en NEWTON met geweld van zijnen zetel wilde bonzen4 Hij maakte
Bene vreemde figuur, met een flaaptnuts op het hoofd, met een
wiskundig werktuig.in de eene en een vies Rhijufchen wijn in
de andere hand. De Godin beval, dat hij als een roover zoal
behandeld en met fchaude uitgedreeven worden.
Bij een volgend trompetgefehal verliet de vrolijke Vrouw *
Wier kleedaren met lelien bezaaid waren, basren geliefden onsCARTES, ten wiens opzigte zij tot op dit oogenblik zo bezorgd
geweest was, en poogde in te brengen een. groot man, die er
bevallig uitzag; zijn gelaat, waarop zelftoejuiching te leezen
was, werd omhuld door een zwaare pruik. Op het zien van
LEO maakte hij eene bevallige buiging ; nogthans ging de gemeenzaame lach op zijn gelaat gepaard
iets gedwongenste
Ik veronderftelde dat het LODEWIJK DE XIV was, en liet nfljre
Gids mijne klagt hooren ,dat zodanik een man zo hoog vereerd
zou worden. „ Heb geduld," was zijn antwoord: „.ontmoet
„ mij hier eens over honderd jasren , en gij zult hooren dat
r , de Godin hem bevel geeft om onder den grond te gaan lu
„ de wooning der Stegtberuchtheid; voor tegenwoordig moet;
„ zij dit den gang laateb gaan. Kijk rond , en zie of gij nier
„ beter zult voldaan zijn over hem, die nu volgt."
Ik zag eene bedaarde Vrouw, die een gewapend man geleidde met alle tekenen van de diepf}e eerbiedenisfe en hoogte
dankbaarheid. „ Deeze man ," fprak mijn Geleider, „ is
„ WILLEM DE I, Prins van Oranje; een Naam, die met on:,, zag op aarde zal genoemd worden , zo lang men braaf„ held hulde bewijst; en ten opzigte van deezen Braaven durf
„ ik voorfpellen , dat hij hier nimmer zijne plaats zal verlie„ zen. --- De Jongeling, die nu !Iaat binnen te treeden, zal
u misfchien nog meer genoegen fchenken ; en in de daad,
„ fchoon zijne verdienflen en bedrijven niet van zo hoog eene
„ Hemming zijn als die van WILLEM DEN I, (loud:misfchien zijne
,, deugd eerie nog flerker proeve door ; in den loop eens on-i
„ afgebroken voorfpoeds: zo dat ; indiende tijd hem ge l egen
„ beid gefchonken hadt , hij alles zou gedaan hebben, wat
„ men van een Vorst en Held kan verwagten." — Ik keek
IgENO. 1207. NO. 14. T t rond,
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rond , en zag uit de Engel/the poort eet) gewapend •jongelinrg

komen , met een fpeer van elpenbeen; hij was zo fchoon als
RAPu ëL een Jongeling kan fchilder•eu en MILTON net dichterlijke verwen maaien. . „ Gij ," was mini woord tot mijnen
Gids, „ gij behoeft mij niet re zeggen wie deeze is ; ik zie
„ het motto van Nales op zijn fchild en de (peer, die her
noodloos manken dat de naam van EowerD of tLnNT%GENET
er bijgevoegd worde. Heil! d gij vlekloos fieraad van mijn
,, Geboorteland ! " ---I)eeze vervoerende uitboezeming zou ik voortgezet hebben,
wanneer mijn Geleider mij op den fchouder tikte en verzot
acht te, geeveti op den 'nu binnentreedenden. I;: befpeurde
meer geraas. eu wanorde, dan ik tot nog toe had waargenomen.
Duitschland en Spanje vereenigden zich om een kloeken rustig
man in te" brengen, en Frankrijk poogde , in fiede van hem,
een majefteitvollen Perfoon., met een kroon op 't hoofd, die
zijne tegenpartij met een oog vol verwijt en finaad aanzag., in
te voeren. - Deeze was FRANcois DE I. Dan zijn mededinger
wov het, en nam diensvolgens plaats. De Keizerlijke arend,
dien hij, op de borst droeg, duidde mii CAREL DEN V aan. Bi;
liet nederzitten lachte hij zijn mededinger uit., zeggende
„ Indien ik had moeten wijken , ik zou het nimmer gedaan
„ hebben voor dien doolenden Ridder , mijn gevangenen ,
„ maar voor deezen groeten man , die mij onfterflijkheid
„ fchonk." Dit zeggende , wees hij op TITIAN , die in den
kring der omílanderen Mondt.
De vervolgens te voorfehijn treedende was in zijn nagtgewaad gekleed. Hij halt geen teken of eenig werktuig in zijne
hated: zijn gelaat ítondt diep peinzend en zijn oog was doordringend. Hij trad in diepe flílte voort, en op het groeten van
die naast hein geplaatst was , gaf hij geen. wedergroet; alleen
liet hij een trek van misnoegen op zijn gelaat blijken. Egter
bejegende hij anderen met eerbiedenis , inzonderheid COLUMBUS en NEWTON. LEO fcheen voor hein te fchrikken. LtJTIIEtt
maakte eene zeer diepe buiging, en wilde met hem gemeen
worden ; doch hij ontving niets anders dan een koelen-zam
en afwijzenden blik. Wie kon twijfelen , of deeze man was
LOCKE?
Vervolg °ems kwam uit de Italiaanfche poort een zeer mager
en rank man ; zijn gelaat droeg de kennelijk[le trekken van finert
en verflaagenheid van geest , even of hij verteerd was door
honger en pijniging. Hij hieidt een verrekijker in zijne hand.
Mijn Gids onderrigtte mij , dat deeze GALILEO was, wiens ge.
laat die onuirwischbaáre tekens droeg van' de mishandelingen
zijner geestlijke beulen. Hij nam zijne plaats naast LOCKE,
die zeer in zijn lelijk fcheen - met dien tot naasten bijzitter te
hebben. LOCKE berigtte den even plaats genomen hebbenden.
Wijsgeer, dat hij zijn best gedaan hadt om het menschdom te
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gereezen van dien flomrnen eerbied voor roovers en moordenaars , die hunne onmenschlijkheid met het kleed van Godsdisnst ommantelden.
Naa het feeken der volgende trompet verliep er eerre lange
tusfchenpoos, waarin niemand te voorfchijn tradt. Ik hoorde
een groot geraas aan de Durtfche poort. De Godin vroeg,
wat er gaans was: De rustige dikke Befchermgodes van Duitscilland gaf ten antwoord, dat zij iemand zou inleiden , •die,
wanneer nuttige ontdekkingen iemand tot cone plaats in den
Tempel der Vermaardheid geregtigden, misfchien op de voor=
naamfte zou moeten gefield worden. Onmiddelijk daarop hoorde ik woorden van een fchorren klank: GUTTEMBEBG, FUST!
JWentz.i Straatsburg! Ik bemerkte toen , dat de hoop Duit
bij de poort onderling gefchit• hadden, wie zou optree--fc,iers
den als de Uitvinder der Drukkunst. De twist duurde lang,
en werd langs hoe heftiger. Eindelijk deedt de Godes de?
uitfpraak , dat , wanneer zij het wegens den Uitvinder eens
konden worden , zij aan deezen gaarne den eisch zou toefiaan; doch dat. zij tot_zo lange in diens plaats een ander zou
zetten, wiens roem nu ontwijfelbaar gevestigd was, •náa dat
i.o hevige gefchillen deswegen plaats gegreepen hadden, a'lg
Immer haare onderdaanen verdeelden. — Hierop gaf zij een
teken aan haare Dienstmaagd , die een eerwaardig oud mail
inleidde, welken ik geheel niet kende. - Hij was ver-gèzeld
door eene vrouwlijke gedaante, meteen Patera in hare hand,
gelijkende na de oude: figuuren van Sates. Ik fond- verwonderd op het gezipt van een Engelschman, dien ik"niet kende,
Mijn Geleider onderrlgtte mij, dat het HARVEY was „ Er;
9
zie," voegde hij er' nevens; ,,.met welke -nijdige oogets
die andere Befeherm'=genii (wijzende op die"van Frknkr3ijk,
„ en Italie) hein aangrimmen'!"
Wederoio blies de trompet, en de Befihermgodes van Italic
ging weg. Zo ras zij wederkéerde, onthoudt er een verward
geroep: Slegt berucht! Weg met deezen! Een groote menigte
van Priesters, Nlo,iniken, en eer(te Staatsdienaars, onder deun
den dit befchuldigend en verwijzend geroep; en onder deezen
was een Jongeling met een kroon o t hoofd, die' het grootlie geraas maakte, en de Godes der Beroemdheid verzekerde,
dat die ingeleide perfoon een pvergegeeven booswigt Was, en
dat hij met veel meer regts den nu volgender) ledigen zetel zore
bekleeden. De Godin zag hem met de diepste veragthug aan,
en verzogt hein fill te zwijgen dewijl zij anderzins hem na
beneden zou lasten brengen , én hem weder onder zijns Vaders
op- en toevoorzigt bellen. Hierop zweeg hij , en MACAlAVErr
tradt te voorfchijn. LEO zag hem aan met een gemeenzaambeid aanduidend gelaat, als ware bij blijde hem te ontmoeten;
asij wenschte hem geluk wegens de nu verworvene eere van
;sitting te verwerven in denzel£den kth g met eea van cie groo*
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te Familie; die zijne oude befchermers geweest warelf. Matr
beantwoordde hem alleen met een oog, dat misBoegen en verontwaardiging uitdrukte.
De Italiaan/die Befchermgodin ging weder na de poort,
en keerde terug met twee mannen ; zij fcheen niet vast beflooten. te hebben , wien van beiden zij eerst zou voorflellen. liet
waren TASSO en ARIOSTO. Zij belde meest tot den laatoen
over; dan de meerderheid der aanfcbouweren kantte er zich
tegen, en TASSO beklom den zetel.
Bij het geklank der volgende trompet kwam de Befchermgodes van Frankrijk te voorfchijn met die verzekerde hou
welke haar eigen was; zij bragt in,. een kloek, doc.t-ding,
mager man, met eene zeer groote pruik; op zijn gelaat flak
een befchimpende trek kennelijk uit. Zij zeide, dat de naam
deezes mans BOILEAU was, en dar niemand hein de plaats
kon betwisten. Doch zij hoorde tegenfpraak uit den mond
der deftige Befchermgodin van Engeland , en roz nam de
plaats in, die BOILEAU oordeelde dat hem toekwam.
Hierop outttond er onder de andere Genii een groot geraas,
gepaard met veele tekenen van belachen en fmaaden tegen. de
Bediende der Godesfe. Zij vroeg, wat oorzaak was van dit gedrag ten haaren opzigte, en kreeg ten antwoord ,dat het vreemd
was, dat zij, zo zeer voor haare eigene eere bezorgd zijnde,
nogthans zo beftendig een aJlerregtmaatigllen eisch van eenen
anderen wederttreefde. Zij zag rond, en ontdekte BACON gereed om in te treeden, zonder haar geleide te verzoeken. Zij
zag hem met grooten weerzin aan, nogthans met zulk eene
houding , als eene teerhartige moeder vertoont , wanneer
baar geliefd kind een grooten misflag begaan heeft. Zij leidde hem met wederzin in, en wees hem zijne plaats in den
openhaanden zetel, één larger dan dien POPE bekleedde. I Iij
zag denzelven aan,en alle de toekijkers fcheenen zich te fchaamen, dat BACON niet hoger zou zitten. LOCKE, NEWTON,
BARVEY en MMACIBAVEL riepen allen POPE toe , dat hij zou opfiaan
en zijne plaats inruimen ; maar hij Ploeg er geen acht op, en
ik hoorde hein deeze woorden mompelen : , de wijs/le, de fe/litterend/le, — de gemeenjfe i Onder dit alles keek BACON road,
en trok de oogen van de geheele Vergadering op zich. Zijne
tegenwoordigheid hadt, op dat oogenblik , eene uitwerking
op hun, even als die eener Godheid; welke onder de flervclingen pederdaalt , en hun met haare tegenwoordigheid vereert. — BACON, te, midden van dit alles, verhief, zijne'fiem
op een geingvoerenden , maar tevens inneemenden toot}, zeggende.: „ Ik ben verzekerd, dat, indien er in deeze Vergade„ ring eene plaats, voor mij. gefchikt, is, dezelve eene naast
„ de Godin moet weezen, en eene, waar ik mij best van
„ Naare magt kan bedienen." -- Onmiddelijk noodigde de
geheele Vergadering eenaammig hem uit om voort te treeden;
de Godin wenkte hem nadec te komen , en plaatfie hem op
ASAEHIAVEL
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-den hoogoen throon. CotumBus ruimde hem gedienitig zijne
plaats in, zeggende, dat de ontdekking eener Nieuwe Wereld
niets meer was dan de verkrijging van ruwe doffe , gefchikt
om verbeterd en volmaakt te worden door menschlijke kunde
en raagt; deeze hadt hij ontdekt, en daardoor andere flerve.
tingen geleerd met zekerheid te reizen.
De naastvolgende binnentreeder was een man in ijzeren
wapenrusting, per een groot zwaard op zijde. Frankrijk,
Duitschland en Italie verbleekten op het zien van deezen
man , en ik hoorde dat zij den naam van GUSTAVUS ADOLJ'IIUS
fluisterden.— Naa hem kwam een fchoon jongeling van een zagt
en edel voortkomen; dieper intreedende, kende ik hem voor
P,APHAëL. Lao boorde diens toelaating met uitbundige vreugde , en kon naauwlijks wederhouden worden dat hij zijne
plaats niet verliet, om naast hem te mogen zitten. — Toen ver
een blind oud roan, die er uitzag als een Propheet van-fchen
den ouden tijd; hij werd onderíleand en begeleid door den
Genius van Engeland. Toen ik wist wie hij was, greep mij een
misnoegen aan , dat men voor MILTON geen hoogeren zetel
open gehouden hadt. — „ Gij vergeet," was het woord van
mijnen Geleider, „ dat de laag(Ie plaats in deeze Vergadering
één is van de tiv(ntig, welke de Godin der Beroemdheid aan
geheel het mensandom kan fchenken. MILTON wordt nu
„ voor de eerl}e keer toegelaaten, en het was niet dan met
moeite , dat hij in 't geheel toegang verwierf. Maar heb
eenige jaaren geduld ; bij zal heeds toeneemen in gunfle
„ bij de Godesfe, en misfchien In 't einde de hoogfie, althans
„ de tweede plaats , bij eene zo plegtige gelegenheid als gij
„ tegenwoordig aanfchouwt, verwerven. Merk intusfeben op,
„ hoe hij ontvangen wordt door den man, die best in (laat is
om over zijne verdienften te "oordeelen." Ik zag hierop
nader toe, en bemerkte dat RAPIIAëL voor hem de dieptie bui
maakte , zichzelven gelukkig rekenende dat bij naast-gine
hem zat , met aanbod om aan zijne hoogerhand te gaan
zitten.

Nu bleef er nog ééne plaats ter befchikkinge over. Di
Befchermgodes van Spanje bragt derwaards een mager man,
met zwarte zeer doordringende oogen, een arendsneus, en
donkere kleur. Hij hadt een zijner handen verlooren. Ik kende
hem voor CERVANTES. Hij verwagtte geen tegenhand, dewijl
hij den eigeneten zetel voorheen bekleed hadt ; dan hierin
vondt hij zich misnomen: want uit de Franfche poort daagde
IOLIERE op, die hem de plaats betwistte op eene sarrige en bevallige wijze. CERVANTE$ behieldt die egter. Vóór dat hun
wedijveren een einde hadt , deedt zich een derde mededinger
op , onder een groot geraas van luidrugtig vreugdebetoon door
geheel de Vergadering. Men onderrigtte mij, dat hij Iteelsge.
wijTtg
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wijze was bi:unengeflcopeu, zegen den zin van de ernsthafti•
ge Befchermgodesre , die zijne Landgeuooten inleidde. Ile
herkende hem, aan verfcheide onlochenbaare tekenen , voor
rnijn grappigen Vried coYíry cioi;rR. — Dan zijne verfchij11 i ng , de rederen , die hij aanvoerde , en de welfpreekenheid ,
waarmede hij ze voortbragt, brak mijn Droom af, en ik ont.
raakte met een hevige vlaag van lachen.
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HET GELOOP.

waren toch de deugden , die de Griekfche Wijzen
W elke
zoo verheften? Sterkte, Matigheid en Voorzigtigheid.
alléén der

~-- De teedere ea verhevene ziel van Jezus kon
wereld doen hooren, dat Geloof, Liefde en Hoop de den;-den zijn, die aan 's menfchen kortzigtigheid, aan zijne behoefte
asfeil.
Het was ongetwijfeld een alles omvattend Verfland, hetgeeta
ons de bron aller deugden in het Geloof vertoonde. Er is
,geene kracht, die niet op o'eTtui;ing rust. Eene redenering is
niet van gewigt, een gedicht niet goddelijk, eene fchflderi,}
.tiet fchoo!i , dan omdat de geest of het oog, dat daarov er.
oordeelt, overtuigd is van zekere waarheid , die in deze redenering , dat gedicht , die fchilderij opgefioten ligt. Welka
wonderen kan een klein getal Soldaten niet uitwerken ,
die van de kundigheid huns Veldheers verzekerd zijn! Dertigduizend Grieken volgen ALEXANDER , tot de verovering
der Wereld; — Laced'emon vertrouwt op I KURGU5, en wordt
door hem de wijsfte der lieden; -,. Babylon vertrouwt, dat
zij voor de grootheid gevormd is , en dit wereldfiche vera rouwen doet alles, wat groot is, voor haar bukken ; —een
Godfpraa'k fchenkt aan Rome de Aarde, en Rome verkrijgt ze;.
~ COLUI.Irus alleen gelooft hardnekkig aan eene andere helft
der Aarde, en zij verrijst uit de golven. De Vriendfehap, de
Vaderlandsman, de Liefde, alle edele gevoelens zijn ook eerre
Poort van geloof, van ,'ertrouwen. Het was omdat zij geloofden, dat de KODRUSSEN, de t)Yl ADESSE.N, de REGULUs5EN, de
t*rl.i"s zulke wonderen deden. En daarom zijn harten, die
ran niets geiooven , - a— die alle gehechtheden der ziel voor
herfenfchimmen , en alle edele daden voor dwaasheid uit ?riiten,-.. die de verbeeldingskracht zoowel als de teederheid
°s€t inedelijdenbfcio :uwen,—nooit in fieat, iets zeer groots,
iesa.
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iets zeer eels te omvatten ; zij ggelooven aan niets, dan aan de
Sloffe, en aan den dood; ook zijn zij reeds zoo ongevoelig
&ln de eerre, en zoo ijskoud als de andere.
Bi; de oude Ridders was, zijne trouw (*) verpane!en, eerre
!'pretpk , waardoor alle de wonderen der liefde gewrocht wer-

den. RR.OBLOND , DUGUESCLIN , BBIJARD [TSAR MSTEDE , BORSE—
LEN, EGMOND, SCiIAFFELAAR] waren getrouwe Ridders ; en nog

getuigen de fagvelden van Roncevaaux, [van St. Quentin , en
anderen] welke mannen liet waren, die hunnen God , hunne
Beminde, en hun Vaderland trouw en geloof zwoeren !
Uit het Geloof ontfpruiten alle Burgerlijke Deugden, vermits het, volgens het getuigenis aller Wijzen , uitgemaakt is,
dat de ;eer({ gilling van een' beloonend' en fi'raffend' God de
ferkite fieun der Zede- en der Staatkunde is.
Indien men liet Geloof tot zijn ware doel aanwendt, indien
men het naar den Schepper keert, indien het onzer ziele tot
vleugelen wordt, om.de moeijeli.ikheden dezes levens te boven
te komen ; dan zal men erkennen , dat de Heilige Schrift déze
deugd niet tc veel opgehemeld, dat zij hare wonderen niet
te zeer vergroot heeft. Flemelsch , vertroostend Geloof! gij
doet moer Sian bergen verzetten; gij wentelt de verplettende
lasten af, die 's menfchen hart drukken.
(*) Men begrijpt , dat het Franrche woord foi, toowel trouw als
,geloof aanduidende, dit gezegde hier meer toepasfelijk maakt.

TAFEfEEL DEP, O\GODSDIENSTIGE EN DER GODSDIENSTIGE
VROUW.

oekan men onderfiellen , dat de Trouw eene Godverzaakfier zou kunnen zijn ? Wie zal dit riet , dit zwakke
riet, onderlleunen, zoo niet de Godsdienst het doe? Zij is
natuurlijk liet zwakfle wezen der fchepping, telkens aan den
oever des doods, of in gevaar van hate bekoorlijkheden te
verliezen.; -•• en waar zal zij, die met een glimlagch op de
lippen kan vergaan , onderhand vinden, dan in de hoop eerier
betl:emming , die verder gaat dan dit aardfchc leven ? De
Vrouw heeft, zelfs voor hare fchoonheid, belang om vroom
te zijn. Een gedeelte der bekoorlijkheden , waarmede de
Schepper onze cerife Moeder zoo ruim bedeelde, waren de
zachtheid, de onderwerping, de lieftalig'neid, de tederheid:
en daarvoor is de (hedendaagfche) Philofoph:e doodelijk.
De Vrouw immers , in wier aanzijn het Geheim is ingetveveu, die Hechts de helft harer bekoorlijkheden ontdekt , die
Zich zoo gaarne omfinijert, die men nimmer kennen, mssr
Hechts
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hechts raden kan , die als Maagd, als Moeder, vol geheinienisfen is, die de Hemel voor dc^' geheimzinniglle deugd,
voor het meest bedekte gevoel, -- de fchaanue en liefde, ..vormde ; deze Vrouw zal de zachte aandrift harer kunne ver
zij zal , reet een vermetele , hoewel zwakke hand,-zaken?
den digten fluijer zoeken op te liften, die de Godheid bedekt ? Wien zoekt zij door deze belagclhelijke, deze heilig f ibendende poging te behagen ? Denkt zij ons een verheven
denkbeeld van haar vernuft te geven , wanneer zij hareflaatnw-e
Godslasteringen , hare nietsbeteekenende Bovennatuurkunde
meet Spinoza's lastertaal , met Bay/c's drogredenen vereenigt ?
-- Zij wil ongetwijfeld niet huwen : want waar is de man
van gezond verfrand, die zich aan Bene ongodsdienflige Echt
zou willen verbinden?
-genot
De ongeloovige Vrouw denkt weinig om hare plinten; zij
leeft, of om over de Deugd te redekavelen, zonder die te betrachten, of om in den alaaltlroom der gereld het vermaalsla te jaren. Haar hoofd , hare ziel zijn ledig ; de verveling verflindt haar; zij heeft noch een God, noch huisfelijke pligten , om de gapende ruimte harer oogenbllkken te
vervallen.
Naar de dag der wrake nadert; — d. Tijd komt; hij leidt
de Grijsheid bij de hand; — dit fpoolt, met granuwe haren, met hooge fclaouders, met iiskoude handen, zet zich
op den huisdrempel der ongeloovige Vrouw; zij ziet het,
en gilt. Maar wie luistert naar hare item? Een Echtgenoot?
.. Zij heeft er geen ; reeds lang verwijderde hij zich van
het tooneel harer fchande. Kinderen? .... Door eene ver
opvoeding, door het voorbeeld der Moeder bedorven,-kerd
zullen die zich om haar bekreunen ? Ziet zij terug in het voorledene ; daar is geen uitweg voor haar; de Deugd liet er geene fporen. Voor het eerst wenden zich hare droeve gedachten hemelwaarts; .... het ware toch beter geweest, gelooft
zij nu, een Godsdienst te hebben. Vergeefsch berouw! De
Iaatfe flraf der Godverzaking op deze wereld is, naar het Ge
te zoeken , en het niet te vinden. Als men, op het-lof
einde der loopbaan, de leugenera eener valfche Wijsbegeerte
inziet ; ais ('e Vernietiging , gelijk een noodloting geflarnte,
kan den Ho rizon des Doods begint te rijzen ; dan wilde men
teat God wederkeeren , en het is te laat; de geest , door Ongeloof verhard, weigert alle overtuiging. Of hoe diep is de
eenzaamheid, wanneer men door God en menfchen verlaten
is ! .... Deze Vrouw fterft, f1erft in de armen eener huurlinge , of van iemand, die, door hare (marten afgefchrikt, maar al
te{zeer over hare lange bedlegering klaagt; een kist van eenige
voeten lengte is al het deel der ongelukkige. Bij hare begrafenis ziet men noch Gene wanhopige Dochter, noch veenende Scboorzoons en Kleinkinderen ; eerre waardige lijkf'aat-
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t1aatfie, door 's Volks zegeni,tgen verzeld, voor de Godsdienfti,ge Vrouw. Welligt ontmoet Hechts bij geval eer onbekende
Zoon, van het geheim zijner noodlottige „, eboQrte o nkundig,
ds baar ; hij verwondert zich , die zoo verlaten te viuden, en vraagt aan de Dragers den naam des Poortei..... .
Dan dezen fpoeden zich voort, om her lijk aan de wormen
ter prooije te geven , waartoe de Godverzaak1'er het allddn
bel}etnd had.
Hoe verfchillend is het lot der Godsdienstige Vrouw! flare
dagen zijn dagen der vreugde ; haar leven vloeit heen in liefde; haar Man • hare Kinderen , hare Bedienden eerbiedigen
en beminnen haar; allen Rellen op haar een vast vertrouwen:
want (denken zij) diegeen is zeker in alles getrouw, die haar'
God getrouw is. Haar geloof groeit door haar geluk, haar
geluk door haar geloof: zij gelooft aan God, dewijl zij gelukkig is; zij is gelukkig, dewijl zij aan God gelooft. 0!
welk eene overtuiging behoeft de Moeder nog van eene hooglie gelukzaligheid , wanneer zij haar Kind ziet glimlagchen ?
Vertoont zich de goedheid der Voorzienigheid niet geheel in
de wieg des menfchen ?.... Deze zwakke Vrouw is in ééns de
grootlie vermoeijenisfen (naauw dragelijk voor den fl:erkften
R'Ian) te boven gekomen. Wie wekt haar in 't holst van den
nacht, wanneer haar Kind het gewone voedfel noodig heeft?
Van waar die handigheid in iets, dat zij nimmer leerde?. ... Het
is toch haar eerstgeborene; en zij fc'bijut de ondervinding van
een geheelen leeftijd te bezitten. Hoe raakt zij deze teedere
bloem aan, zonder die te kneuzen! — Het Bleisie beefde voor
liet ininfle gerucht ;. .. waar zijn de legers, de donders, waarde
gevaren , die de Moeder zouden doen verbleeken ? Weleer moest
deze Vrouw een teeder voedfel, een zachte legerfted hebben;
het mintle windje deed haar huiveren; ... thans is zij te ereden
met droog brood, met flroo; zij tart regen en wind, zoo lang
in hare borfien een druppel melk tot voedfel , en in hare iompen een fluk kieeding tot deklel is voor haren Zont. .
,

VERGELIJKING TUSSCITEN HOMERUS EN DEN BIJBEI: , MT
OPEIGT TOT DEN STIJL.

des Bijbels is meer kort, meer deftig;
D edieeenvoudigheid
van
langer, bevalliger. De eerie bemint
HOMERUS

de fpreuken , en komt menigmaal op dezelfde toreekwijzen
neder, om nieuwe zaken uit te drukken. De tweede breidt
zich gaarne uit in woorden , en herhaalt dikwerf in andere
fpreekwijzen, hetgene hij reeds éé ris gezegd had. De een voudigheid der Schrift is die eens ouden Priesters, die, vervuld met allegoddelijke en menfchelijke wetenfchappen , uit het
Al.

602

FROEV£N

Allerhetligite de Godfpraken der Wijsheid doet hooren. De
eenvoudigheid des Grijsaards van Chios is die van een Reiziger, die aan den haard van zijli' vriend alles verhaalt, wat
hij al in een' langen en moeijelijken leeftijd gezien heeft, —
Het volgende , uit het Boek van Ruth, moge ter proeve' dienen :
RUTH fpreekt a-idus tot NA6MI (volgens de Staten - Overzetting) :
„ Val mij niet tegen , dat ik u zoude verlaten , om van
„ achter u weder te keeten: want waar gij zult heengaan, zal
„ ik ook heengaan; en waar gij zult vernachten , daar zal ik
„ ook vernachten: uw volk is mijn volk, en uw God is mijn,
„ God. Waar gij zult herven, zal ik flerven, en aldaar zal ik
begraven worden: — aIzoo doe mij de HEFRE , en alzoo
doe hij daartoe; zoo niet de dood altéén zal fcheiding ma„ ken tusfchen mij en u."
HOMERUS zou dit misfchien .op de volgende wijze gezegd
hebben, zoo men zijn' dcergaanden ítijl in acht neetxt:
„ De fchoone RUTH zeide tot de wijze, r iMI , door de.
„ volken gelijk eene Godin geëerd: ,Houd op n te verzetten
tegen hetgeen eene Godheid mij.iugeeft: ik zal u de waar;
, s beid onverbloemd zeggen, zoo als ik die weet. Ik heb be, y -floten u te volgen. Ik zal bij u blijven, hetzij-gij terug, keert bij de Moakiten, behendig in het fehieten der werp,; ipietfen, of dat gij trekt in het land van uda, zoo vrucht, baar in olijfboomen. Ik zal iet u . om - gastvrijheid finee,, ken bij volken , die den biddenden eerbiedigen. Onze aschi
zal in dezelfde kruik.vergaderd . worden, en ik zal den God , die
„•u fleeds verzelt, offeranden -brengen,die. Hem aangenaam zijn,.
,> -- Dus fprak zij;: en gelijk wanneer de geweldige zuid, wind een i'erkwikkendeu regen aanbrengt, de landlieden hunne
„ tarwe en garst bereiden, en nette fraaigevlochtene korfjes.maken, (want zij voorzien dat deze bui het aardrijk.verzachten,
„ en in slaat fellen zal , om de kostbare giften van CERES te
„ ontvangen) dus, verteederden de woorden van RUTH, gelijk
„ een vruchtbare regen, het ganfche hart van Neoall."
,

STRIJD TUSSCHEN DE KROKODILLEN EN VISSCHEN.

in Florida, aalt den voet der Apalachifche gebergMenten,vindt
zoogenoemde natuurlijke bornputten. Elk derzelven

is te midden van een heuveltje, waarop oran'jeboomen, groene
eiken en Catalpa's bloeijen. Dit bergje opent zich als eene
halve maan naar de zijde van het weiland, ; waarin het water
an den put door een kanaal geleid wordt. Het vocht ziet
donkerbruin door de digte febaduw der boomen ; maar aan de
plaats, waar de waterleiding begint, valt eet licntftraal op .het
oofffe+a
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effen watervlak, en vertoont zich even ais de fpiegel in ue
Ca,nera rbjèma. In '.et midden van dezen vijver legt een
eenzame Krokodil, -die aan de verbeelding eerie zonderiluge
vertonning oplevert. O bewegelijk ligt hij daar; uit zin e
breede neusgaten bruifclien twee gekleurde fonteinen , en
men zou hein bijkans voor ecu' metalen Dolfijn aanzie::, in
een van de lustprieelen der Grooten.
Deze foorc van Krokodiilen'hay,nar, ․) leeft echter niet altijd zoo eenzaam, Op fomn,ige tijden des jaars vergaderen zij
zich in troepen, en leggen eene hinderlage, om de verwachte
Reizigers (°) uitzee aan te vallen. Wanneer dezen de Rivieren zoo verre epzwemmen , dat zij , daar-liet water voor hun
getal te kort fchiet, dood op den oever geworpen zouden
worden , en voor de pest doen vreezen , geeft de Voorzienigheid hen eensklaps aan eene zamenzwering van vier- of vijfduizend Krokodillen ter prooije. Vreesfelijk gillende, met klap
kaken , tasten deze gedrochten de ongelukkige vree m-pernd .
delingen aan. 1-let water fpringt hemelhoog, onder de hagen
hunner vrcesfelijke flaarten; — de ftrijders wenden zich naar
alle kanten ; men vecht lijf tegen lijf; men duikt in de diepte,
en wenteir zich in het flub der Rivieren, of neemt op de oppervlakte des waters de Zon tot getuige der vreesfelijkfle fatting. De golven , alom met bloed geverwd, zijn met ver
lijken, met lillende ingewanden bedekt. De weêrgalrn-minkte
van dit vcrfchrikkelijk gevecht wordt door dalen, bergen en
bosfchen nagebaauwd. Wanneer fotns een onweder, met aard
vergezeld, gedurende den flag opfleekt, beaarwoordea-beving
de Krokodillen het geloei des donders door een aanhoudend
gebrul. De aarde, door de hette der Hondf}ar verfchroeid.
zucht ; de Zuidzee en de dtlanti che Oceaan beiden vallen
reet een vervaarlijk geluid op de oevers der Nieuwe Wereld
aan , en de Cordilleras, wier toppen door den donder geraakt
zijn, florten al hijgend hunne rotten, hunne eeuwige ijsfchotfen in beide Wereldzeeën uit. — Te :Hidden van dit rumoer
worden de vreemde fcharen verflagen , verflrooid • en moeten
vol fchrik eene fchuilplaats in de diepren der 4tivr_ti%ae Zee
zoeken, opdat zij voortaan ons dienen , zonder ons te fclzden. — Zoo geregeld gaat alles in de werken des Scheppers1
-

(t) De Trekvisfchen.

DÉ NACHTEGAAL.

is een geheimvol uur, waarin de eerlle flilte van den
E rnacht,
op de heuvelen ,aan den oever der rivieren, in bosfehen en valleijen , met het laatfile gedruisch van den dag in.
eeafinelt. De gezigteinder is nog een weinig verlicht; echter
ru.&
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rust de fchaduw reeds op de aarde. Dit is het oogenblik,
waarin de ]Natuur met hare fombere wouden, die zich als
zuilen vertoonen, met haar gewelf door de laatfie zonneflralen
verlicht, een gewijden Tempel voorfielt, welks heiligdom een
zwarte nacht omfloerst , terwijl zijn voorportaal, boven de
wolken verheven, met duizend . lichten fchittert. In dit uur
begint Philomele haar gezang aan te heffen. Als de bos
niet meer van duizende fiernmen we@rgalmen, wanneer-ichen
geen grasfcheutje, geen kruidje zich meer beweegt wanneer
de Maan aan den hemel prijkt, en 's menfchen oor vol eerbied
luistert, dan begint de eerie Zanger der Schepping zijn loflied
aan den Allerhoogften. Eerst doet hij de Echo's van fchaterende vreugdetoonen weergalmen ; fchijnbare wanorde heerscht
in zijne Item ; hij vliegt van het zachte naar het flerke, van
het hooge naar het lage; nu is hij langzaam, dan weder fuel;
zijn hart is dronken van vreugde, het klopt door gevoel van
liefde. In ééus daalt zijne Clem; de vogel zwijgt. Nu begint
hij weder. Doch hoe veranderd zijn zijce toonen 1 welk eene
teedere welluidendheid! Nu eens is het een kwijnend, fehoon
afwisfelend geluid ; dan weder een weinig eentoonig, gelijk
de weérklank dier oude Romances, meesterllukken van eenvoudigheid en echte droefheid. Zijn gezang teekent even dik
treurigheid als genoegens ook de vogel, die zijne jongen-wijls
verloren heeft, zingt nog; hij herhaalt nog het lied der vreug.
de, want hij verflaat er flecbts één! — maar de kunflige Zanger heeft zijne vrolijke Cantate in eenera klaagzang herfchapen, alleen door den (leutel te veranderen.

I{OOPBEDR1JF EENES ENGELSCI1MANS.

Een Engelschman, in dienst der Oosfndifche Maatfcheppije,
kreeg den inval, na China een honderdtal houten Uurwer.
ken te voeren, bij den naam van Koekoeken bekend. De Chineezen vonden dit klein werktuig zeer fraai, en betaalden zoo
wel, dat de Koopman, op eene volgende reize, ruimen voorraad opdeedt; maar, 't zij de zeedampen den bewerktuigden
blaasbalg hadden bedorven , 't zij de beweeging van het fchip
de raderen ontfleld hadt, de Koekoeken riepen bij zijne aan
niet. Daar hij geen Uurwerkmaaker was, konde hij 2e-komst
niet in orde brengen. 1 Iij maakte den Chineezen wijs , dat de
Koekoek een Vogel was,die alleen in den tijd als hij eijeren
leide riep , en dat het thans niet het regte faifoen was, maar
dat het werktuigelijk zamen(lelzel derwijze zijnde ingerigt, dat
het den natuurlijken Vogel volmaakt nabootfie, de Uurwerken
zouden roepen , zoodra de lente in Engeland zou zijn wederekeerd. Deeze lompe vertelling hadt (Ie gewenschte uitwering, en hij verkogt andermaal zijnen voorraad. Men weet
niet, of hij eene derde proeve waagde.
-
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BEDENKINGEN OVER DE OORZAAKEN VAN HET TOE- EN
AFNEE1\JEN DES RIJKIOD1S . Door N. F. CANARD,

Hoogleeraar in de Wiskunde op de Centraal- School
van Moulins.
(Vervolg en jlot van bl. $22.)
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wij dan, uit hoofde van het'voorverhandelde,
^j zeggen, dat de Rijkdom eener Natie Reeds aanwasfe? Of is er een tijdperk, bij welks overfchreeden
dezelve af in stede van toeneemt ? Dit vraaglul: zal ik
nu onderzoeken en tragten op te losfen. -- Naar ge.
lange de balans des koophandels een invloed van geld
medebrengt, doet de mededinging van rijke lieden, ge
wij hier boven waarnamen , de rente des gelds-lijk
daalen , en , bij wederwerking , ieder andere foort van'
inkomen; naardemaal alle bronnen van inkomst uit derzelver aart eene trekking hebben tot het komen in evenwigt. In deezer voege wordt elk voorwerp van kapitaal,
op zichzelven hefchouwd , dagelijks meer en meer opbrengend, maar betrekkelijk minder; dit wil zeggen, dat
de geftadige verbeteringen, daaraan toegebragt, ze vatbaar maaken voor een ruimer opbrengst; maar de waarde van die opbrengst wordt, met betrekking tot het aan
kapitaal, Reeds minder.
-gewnd
Daarenboven, de grootere maate van volkomenheid,
welke eenige Manufa uur ontvangen heeft , maakt de.
zelve min vatbaar voor verbetering , en de poogingeil
tot eene meerdere volmaaking gaan deeds vergezeld ne t
groote onkosten en eene tlaage verfpilling en afneemin
van de oorfpronglijke inlaage. Hieruit volgt , dat de
ijver tot verbetering, en de drift tot proefneemingen, allengskens bekoelt , en eindelijk geheel verdwijnt. Dc
opeenhooping van geld zal de maate van intrest doen afneemen; het vooruitzigt van voordeel in liandelbefpieMENG. 1807. NO. 15. V v
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gelingen zal bij trappen verminderen , en eerie daaraan
geëvenredigde vermindering van naijver plaats grijpen.
Doch, de naijver van verteering wordt al e meenet; het
getal der zodanigen , die in vlijtbetoon verlappen, en
vertooning van hunnen rijkdom willen manken , vermeerdert verre boven de voorgaande evenredigheid. Ike menigte der gebruikeren doet den prijs van elk artikel rij
dewijl de verkoopers voordeel trekken uit die mede -zen;• clinging , en den overvloed des gelds , in omloop gebragt. Hoe het arbeidsloon hooger wordt , hoc meer
het buitenlandsch vertier afneemt , het aantal van han
vermindert, en aanleiding geeft-delarsnmufti
tot den aanwas van het getal der werkelooze perfoonen,
en. der zodanigen, die hun kapitaal uit bedrijf en handel
neemen, om van de inkomflen buns gelds te leeven.
Tot zekere hoogte opgeklommen, heerscht de naijver
van verteering over den naijver van arbeidzaamheid; dart
neemt een fmaak voor grootheid en weelde de plaats in
van huishoudelijkheid, arbeidzaamheid , en de eerzugt
om zijne middelen te vermeerderen en zijne bezittingen
te vergrooten. De vlijtige in zijn beroep wordt aangezien als een weezen van minderen rang, en de naijver
om te verteeren vormt eene klastb van hooger aanzien,
niet genoodzaakt om, de toevlugt te neemen tot eenige
vermoeijende bezigheid. Deeze klasfe, door de benoodigdheden des handels niet aangezet om den prijs der
goederen te bepaalen, verandert en verhoogt den prijs
van elk artikel door mededinging , en vermindert den
uitvoerenden handel met vreemde Volken. De overvloed
des kapitaals , invloed hebbende op elke foort van eigendom, komt in omloop , en , door een waterpas van gild:
eerst daar te [lellen, ontlaat er welhaast een uitvloed na
andere Landen.
Geduurende dit tijdperk gaan andere Stanten voor•
waards; door armoede vlijtig en werkzaam zijnde, voorzien zij de koopmarkten van Europa met goedkooper en
beter Manufactuuren , en de afneemende Natie ziet de
fabrieken en werkplaatzen vervallen. Alle Poorten van
eigendom deelen in liet algemeen verval; overal is liet
getal der werklieden in overvloed; in eiken tak komen
broddelaars, die elkander benadeelen, en alles gaat ver.
3ooren. Men treft bij de fchamele menigte de ellendigl{e
fchepzels aan, door honger en dorst kwijnende; dewijl
rle bevolking geene evenredigheid heeft tot de uitgeftrekt-
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held ties handels ei; den eisch van werkende harden. Er
zijn Benige weinige fciiatrijken, die in glen grootalen overvloed en dartelfle weelde leeven ; terwijl de volksrmcnigte
allerwegen in behoefte wegkwijnt.
Indien wij de kenmerken , welke een opkomend en
bloeijend Volk aanduiden, vergelijken met die van eens
ten val neigend Volk , wij zullen ontwaaren dat ze het
refit tegenovergeifielde van elkander zijn. i. Bij een opkomend en bloeiend Volk is de naijver ten vlijtbetoon en
werkzaamheid in voile kragt. 2. Er is veel vraags na
goederen , en de mededinging doet den prijs rijen ; terwijl arbeid , die geen winst aanbrengt, onbezogt blijft.
5• Elk voorwerp, waaraan men zijn geld belteedt, is in
een ifaat van vordering en dagelijkf he verbetering. 4.
De bevolking neemt toe. 5.- Het geld is fchaars, de
rente, hoog , en neigt tot vermindering. 6. De bron
inkomen hebben betrekkelijk eene groote op- -neva
brengst , en voltrekt Bene kleine : nogthans hebben zij
Heeds eene ltrei king om ten aanziene van stet laatfte te
vermeerderen, en ten npzigte van het Berate te verminderen. 7. De uitvoerende handel neemt flaag toe, en de
omloop des gelds vloeit van de buitenfte tot de inwendiglle deelen des lands.
Bij een ten val neigend Volk , in tegendeel, is I. De
naijver tot winstgeevenden arbeid aan 't kwijnen, en
de ijverzugt tot verteeren in volle kragt. s. Er is weinig vraag na voortbrengzelen van winstgeevenden arbeid; zij zijn laag in prijs: maar zo veel te meer vraags
is er na 't geen ftrekt om weelde te voldoen, en het {Rijgt
hoog in prijs. g. De voorwerpen om geld in te beleggen
ítaan ffil en neigen ten val. 4. De bevolking neemt af.
,s. Geld is er in overvloed, en, de intrest laag zijnde
bij den aanvang van het verval eens Volks , heeft deezè
Gene beftendige (trekking om hooger. te worden ; dewijl de
naijver om te verteeren, en tot het aanfchailen van voor
weelde, het geld wegneemt, noodig om het-werpnva
vaste kapitaal te behouden. 6. Bij den aanvange des
vervals heeft elke foort van kapitaal een groot deel van
volftrekte opbrengst , en een klein deel van betrekkelijke; maar de laatfte is in een Reeds vermeerderenden, en
de eerfte in een ftaag verminderenden hand. 7. De daad
uitvoerende handel neemt af en zinkt tot niet, en de-lijke
omloop des gelds geraakt ten lande uit.

Staande deeze tralpswijze afneeming van een ten val
Vv*
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neigend Land heeft er een geflaage uitvloed van de kost-'
baare metaalen plaats; de naijver, ons elkander, in ver
voorbij te ftreeven, den winst aanbreugenden ar--tern,
beid veríinaadende, welke noodig is om de hooflfom te
behouden , neemt dezelve bij trappen af, en het Volk
wordt van dag tot dag armer. De fpil- en verteerzugt
zich tot alle volksrangen uitfpreidende , is niemand er
op bedagt, om, 't geen de arbeid opbrengt , te raade te
houden ; van hier de fmaak voor prakt, van hier afkeer
van arbeid , en de belachlijktle trotsheid in armoede.
Zodanig is de verklijke (haat van Spanje, Portugal en andere Landen (*). — Dit zal welhaast het lot van Engeland weezen. Dat Volk , ten hoogtien toppunte van
grootheid opgeklommen, nadert het tijdperk van afneeming , van verval. Wij zullen vervolgens zien, wat
oorzaak is van het vertraagen dier gebeurtenisfe , en
voorheen, en alsnog,
Een ten val hellend Volk, fleeds armer wordende , is
op den rand om in eenen ttaát van ongelegenheid te geraaken , welke in 't eerst de ijverzugt om te verteecren
Zal verminderen , en eindelijk geheel doen ophouden
dan dit kan weder naijver en werkzaamheid baaren; of,
niet andere woorden, de allengskens daargeltelde val eens
Volks llrekt om op nieuw een arm en werkzaam Volk
hervoort te brengen, 't geen de loopbaan der vroegere
voorouderen betreedt. En zulks zou het natuurlijk beloop van het wisfelbeurtig lot der Volken weezen, indien Oorlogen en Omwentelingen deeze orde niet vaak omkeerden.
Overeenkomftig met het onveranderlijk beloop der
nienschlijke zaaken , is er niets beftendigs op aarde, en
alles in een Heeds dobberenden Raat. De verfcheidenheden van werkzaamheid en luiheid zijn niet even
zigtbaar bij alle Volken; onderícheidenst worden zij opgemerkt in die Staaten, welke onderhevig zijn geweest
aan fehielijken aanwas van grootheid en voorfpoed.
Dit tijdperk van verwisfelingen , welke verfchillende
Volken , ten aanziene van elkanderen , ondergaan , is
even zeer zigtbaar in een Volk, ten aanziene van de bij
uit welken het bei{ aat, met elkander-zonderpf,
ver(*) Mogten wij, dit vertaalende, te nederfchrijven, zonder onder die ongenoemde Landen ook ons Vaderland te becekkeu
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vergeleeken. Zij, die uit den aart werkzaam zijn, wier
armoede hun vlijtig en huishoudelijk maakt, verteeren
minder dan zij winnen; hun rijkdom vermeerdert in evenredigheid met hun vlijtbetoon en zorgvuldigheid; doch,
wanneer zij,allengskens rijk worden, vermindert de nood
-zakijhedvnltbofparzmheid;nijver, om elkander in geldverteering voorbij te ltreeven,
fluipt van lieverlede in, en zij worden er op gef}eld om
zich in eenen rang te vertoonen, welke alle verdere opeerihooping van fchatten als overtollig aanmerkt. Dus
mogen wij , het beflendig en nimmer (aalend beftaan des
menschdoms, of liever dat van de gellachten in 't algemeen, in aanmerking neemende, opmerken , dat ze onderworpen zijn aan dezelfde tijdperken van grootheid en
verval , waaraan geheele Volken zich blootgelteld vinden. Naa de onderfcheidene Randen van vordering en
rijkdom doorloopen te hebben , ontkragt de zugt.tot ver
afkeer van werken , de veerlragt , en on--tern,d
dermijnt ongevoelig het leevensbeginzel,'t welk de vol
uitmaakt. -- Een-komenhidvatscljkgef
bewijs voor de waarheid deezer waarneeminge leveren
ons op de rijke Familien : de leden van dezelve, zich zon
bedwang overgeevende aan de voldoening hunner-der
lusten , verdelgen hunne gezondheid , verteeren hunne
middelen, eti teelen een zwak geflpcht voort. Familien,
dus in Genen tlaat van verzwakking gebragt , leveren
niets op, dan eenige weinige uitgemergelde perfoonen,
die, in Mede van hun gedacht voort te planten, plaats
maaken voor andere Familien van meerder fterkte en een
meer beloovend uitzigt. Deeze uitwerkzels grijpen Reeds
plaats; zij behooren tot den natuurlijken loop der dingen , even als wij in een oud bosch, niet gekapt door
der menfchen hand, de oude eiken zien ten gronde vallen, om plaats te maaken voor de nieuwe, die er nabij
opfchieten.
Schooit veele WTijsgeeren de waarheid van dit gevoelen
toeftemmen, met betrekking tot den aanwas en het ver
ontkennen zij nogthans de regtmaatig.-valderFmin,
heid van de toepasling op gcheele Volken; zij merken
elk Volk aan, als zamengefteld uit perfoonen, die geen
eigendom bezitten, en anderen, die ruimen overvloed
hebben; en dat, bijgevolge, de naijver van arbeid en
verteering behendig wederkeerig moet werken ir die volks
Zij houden het voor een algemeen denk--afdeling.
Vv3
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beeld , dat een Tolk, in elk tijdperk , eene verzameling
is van onderfcheidene Famiiien , onderworpen aan de
trappen van aanwas en verval, op dezelfde wijze als het
eene verzameling is van bijzondere perfoonen van allerlei
ouderdom en band, die, door heeds het geflacht te ver
altoos hetzelfde tooncel vertoonen , niet de--nieuw,
zeifde verfcheidenheden.
Ter beantwoording van deeze veronderfielling is het
noodig , onderfcbcid, te maaken tuslchen de voortoren.
gende oorzaaken van den bloei en het verval van Familien in eenen Staat , en de oorzaaken , welke werken op
den bloei of het verval van Volken in eene masfa befclhouwd. Naijver, in eenen algemeenen zin genomen,
is dc fpringveer van alle onze bedrijven , welke wij doen,
niet onmiddelijk aangezet door nondzaaklijkheid , of
vermaakshaiven. Het is desgelijks naijver , welke dent
mensch beweegt om rijkdommen te verzamelen , en er
naderhand een vertoon van te maaken door weelde : de
laatstgemelde naijver is het noodwendig gevolg van den
naijver (les arbeids , en maakt er liet natuurlijk einde
van uit. De mensch verlangt .na het verbeteren van zijn
fortuin , enkel met oogmerk om zich de middelen te ver
liet ten toon fpreiden zijner rijkdommen, en-fchalFento
anderen in verteering te boven te tlrecven. Hij bedoelt
niet , den naijver van werkzaamheid te verlaagen : dec.
ze heeft een gevestigd tijdperk. Wanneer de vlijtige
laan de middelen verzameld heeft om zijne mededingers
te overtrefFen door den luister zijner verteeringe, is er
bij hem geen verdere prikkel om zijne middelen te ver
tegendeel, zijne zegt tot uitgave is grouter-groten.I
dan ooit : deeze moet derhalven hier op uitloopen; anderzins zou zijn arbeid zonder eenig bepaald voorwerp
i eezen. Maar zo lang ik bijzondere perfoonen, met
betrekking tot elkander, in aanmerking neem, is er niets,
't geen liet volífrekt bliikbaar maakt , dat eenige aanwas
of vermindering van Rijkdom op het Volt; in 't algemeen
moet nederkomen : want indien alle Familien dit tijdperk
moeten doorgaan, moeten de arme Familien rijk worden
ten koste van de zodanigen, die zich ten gronde hielpen
door den ijver om in verteering uit te Iteeken; : en het na-.
vuurlijk gevolg hiervan kan geen ander weezen, dan eene
beftendige mengeling van opkomende en ondergaande Falnilien, zodanig, dat de een door de ander zal worden
opgewoogen en a met betrekking tot de Natie, zou alsdan
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dezelfde hoeveelheid van Rijkdom (feeds ('rand houden.
Dan wij komen nu tot de oorzaaken , welke invloed
hebben op den bloei of het verval der Natien met betrekking tot elkander. In de eerfte plaatze moeten wij hier
toehaan, als eene erkende daadzaak , dat alle menfchen
natuurlijk niet begiftigd zijn niet dezelfde veerkragt van
werkzaamheid: wij moeten ook, als Bene erkende waarheid, toeftemmen, dat de mengeling van bijzondere perbonen met grooter of minder maate van veerkragt dezelfde niet is hij elk Volk; of, met andere woorden,
dat alle Volken niet dezelfde veerkragt bezitten. Daar
waarheid, dat.,-enbovisht nbewar
hoe meer veerkragts de Volken bezitten , hoe meer de
bijzondere perfoonen of familien , waaruit zij bettaan ,
het tijdperk doen verwijlen, waarop de naijver van ver
dat van naijver om te arbeiden vervangt; dat is,-tern
hoe langer zij in vlijtbetoon uittleeken, hoe grooter de
veelheid wordt der Rijkdommen, welke zij verzamelen,
vójór dat zij overgin om genot van den opgezameldett
fèhat te trekken.
Laaten wij , op deezen grond, veronderftellen, dat
eenig Volk meerveerkragts bezit dan zijne Nabuuren; de
uitkomst zal weezen , dat het de bronnen van inkomen
meer bewerke , en bijgevolge rijkelijker doe vloeijen. De
Koophandel van dat Volk zal uitgebreider weezen; het
zal het voorregt boven andere hebben, in de voortbreng.
zels van zijne vlijrbetoon op de markten der 7 handeldrij.
vcnde wereld te tlijten ; de balans des handels zal ten
zijnen baate overgaan ; deszelfs rijkdom zal toeneemen,
het kapitaal vermeerderen ; doch vermeerderen tot geen
oogmerk. Naardemaal de werkzaamheid der Natie dezelve altoos aanprikkelt om aan andere Volken te ver
moet de geldsomloop gelijk blijven met dien der-kopen,
Nabuuren , het aeld hoe langs hoe overvloediger worden , en de Natie het toppunt beklimmen , van waar derzelver val begint, gelijk wij hier boven beweezen. Dus
volgt uit de meerdere veerkragt eener Natie in het han
andere Volken natuurlijk, dat derzelver-delbrijfmt
Rijkdom moet opeenhoopen ten koste des Rijkdoms
haarer Nabuuren; en van die ophooping neemt de val
een begin.
Wanneer verfclteide Volken, in elkanders nabuurfchap
gelegen , in het ('ruk van werkzaame veerkragt weinig
van elkander verfchillen , dan vertoonen zij afzonderlijk
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liet afwisfelend tooneel van toe- en afneemende Familien;
dan zij blijven , ten opzigte van elkander, meest altoos
in een Raat van wederzijdiche gelijkvormigheid. Zodanig is de eenpaarige fchilderij, welke de Volken, over
't algemeen , in de Gefchiedenis opleveren; en , bi;aldien een derzelven eene grooter maate van veerkragt bezit, zal hetzelve noodwendig eene ver];efing aan den dag
leggen, geëvenredigd aan de meerderheid van die veer
l:ragt, en het verval zal , als een natuurlijk gevolg,
plaats grijpen. Op deeze wijze hangt de bloei en de
verwelking der Volken af van derzelver wederzijdithe
betrekkingen en onderfcheid in het Ruk van veerkragt. —
Dit zelfde beloop der dingen grijpt plaats, als wij de
veerkragt der Volken ten aanziene van den Oorlog befchouwen. Wanneer onderfcheide Volken , die aan elkander grenzen , gelijk slaan in Kerkte en veerkragt ,
bewaaren zij onderling eene balans van magt; maar wan.
neer één Volk over de andere de meerderheid verkrijgt ,
zal zulks eindigen in derzelver te onderbrenging; dan
wordt er eene magtige Natie gevormd , doch, die , op
gelijke wijze , ten val zal komen , wanneer zij geen
meer vijanden heeft te onder te brengen.
-

RERIGT WEGENS EENE GELUKKIG VOLBRAGTE
I3REUIiSNIJDING, BENEVENS EENIGE AANMERKINGEN AANGAANDE VEROUDERDE BREUKEN. Medegedeeld door ADOLPIIUS

YPEY ,

Hoagleeraar in de Geneeskimde te Franeker.

trent het midden van Zomermaand dezes jaars
1807 werd ik geraadpleegd over Bene verouderde,
met zeekenen van beklemming vertelde, Liesbreuk eener
bijna vijftigjarige Weduwe, te S'ixbieri,r. De oneffene
half knobbelachtige gedaante van liet Gezwel had het
vermoeden verwekt, dat deze, voor eene Vrouwe, zeer
groote Breuk eene Netbreuk zou zijn. Doch de bijkone;tde gewone teekenen van Beklemming deden mij befluiten , dat er echter ook een Ruk van een Darm in
moest begrepen zijn. Waarom ik er ook ten flerk [ta
ep aandrong, om ten fpoedigfle tot de Konstbewerking
over te gaan; dewijl de uitwendige hoedanigheid der
Breuk
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Breuk genoegzaam aanwees, dat alle pogingen tot Repofit e rnie'", dan nadeel zouden kunnen aanbrengen.
Dc Konstbewerking werd , op mijn voorstel , vol
JIarlinger Heel-en Vroed-bragtdoenvflijk
Por Tn-, die dezelve met zijne gewone han -mestr.
Inzonderheid ge -dighenomzt.vrige
Kunstbewerker zeer veel voorzigtigheid, om-bruikted
den aanmerkelijk verdikten en ontaarden Breukzak te
openen; dewijl men alle redenen had om te vermoeden,
dat dezelve vol aangegroeide Ingewanden zou zijn.
Niet weinig f orden wij dus verwonderd , toen de
Breukzak geheel geopend was , 'denzelven gew)egzaani
ledig te vinden, en daarin niets te ontdekken , clan eene
kleine Darmplooi, die zich in een Raat van ontftekiog
bevond, en die, door middel van eenige bandjes, beneden den Buikring was vastgegroeid , zonder dat er eene
zeer aanmerkelijke klemming plaats had. Want zoo ras
deze verbindingen waren weggenomen , liet zich de
Darm zeer gemakkelijk binnenbrengen, zonder dat men
dén Buikring behoefde te openen. Ook fchikte zich al.
les, van dat tijdftip af, ten beste, en de Lijderes was,
binnen korte weken , volkomen herfleld.
Kort voor dat zich de teekenen van beklemming openbaarden , had de Lijderesfe eene aloétifche Purgatie
ingenomen, door welker krachtige werking denkelijk de
ingewanden , die los in den Breukzak lagen , naar binnen zullen zijn geraakt; terwijl het dubbeld aangegroeid
iluk , het overige niet kunnende volgen , daardoor in
een flaat van ontfleking en beklemming is gekomen.
Het ftuk aangegroeide Darm was in een gevorderden
(laat van ontsteking en reeds blaauwachtig van kleur,
hetgeen verfcheidene der aanwezende Konstminnaren
voor een kwaden uitlag deed duchten ; waarover ik
mij echter niet veel bekommerde , omdat de pols niet
koortlig en behoorlijk krachtig was; waaruit ik befloot,
dat er, tot dusverre, geene gefchiktheid tot verfferving
plaats greep. Bij deze gelegenheid herinnere ik mij eene
Breukfnijding , die , voor meer dan twintig jaren, in
mijn* bijzijn , te Vrouwen-Parochie, door den kundi•
gen Leeuwarder Weel- en Vroedmeester H. B UINSMA
werd verrige, en die, door de volgende bijkomende
omftandigheden, zeer aanmerkenswaardig was. Wij had.
den hier, dewijl de Breuk vrij groot was, eene aanmerkelijke hoeveelheid van Net en van Darmen verwacht ,
-
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doch wij vonden niets dan etter , die zich uit den Buikring met oodanig een eiank ontlastte, dat men meende
te lhezwiiken. De omítanders dachten , dat de Patient
liet verband niet zou overleven. Ik alleen was van andere gedachten , van wege den langzamen en flerken
polsflat van den Lijder, die ook, zonder dat er zich
eenig bedenkelijk toeval openbaarde, fpoedig en volkomen herfitelde. Dat hier intusfchen ook een Darm in
het geval was begrepen geweest, bleek genoegzaam bij
wegneming van het eerffe Verband , toen wij verscheidene
graauwe Erwten in de wieken vonden , welke de Lijder
bekende gegeten te hebben. Dan, niettegenftaande de
duistere complicatie van dit zonderling geval en de zoo
ongepaste Dieet, herffeide de Lijder fpoedig, door zijne
buitengewoon groote levenskracht.
Bij gelegenheid van het berigt aangaande dit zonder.
ling geval , meene ik , met betrekking vooral tot de
verouderde Breuken, hier de volgende aanmerkingen te
moeten bijvoegen.
io. Wanneer de verouderde Breuken niet zoo groot
zijig, dat daardoor de Herplaatfing der Deelen onmogelijk wordt geoordeeld , behoort men zich , wanneer er
aanwijzing tot eene Konstbewerking plaats heeft , door
de yerouderdheid der Breuk, en door de daardoor mogelijke aangroeijing der Deelen , niet te laten affchrikken. Doorgaans beílaat die zamengroeijiig in een aantal vliesjes en bandjes, die gemakkelijk kunnen worden
doorgefneden , gelijk ook in eene zamenkleving der
deelen , die door de kracht eens vingers alleen kan
worden verbroken. Dat ook, al is de zamengroeijing
der deelen ongemeen groot en bezwaarlijk , echter daarom de herfielling niet onmogelijk is, weet men, uit het
zoo ingewikkeld en moeijelijk geval van wijlen den beroemden Hanoverfchen Geneesheer ZIMMERMAN , die,
piettegenftaande de . grootstmogelijke te zamengroeijing
der deelen , onder liet beftuur van den grooten mrexsr, , echter gelukkig door de Breukfnijding werd
gered.
;°. Een flaat vn zware ontfleking eener Breuk moet
ons , zoo lang er geene teekenen van ware verflerving
aanwezig zijn, nooit van de Konstbewerking affchrikken; dewijl niemand, met eenige zekerheid , dien graad
van ontfteking van Net of Darmen kan bepalen, die niet
door het wegnemen der kiemming zou kunnen wordea
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weggenomen : zijnde het fleeds beter , het niet volftrekt
onmogelijke te beproeven, dan de Lijders aan hun kot
over te laten.
°. Zoo zeer men, bij verfche Breuken , alles met
beleid en voorzigtigheid moet aanwenden , wat tot de
terughrengitig der deelen dienen kan, zoo weinig moet
men zich hiermede bij verouderde Breuken ophouden,
dewijl men in die gevallen doorgaans een voldoenden
grad van zekerheid heeft, dat er aangroeijingen plaats
hebben. Men moet dus bij eene enkele voldoende poging berusten , om heet geval niet, door eene nadeelig;e
drukking op de ingellotene doch aangegroeide Ingewanden, te verergeren. Zelfs vermindert , bij eene bezwaarlijke verfche Breuk, de hoop tot her(iel door inbrenging, naar mate de Breuk langer buiten het ligchaani
is geweest, van wege de heeds toenemende ophooping
des vochts in den Breukzak ; dewijl men daardoor,
fchoon men meent op den Darm tot herhel te werken,
meestal eerre onnutte drukking op het in den zak op.
gefloten Water uitoefent.
4°. Bij verfche Breuken heeft men in de Konstbe•
werking doorgaans dit voordeel, dat er zich eerre aantnerkelijl e hoeveelheid van Water tusfchen den Breukzak en
de ingewanden ophoopt; waardoor men minder gevaar
loopt, van die deelen , bij het openen van den zak, te
kwetfen. Doch, bij eene verouderde Breuk, heeft iets
van dien aard dikwijls geen plaats, dewijl de zamen
daartoe dikwijls te naauw veree--groeijndl
nigen. Men moet derhalve in dezen met zeer groote omzigtigheid te werk gaan.
5 0 . Bij het openen van een verouderden Breukzak moet
men niet alleen de losmaking van de zamenhechtingcn
der deelen met den zak naauwkeurig volbrengen, maar
insgelijks de in den zak aanwezende Ingewanden naauwkeurig van elkanderen fcheiden; dewijl anderzins de dus
niet van elkanderen afgezonderde deelen ligtelijk to;
velerlei, lastige inwendige beklemmingen, en tot andere onaangename toevallen, aanleiding zouden kunnen}
geven.
6°. Oude verwaarloosde, dikwijls uit- en influipende
Breuken, bekomen dikwijls, niettegenflaande dat áíe In,
gewanden vrij zijn, een grooten en verdikten Breukzak,
die met geene mogelijkheid geheel ingebragt kan worden: zoodat er, al zijn de Ingewanden binnen, íteeds
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Bene dikte overblijft ,die men niet weg kan krijgen. Mir.kundigen raken hierdoor wel eens in verlegenheid , wan.
neer er een Breukband wordt gevorderd. Ondertus%lhen is deze zwarigheid minder dan zij fchijnt , dewijl , zoo lang er iets vlij de Iingewanden buiten het
ligschaam is, door de drukking van ieder vreemd ligclnam
op dezelve , eene geweldige pijn wordt veroorzaakt.
Is derhalve de overgeblevene dilate , vooral in de ftrekking der Buikringen , van dien aard, dat eene matige
drukking niet de toppen der vingeren daarin geen pijn lijk gevoel veroorzaakt, dan kan men gewoonlijk met
-veiligheid éen Breukband aanleggen. Het fpreekt intu sfchen van zelven , dat men , in alle eenigzins twijfelachtige gevallen, met de grootfl:e behoedzaamheid moet te
werk gaan , en fleeds oplettende zijn of er zich ook
enige teekenen van Beklemming ontdekken.
. Schoon de vrouwelijke Liesbreuken dikwijls in
de lip der Vrouwelijkheid zakken, waardoor zij eene
ongewone grootte kunnen bekomen; zoo begeven zij zicli
ook dikwijls, gelijk ook in ons geval plaats bad, buiten
nemen eene plaatfing aan , die zich ge--wards,en
inoegzaam in het midden bevindt , tusfchen den Liesring en 'den band vang Poupart. Minkundigen in deze
zaken worden daardoor wel eens bedrogen , en zien
de buitenwaards gewekene Liesbreuk voor eene Buik
aan.
-btenk
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RAPPORT DER GENEESKUNDIGE MAATSCHAPPIJ TL
LONDEN, RAAKENDE DE KOPPO SINEt`TING,
UITGEBRAGT 17 JULIJ 1807.

D

e Maatfchappij heeft haar beflisfend gevoelen niet
uitgebragt, zonder alvoorens alle bijzondere Genees- en Heelkundige Kollegien en Maatfchàppijen geraadpleegd te hebben; zij heeft daarenboven knndfchap
ingenomen van een groot getal bijzondere perfoonen,
bekwaam om haar voor te lichten. De flotfomme der
onnoemelijk veele narigten , welke de Maatfchappij heeft
ontvangen , is geweest, dat de Koepoksinenting een behoedniiddel is tegen de Kinderziekte, zonder eenig ge.
vaar ; dat de voorbeelden van het tegendeel zeer zeldzaatrt zijn ; dat de ongefteldheid , welke zij veroorzaakt,
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zaakt , gering is , en zelden de ingeënten verhindert,
hunne gewoone bezigheden waar te nee men. Men heeft
dezelve te werk geleld aan zwangere Vrouwen , aan
Kinderen geduurende het tandhaalen, of wel kort raa
hunne geboorte , en men heeft altijd opgemerkt , dat
zij, in deeze omtl:and gheden , zeer aanmerkelijke voordeelen bezat boven de (gewoone) inenting, die, hoewel
zij gemeenlijk eene flegts geringe ziekte veroorzaakt,
zomtijds van ontrusteude toevallen gaat verzeld , en oolz
bij wijlen heillooze gevolgen heeft. De zekerheid der
Koepoksinentinge , als behoedmiddel tegen de Kinderziekte, is , indien nier volkomen , althans daaraan zoo na
grenzende, dat het niet geoorlofd is , van eene menfc helijke ontdekking grooter volmaaktheid te verwagten. De
Maatfchappij is in de gelegenheid geweest, zich aan
uitslag te verzekeren , welken de Ko^poks•-gande
inenting heeft gehad bij eenige honderden van duizend
perfoonen , welke deeze kunstbewerking hebben ondergaan. Zij heeft de verzekering bekomen , dat het getal der gevallen , welke kwalijk zijn uitgevallen , zoo
gering is , dat men met verwondering zal verneemen , dat,
van een gegeeven getal van met de Koepok(toffe ingeente perfoonen, het getal minder is, aan wien het neet
geen goeden uitflag is gefchied;, dan er geftorvenen geteld
worden onder een gelijk getal perfoonen , wien de Kinderziekte is ingeënt. Gewoonlijk en in het zeer kleine getal voorbeelden van Kinderziekte , aan met de Koepoltftoffe ingeënte perfoonen overgekomen, liet zij natuurlijk, het zij door inenting, is de ziekte altijd goedaar tiger geweest, en heeft korter dan gewoonlijk geduurd.
Alles wijst uit , dat men te onregt heeft gezegd ,_ dat de
Koepoksinenting nieuwe, onbekende, mon(treuze Ziekten veroorzaakt. Zij, die dit beweeren, hebben geene
voldoende gronden voor hun zeggen aangevoerd, en men
moet er uit befuiten, dat zij ter kwaader trouwe handelden, of geene kennis van zsaken hadden.
De Koepoksinenting dient om de Kinderziekte in het
land te doen ophouden , alwaar zij algemeen wierdt te
werk geteld. Intusfchen is het zeker, dat te LonIen,
heden ten dage , het tiende gedeelte voor het minst der
Itervenden , door de Kinderziekte wordt weggerukt.
De Maatfchappij merkt aan, dat de berigten, welke
zij heeft ontvangen , allen niet even gunitig voor de
l^oepoksinenting zijn; maar dat zij, de ongunf}ige' getuige-
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nisfen zorgvuldig onderzogt hebbende , zekerheid heeft
bekomen, dat zij van geen gewigt waren, komende van
lieden zonder ondervinding, of die uit onderstelde Opga.
ven redeneerden. Voor het overige, daar de Koepol;sinenting eerst zedert acht jaaren bekend is , moeren haare voorpanders zoo wel als haare tegenttreevers in aan me rking neemen , dat een zoo korte tijd niet genoeg is
om ten dien opzigte alles naauwkeurig te bepaalen , zoo
mill als om dien trap van volmaaktheid te bereiken voor
welke de kunstbewerking, welke dezelve mededeelt, en
de poogingen, welke aangewend worden om een zekefert uittag te bekomen, vatbaar kunnen zijn.
1De Maatfchappij eindigt haar Verlag met eene ernfiige aanprijzing van de Koepoksinenting. „ Laaten wij
„ hoopen," zegt zij, ten befluite, „ dat de tijd niet
„ meer verre af is, waarin dit behoedmiddel geene te„ genfireevers meer zal hebben, en, het geheele men„ fchelijke geflagt hetzelve hebbende aangenomen, men
„ de verwoestingen der Kinderziekte zal zien een einde
neemen, ondertield zijnde dat deeze geduchte Ziekte
„ niet geheel verdwijne."
0
AANMERKINGEN , OVER DE REGEERING , DEN
GODSDIENST , DE VRIJERIJ , HET HUWELIJK
EN DE ZtiDEN DER INBOORELINGEN VAN
NIEUW - ZUID -WALES. Door DAVIH
COLLINS.

(Vervolg en flot van bl. 588.)
GEWOONTEN.

O

nder andere Gewoonten , bij dit Volk [landvastig
in gebruik, is er eene, welke bijzonder onze aan.
dagt verdient , dewijl het eenig denkbeeld met zich
brengt van vergeldende regtvaardigheid.
Het vergieten van bloed wordt íteeds van ftraffe gevolgd; de beledigende partij wordt gedrongen zich bloot
te (tellen aan de werpfchigten van allen , die verkiezen
dezelve op hem te werpen: want in deeze, ftrafoefeningen
helpen geene banden van bloedverwantfchap of vriendfchap. Bij den dood van eenig perfoon, 't zij man of
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oud of jong, moeten de vrienden des geftorveIien getl:raft worden., alsof de dood door hun verzuim
veroorzaakt ware. Dit gaat zomwijleii veel verder dans
noodig fchijnt, of eenigzins met de menschlijkheid kain
worden overeengebragt.
Naa den moord Van YEL-LO-WAY, door VAT-TEWAL, was diens \Veduwe NOO -ROO -ING verpligt , vol
gewoonte des Lands, haars Egtgenoots dood te-gensd
wreeken op een der bloedverwanten des 1Vloordenaars.
Zij ontmoette een jong Meisje, GO-NANG-GOO-L1E geheeten , die WAT-TE-WAL eenigzins in den bloede beítondt; deeze wandelde met haar en twee andere Meisjes op eene afgelegene plaats, waar zij 't zelve, met een
ílok en fcllerpgepunten (teen, zo geweldig Hoeg en
fneedr, dat het kind bijkans levenloos in de Stad gedraag_n werd. Het hadt aan 't hoofd zeven diepen filee.
den; liet eene oor was tot het been gefpleeten, en hadt
het meest geleden. Het kind was zeer gevaarlijk ge.
wond , en fiierf weinig tijds daarnaa. -- De Inboorelingen, aan welke dit bedrijf vermeld werd , betoon
weinig of geen aandoetaing, maar fchee.-denswg
nen zulks regt, noodzaakelijk en onvermijdelijk te keuren; en wij verstonden, dat, wanneer Vrouwen in 't
geval zijn om deeze bloedige wraak te neemen , zij
die nooit uitoefenen dan aan haare eigene Sexe, en geen
Man aan durven. — NoO - ROO -ING , bemerkende dat
de mishandeling, GO -NAKG -GOO-LIE aangedaan, verre
was van hij ons goedgekeurd te worden, ontkende haar
geflangen te hebben , en lag dit bedrijf de twee andere Meisjes en laste; dan de lieden , waarmede wij
over dit geval fpraken , verzekerden ons, dat dit het
bedrijf geweest ware Vail NOO -ROO -ING, eil voegden
er hij, dat zij niets meer gedaan hadt, dan waartoe het
gebruik haar verpligtte. Het kleine flachtoffer van haare wraak was , uit hoofde van haare zagtaartigheid,
zeer bemind in de Stad; en het levert een zonderlingen
trek op van de onmenschlijkheid deezer handelwijze, dat
zij alle dagen , zints YEL - LO -WAYS dood , verzogr,
dat NOO - RO - ING in de Officiers hut, waar zij zich ont.
hieldt, mogt eeten. Hoogst woest, in de daad, is eens
gewoonte, die de hand tegen dus een kind kon wapenen. De dood vats '? zelve bleef ongewrooken, mis
omdat men dien voor een verzoenend offer hieldt.-fchien
WAT- Tri - wni., die het misdrijf begaan hadt, om 't
welk
,
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welk dit Meisje zo wreedlijk leedt, ontkwam onbefchadigd
de fpeeren van BEN-NIL-LONG, COLE-BE en verfcheide
andere Inboorelingen ; hij verkeerde vervolgens met hun
naar ouder gewoonte ,en leefde daadlijk met deeze Vrouw
voor eenigen tijd, tot dat hij , in den nagt, door COLEn$ vermoord werd.
Deeze WAT-TE-WAL was een zeer goed vriend van
EEN- NIL-LONG, die twee keèren bij ons ontkende, dat
hij daaden gepleegd hadt , welke hij wist dat ons mis
zouden ten gevolge hebben. In dit laatfle geval-noeg
verraadde BEN- NIL-LONG eene grooter maate van dubbelhartigheid, dan wij hem vatbaar voor gekeurd hadden. Wanneer wij heil op liet ern[tigst afvroegen , of
WAT-TE-WAL de doodflaager was van YEL-LO- WAY,
verzekerde hij ons op het ftelligst, dat WAT-TE-WAL
den moord niet gedaan hadt , maar WERE-DOUR-RAIL.
Weinig vermoedden wij, dat hij zich bediende van eene
oml}andigheid, van welke hij wist dat wij onkundig waren; te veeeten, dat WAT-TE-WAL meer dan één naam
hadt: door ons den tweeden op te geeven, fpaarde hij
zijn vriend , weetende dat hij altoos lijf en fterk kon
fiaande houden , dat hij 's mans naam niet voor ons ver
voerde beide die naamen. — Ee:n-holenadt.Dm
eenigen tijd daarnaa beduidende dat wij die kurlltenaarij
ontdekt hadden , en het voor eene laagheid hielden ,
welke wij van hem niet verwagtende waren, lachte hij,
en ging heenen.
BIJGELOOF.

Even als alle andere kinderen der onkunde, zijn de
Inboorelingen flaaven van het. Bijgeloof. Mij dunkt
ik mag hun Car-rah- dj den hoogepriester hunner hijge.
loovigheid noemen. Het aandeel, 't geen zij hadden
bij de tandtrekkingen ,was de eenigé omliandigheid niet,
welke mij tot die veronderlaelling bragt. Wanneer COLEisE den Gouverneur PHILLIP na de oevers van de Hawkesbury vergezelde , ontmoetten zij een Car- rat- dy, YEL-LOrzuN - DY , die , met veel gebaars en betoons van bezorgdheid, voorgaf de punten van twee fpeeren uit diens zijde te trekken; fpeerpunten, die er nooit in geweest waren, of, hadden zij er gezeten , veeleer, ter uithaaling,
het mes eens heelmeesters, dan de beleezingen van YELLo-MUN-DY, noodig zouden gehad hebben. Dan deeze
ver-
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vermeende lijder was voldaan over des Car -rah dy poo•
gingen om hem van dat gewaand ongemak te verlosfen
en oordeelde zich volkomen geneezen.
Staande den tijd dat BO-ROO NG (eerie vrouwlijke inbooreling) ten huize van den Geestlijken woonde, be
zoet zij, van tijd tot tijd ,het benedentle gedeelte van de
haven. Van een deezer bezoeken keerde zij zeer ongelleld
terugge. Na de oorzaak gevraagd zijnde (want Beene
oorzaak deedt zich oogfchijnlijk op) vertelde zij, dat de
vrouwen van Cana -nier -ray haar water gemaakt hadden
op den weg, welken zij over moest, en dat zulks haare
kwaal veroorzaakte. Deeze vrouwen waren haar vijandig, dewijl zij tot het diftric`t van Botany-Bay behoorde.
Zij aan deeze vrouwen te kennen gegeeven hebbende dat
zij zich ongefteld gevoelde , zeiden zij wat zij gedaan
hadden, en vermeldden dit op een zeepraalenden toon.
Schoon Mr. wuITE haar deedt aderlaaten, herflelde zij
niet, en onderging eerie zeldzaatne en bijgeloovige kunst
bij welke de volvoeriter meer leedt dan zij.-bewrking,
Zij zat neder op den grond; om haar hoofd werd een
koorde gewonden , en wel zo , dat de knoop vlak voor
't voorhoofd kwam; het overfchot van de koord werd,
opgenomen door een ander meisje, op een kleinen afRand van haar gezeten, en die met het einde haare lip
pen zo fterk wreef, dat het bloed er veelvuldig uitkwam.
1300-ROONG zich verbeeldende dat al dit bloed, uit haar
hoofd en langs de koord loopende, in den mond van het
meisje kwam , fpoog 't zelve dit bloed in een klein potje , 't welk naast haar Rondt, half vol water, en waarin zij nu en dan het einde van de koord doopte. Deeze
zeldzaame kunstbewerking noemen zij Be- an. gay, en is
het bijzonder werk der vrouwen.
Een ander zonderling blijk van het Bijgeloof deezer In.
boorelingen zagen eenigen van ons volk, behoorende tot
een boot, die, door tegenwind opgehouden , beneden
in de haven lag. Zij hadden Benige visch gevangen
's avonds maakten zij die gereed om te branden; een der
Inboorelingen zag het; hij fchudde zijn hoofd, en riep
hun toe, dat de wind, na welkeu zij verlangden, niet
zou opwaaijen. Zijne bewijsreden wederhieldt hun niet
van met het gereedwaaken voort te vaarent dan de wind
met de daad ongunftig blijvende , gaven de fchepelingen, op hunne beurt, een blijk yan bijgeloof, door. den
MENG. 1807. NO. 15.X X
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Inbooreling te mishandelen , aan hem toefchrijvende dat
de tegenwind hun zo lang ophieldt. Ik ondervroeg Y-RA-NI-BE na dit geval ; en hij verzekerde mij, dat de
Inboorelingen nooit 's avonds hunne visch gereed maakten.
Bij een inham van de Hawkesbury, omtrent het midden
van een eenigzins hoog land, Raat een rots, niet ongelijk in gedaante aan een Soldaaten wagthu4sje. Ten aan
hebben de Inboorelingen eene bijge--zienvadrots
loovige overlevering, dat, terwijl eenigen hunnerlandgenooten aan den voet deezer rotze feest hielden, zommigen van het gezelfchap begonnen te fluiten.; en dat er
toen van de, hoogte een íteenbrok nederplofte , die het
geheele gezelfchap verpletterde. Te deezer oorzaake is
liet bij hun een vaste regel, nimmer te feite n , als zij
zich bij deeze rots bevinden.
Onder hunne andere Bijgeloovigheden was er een, die,
hunne onkunde in aanmerking genomen , niet wel kon
uitblijven. Hiervan hadden wij verfcheide blijken. —
BEIV-NIL-LONG fprak

ons van eene Verfchijning, die met

veel gerugts iemand naderde, en, deezen aangrijpende,
bij de keel vasthield.t. Die rustverttoorder kwam langzaam aan, voorover geboogen, en, de handen in eene
en dezelfde rigting als het aangezigt houdende, voortflappende,totdat hij den_ geenen, wien bij een bezoek gaf,
daadlijk aangreep. — Wij verflonden naderhand uit hem
en anderen, dat zij, door het flaapen bij het graf eens
afgeftorvenen , van wegen hetgeen daar dan omging,
vrij waren van alle vrees om vervolgens eenige fpookverfchijnzels te zien : want geduurende dat flaapen bij
het graf kwam de geest dps afgeftorvenen hun een bezoek geeven , greep hun bij de keel, opende hun licháam nam er de ingewanden uit , plaatfle die er weder in, en heelde de gemaakte wonde. Wij bemerkten ,
dat zeer weinigen in den nagt verkoozen uit te gaan; dat
zij zeer fchrogmagtig waren omtrent de graven, vreezende voor een nagtbezoek der geesten: dan de zodanigen,
die zich hierin ftoutmoediger betoonden , werden onmiddelijk Car-rah-dys; ook hadden allen, die dit beroep
warnamen, deeze beproeving van de nagtwerkzaamheden der geesten doorgedaan. — Het is zeker , dat zij,
zelfs bij dag, zeer ongenegen zijn, over een graf te loo-

pen. Naar allen fchijn heeft het gemelde vertelzeltje
van
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van het bij nagt bij de keel grijpen der geesten geheel en
al den grond in dat flag van droomen , 't geen wij de
nagtmerrij noemen.
Aan hetgeen wij het fchieten van een Star heeten ,
fchrijven zij zeer veel toe. Bij zulk eene gelegenheid
zag ik het meisje BOO- ROONG zeer ontlield; zij voorfpelde veel onheils , 't welk alle de Blanken in dier wooningen zou overkomen. — Voor donder en blixem zijn zij
zeer bevreesd; maar zij 1 aan in het begrip, dat zij,
door het zingend opzeggen van zekere woorden , en fterk
ademhaalen., het, gevaar kunnen verwijderen. — Voorbeelden van liet in 't werk ftellen dier behoedmiddelen heb ik gezien.
GEAARDIIEID.

Uit verfeheide bijzonderheden, wegens dit Volk waar`
genomen, mogen wij een algemeen denkbeeld opmaakeit
van deszelfs aard en charad r. Zij zijn wraakzugtig ,
jaloers , moedig en listig. Ik heb nimmer kun wa-arneemen van elkander bij nagt., met oogmerk om te mooroden, voor mangel aan moed aangezien, maar veeleer ge
voor een uitwerkzel van den helfchen geest der-houden
wraakzugt , die langs deezen weg zich zekerder, oordeelt, dan bij de ontmoeting op klaaren dag. Hun gedrag, wanneer zij openlijk worden aangevallen, cie vol.
flandigheid, met welke zij pijn verduuren, de vaardigheid, waarmede zij de uitdaagingen tot een gevegt aan
blijken , dat het hun aan geert-nem,firkto
moed mangelt. Zij verfmaaden allen denkbeeld van
meerderheid, die niet in den perfoon zelven huisvest.
Ik herinner mij, hoe BEN -NIL-LONG , een fchild ge•
maakt hebbende van tin , en overtrokken niet leder,
hem ten gefchenke gegeeven door den Bevelhebber
PHILLIP, daarmede na de haven ging: wanneer hij zo rt.
der hetzelve wederkeerde, vermeldde hij ons, dat hij 't
zelve verl000gn hadt; doch het was hem met de daad af.
genomen door het volk van den noordlijken oever, en vernield: men keurde het onvoeglijk, zich met zulk een befchutzel te dekken.
De Inboorelingen mogen , gelijk zommigén willen,
eerlijk geweest zijn, vóór dat wij ons bij hun ter wao
range nederfloegen , daar zij zian elkander niet veel
konden tleeien; doch van ons ítalen zij veeIe dingen,
XXa
wel
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welke wij hun niet konden of wilden geeven. Geenzins
was het te verwonderen , dat zij dingen wegnamen ,
welke hunne begeerten konden voldoen ; docii ik heb
hun zaaken zien iteelen , waarvan zij met geene mogelijkheid het gebruik konden weeten. Mr. VH1TE zich
eens in 't midden van een hoop Inboorelingen aan het
benedeneinde der haven bevindende, zag een hunner een
klein doosje met Intirumenten, uit diens zak eenigzins
uit(ieekende : hij wagtte eene gunftige gelegenheid af,
flal het, en vlood er mede weg; dan men ontdekte den
diefftal, zette den dief na, en deedt hem het ge(loolene
wedergeeven. Onmogelijk was het voor de 7ack1onners,
te weeten wat er in was: wij waren er nog korten tijd
geweest. 1-ladde hij het bij zich gehouden, ik ben ver
dat hij het doosje op zijn hoofd zou gelegd en-zekrd
als een fieraad gedraagen hebben : want zij waren gewoon , in het eerst, alles, wat wij hun gaven, op het
hoofd te zetten.
Dat zij geene vreemdelingen zijn om nu en dan Bene
valschheid te begaan, is daaruit blijkbaar, dat de woorden waarheid en leugen in hunne taal voorkomen ; doch
daarenboven hadden wik verfcheide proeven , dat zij geene
leerlingen waren in de kunst van veinzen en liegen. Ik
heb dikwijls waargenomen , dat , wanneer wij onze twijfeling te kennen gaven aan eenige hunner vertellingen,
zij ons met veel betoons van ernst van de waarheid ver
ons fpreekende van andere Inboorelin--zekrdn;mt
gen , betoonden zij zich zeer bezorgd om ons te doen
gelooven , dat zij ons geen leugens verhaald hadden.
Hunne bekwaamheid om anderen na te bootzen is zeer
groot. Het was een geliefd fpel bij de kinderen, de bij
iemands voorkomen na te doen; en zij-zonderhva
ílaagden daarin bij uitíteekenheid.
Vatbaar zijn de Yacklonners voor vriendfchap , en voor
't gevoel van (inerte: dan deeze laat(te aandoening koesteren zij niet lang. Wanneer BA-LOO-DER-RY , een aar
jongen , die onder ons geítorven was , begraaven-dige
wierd, zag ik de traanen afbiggelen langs de blecke kaaken van diens Vader MAN-RO-GAN: dan binnen korten
tijd waren deeze traanen opgedroogd , en 's ouden mans
gelaat tekende niets dan het groot aantal jaaren, die hij
geleefd hadt.
Met oplettenheid en eene zagte behandeling zou men
ran deeze lieden menfc hen kunnen naaken, van veelerlei
dienst.
-
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dienst. Ik. heb ze aan boord van vaartuigen zo nuttig
bevonden als een blank matroos. De Voikplanters heb.
ben er eenigen aangetroffen, die met de kudde uitgingen,
en zeer zorgvuldig het inedegenomen getal t'huisbragten , fchoon zij niet hooger dan drie of vier kunnen
tellen.
Hunne kennis aan de Starren is bepaald tot de naamen
van Zon , Maan en eenige Starren , en den Melkweg. Van de klootfche gedaante der Aarde hebben zij
geen het minfle denkbeeld, maar verbeelden zich , dat
de Zon , geduurende den nagt , over hunne hoofden
wederkeert tot de plaats , waar dezelve 's morgens opkomt.
Naardemaal zij nooit voor den dag van morgen zorgen, uitgenomen bij gelegenheid van een Walvischfeest,
eeten zij altoos zo lang zij wat te eeten hebben ; ver
zijnde , gaan zij in den zonnefchijn liggen flaa--zadig
pen, en blijven in dien !iaat, tot dat de honger of Benige
andere oorzaak hun weder tot werkzaamheid aanport.
Ik heb bij wijlen Gene groote maate van werkeloosheid bij
hun ontdekt, en dikwijls gezien, dat de Mannen zich
daarin toegaven, ten koste van de Vrouwen , die gedwongen werden, om , ten hunnen gevalle , veel uit te
harden. Uuren aaneen zaten deeze in den blaakenditeia
zonnefchijn , zingende een kort gezang onder het vis
zonder eene genQe zaame hoeveelheid aan te-fchen:wat
brengen tot ípijze voor haare dwingelanden, die op hun
gemak lagen te slaapen, flondt haar eene ruwe bejegening
bij het thuiskomen te wagten.

UITTREKZELS UIT DE REIZEN VAN DEN HEERS
CHATEAUBRIAND, DOOR GRIEKENLAND ,
EGYPTE EN SYRIE.

Aan de Schrijvers der Blgemeene Vaderlandfche
Letteroefeningen.
„ n de zoo belangrijke als bevallige Reizen van den
Heere CHATEAUBRIAND eenige bijzonderheden aan
„
treffende, welke over den tegenwoordigen Raat van
het eertijds 7ood/che Land en ?erufalem licht ver,, fpreiden , wierd ik te made, dezelve vertaald aan UI.
Xxa
„toe
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„ toe te zender.. Misfchien zult Gijl. daarvoor wel een
„ hoekje in uw geacht Mengelwerk opruimen. In allen
,, gevalle ben ik
UI. Beguniliger,,
E. T. A."
Schier bij iederen voetflap bloedt het hart van den
Reiziger door deeze weleer zoo beroemde ifreeken ,waar
de leevende bouwvallen de aandacht aftrekken van de
overblijfzelen van marmer en fleen. De ingef orte
inuuren van Mycene en liet Graf van AGAMEMNON wier
ons in de woestijn door eenkind aangeweezen,wiens-den
lichaam naakt, wiens aangezigt door gebrek uitgeteerd
was. De -Zanggodinnen noodigen vrugteloos, om op
den grond van Peloponefus in haare zoete begoochelingen
te deelen : de droevige waarheid vervolgt u. Uitgedroogde kleimuuren , meer tot beestenhallen dan tot menIchenwooningen gefchikt ; Vrouwen en Kinders in
lompen gewikkeld, fchielijk vlugtende op 't gezigt van
den Janitfaar of den vreemdeling; verfchrikte Geiten,
zich in het gebergte verfpreidende, en grommende Houdien , die u met gehuil verwelkomen : zie daar de afzigtige beelden, die u de zoete herinnering verbitteren. —
Zedert den oorlog met de Rusten is Morea verlaaten, en
de ijzeren roede der Turken drukt zwaar op desze]fs
ongelukkige inwooners; de eflbaneezen hebben een gedeelte der bevolking vermoord ; overal ontmoet men
dorpen, door vuur, en zwaard verwoest, (leden, gelijk
J11 flra , waarvan gehheele wijken verlaaten zijn ; bij rei
vijftien mijlen ontmoet men forns geene enkele-zenva
wooning. Schreeuwende ongeregtigheden , verguizingen
van allerlei aart , hebben leeven en landbouw uit het
Vaderland Van LEONIDAS verbannen. Het is louter fpel
voor den ellendigen Aga van het geringíle dorp, om den
Griekfehen. Boer uit zijne hut te verdrijven, hem op het
geringíte vermoeden re vermoorden , en zich van zijne
ongelukkige vrouw en rampzalig kroost meester te maa':en. Ten toppunt van onheil gebragt , ontrukt zich de
bewooner van 1llorea aan zijn geliefd vaderland, en waant
in 4la zijn noodlot te ontvlieden , waar hij de beulen
van zijn vaderland voor Cady's en Pacha's verwisfeld
heeft, die hem tot in de woestijnen van Palmyra en de
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zanden van de fordaan vervolgen. Ik ben geen van
die heldhaftige bewonderaars der Oudheid, wien één
fchoon vers van HOMEPus alle deeze gruwelen vergoeden kan. Nimmer gevoelde ik als LUCRETIUS, daar
hij zegt :
Suave marl magno, turbantibus &quora ventis
E terra magnum alterius fpeè?are laborem.

„ Ik lijde , wanneer ik natuurgenooten zie lijden , en
blijf niet gevoelloos op den oever de fchipbreuk van anderen aanftaaren." Alsdan hebbende Zanggodinnen geen
ander vermogen op mij, dan dat, welk diepe deernis opwekt voor de ongelukkigen.
De overblijfzels der Aloudheid hebben niet minder dan de menfchen van de barbaarsheid te lijden,
welke in veele gewesten van het Oosten heerscht.
Een zwaarlijvige Tartaar bewoont tegenwoordig het
Kasteel, opgevuld met de meesterftukken van ICTINUS
en PHIDIAS , zonder zich te verwaardigen om te vraagen , welk volk deeze brokken heeft agtergelaaten,
zonder zich te verwaardigen om buiten de bouwval
te treeden , welke hij onder de puinen der-ligehut
gedenkítukken van PERICLES heeft gebouwd. Slegts
nu en dan fleept de logge dwingeland zijn lichaam
voort tot aan de deur van zijn verblijf. Met de beenen kruislings onder het lichaam gezeten , op een morfig tapijt, terwijl de rook van zijn pijp te midden der
kolommen des Tempels van MINERVA na boven Rijgt,
(laat hij een onaandagtig oog op de boorden van den
Salaminus en de Epidaurifche Zee. Wij zouden niet in
haat zijn de verfcheidene aandoeningen te fchilderen,
van welke wij vervuld wierden , toen wij in den eer.
lien nacht , welken wij te ilthenen doorbragten , uit den
flaap gewekt wierden door de Turkfche Tambourijn
en Zakpijp , wier wantoonige klanken uit de overblijfzels der Propyleën voortkwamen : ten zelfden tijde
zong een Mufulmansch priester in het Arabisch het
verloopen uur voor de Griekfche Christenen van Minervaastiad. Deeze Dervis behoefde aldus de vlagt der
jaaren ons niet aan te wijzen; zijne ftemme alleen in
deezen oord ve%kondigde genoeg, dat de Eeuwen ver
-lopen
waren.
Deeze vergankelijkheid der menfchelijke zaaken is te
Xx4
tref.
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trefFender voor den Reiziger, in zoo verre dezelve een
tegenhanger is van de onveranderlijkheid van de overige
natuur. Als 't ware om met de onbeftentligheid der
volken den draak te f'reeken , ondergaan de dieren geene
omwenteling in hunne huishouding, noch veranderingen
in hunne manieren. 's Daags na onze komst te dthenet3
deedt men ons Ojevaaren opmerken, in de lucht opllijgende, zich in bataiïjons fchaarende , en na Afrika hun
vlugs rigtende. Zints de regeering van CECROPS tot-ne
op den huidigen dag hebben deeze vogels jaarlijks den
zelfden togt gedaan , en zijn ter zelfde plaatze terug
gekeerd. Maar hoe menigmaalen hebben zij den huiswaard
in tranen wedergevonden, welken zij in vreugde verlaaten hadden ! Hoe menigmaalen hebben zij vergeefs
tien huiswaarde gezogt, en zelfs het dak, waarop zij ge«
woon waren hunne nesten te bouwen !
Van Athenen tot aan , erzrfafeth vertoont zich het akeligst tafereel aan het oog des Reizigers ; een tafereel ,
wiens telkens toeneemende afzigtigheid in Egypte den
hoogsten top bereikt heeft. Hier zagen wij vijf gewapende aanhangen zich elkander dewoestijnen en de puinhoopen betwisten (*). Hier zagen wij den Albanees
op ongelukkige kinderen aanleggen , die zich agter
de ptuluen hunner hutten liepen verfdruilen, als wel ge,
woon aan dit verfchrikkelijk fpel. Van de honderd vijftig dorpen , welke men, van Rofette na Cairo vaarende,
aan den oever van den Nyl telt, was er niet een ecuige
in
( *) InRAtM - BEY in Opper- Egypte; twee kleine onaf han ke.
;ijle beys; de Pacha an de Porte te Cairo.; eene bende oproerige' 4Ibarseezen , en EL-NY-nay in Neder - Egypte. Er
beerseht een geest van oproerigheid in het Oosten, die de
reïstogten moeijelijk en gevaarlijk maakt; de Arabieren dooden heden ten dage de Rdizigers , met wier uirplondering zij
voormaals zich vergenoegden. Tusfehén de Doode Zee en
erufalem, op eenen affland van; veertien mijlen , zijn wij
iweemaalen vijandelijk aangevallen ; to op den IVyf wierdt
door de aanhangers van EL-FY-BEY op ons ge('chooten. in
deeze laatlie ontmoeting hadden wij bij ons den Heer CAFFE,
een Koopman van Rofette, die, reeds hoog bejaard, en vat
tier van een gezin, des niet te min, iet de edelmoedigheid
eens Trar^schrnans, zijn leeven voor ons waagde, Met te
meer vermaaks noemen wij hem, naar gelange hij veeledienfea heeft gedaan aan alle onze landgevooteli , die zijne htilp
ateodig gehad hebben,
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in zijn geheel. Een gedeelte van de Delta ligt braak;
iets , hetwelk misfchien nooit was gebeurd, zints de eeuw,
als PHARAO deeze vrugtbaare fireek aan JAKOBS naagellagt ten gefchenke gaf. De meeste Fellahs zijn vermoord; het overfchot is 'na Opper- Egypte verhuisd. De
boeren , die niet hebben kunnen belluiten hunne vel
te verlaaten , hebben opgehouden een gezin te-den
fligten.
Met eenen eerbied, van vertedering gemengd, liepen
wij door eene lange Vraat, nog heden de Ridderflraaf
genaamd; zij is met Gothifche paleizen bebouwd ; en de
muuren dier paleizen zijn met de wapens van aanzien
Fran/che familien en met zinfpreuken in liet Gal--lijke
lisch bedekt. Nog verder Raat eene kleine Kapel ,
waarin twee armoedige Geestelijken den dienst waar
Zij is gewijd aan den I I. LODEWIJK, wiens af--nem.
beelding men door gansch Oosten aantreft, en wiens
íjerfbed wij te Karthago gezien hebben. De Turken,
die overal de Griekfehe gedenkthukken hebben verminkt,
hebben die der Ridder(chap gefpaard. De eere der Chris;
tenen heeft den krijgsmoed der Ongeloovigen ontzet, en
de SALADINs hebben de coucis geëerbiedigd.
Wanneer men het geluk heeft gehad van in het
Vaderland van BAYARD en TURENNE het eerlte leevens
men dan onverfchillig kunnen zijn-lichtezn,oud
omtrent de geringfe omflandigheid, welke het geden.
ken daaraan vernieuwt ? Te Bethlehem Honden wij op
ons vertrek na de Doode Zee , toen ons berigt wierdt
dat er zich een Franfche Monnik in het Klooster bevondt. Wij verlangden hem te zien. Men booth ons
een man aan van ongeveer vijfënveertig jaaren, van een
bedaard en-.ernftig voorkomen. Zijne eeríte toonvallen
deeden ons van vreugde opfpringen: want in die vreemde landen hebben wij nooit den klank eener Franfche
femme zonder eene leevendigé aandoening gehoord.
Wij deeden den Geestelijke_ eenige vraagen. Hij
zeide ons, dat zijn naam rader CLEMENT was ; dat hij,
zich in een Klooster in Bretagne bevindende , nevens
een honderdtal Priesters na Spanje was vervoerd ; dat
hij in den beginne zijn verblijf gehouden hebbende in
een Klooster van zijne Orde , zijne Gverften hem ver
als Zendeling na het II. Land hadden gezon--volgens
den. Wij vraagden hem, of hij geenen trek hadt om
zijn vaderland weder te zien , en of hij aan zijne familie
wil.
XX5
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wijde fchrijven ? Met een diepen zucht gaf hij tot antvoord: „ Wie herinnert zich in .I+3ankrfjk Benen Capu.
, cijn ? Weet ik, of ik nog broeders en zusters heb ?
9 , Mijnheer, zie hier mijn Vaderland ! Ik hoop door de
, verdienfie der Krebbe van mijnen Zaliginaaker het ver
mogen te verkrijgen om hier te herven, zonder ie.-,
,, mant lastig te vallen , en zonder mij over een
land te bekommeren , alwaar ik tints lang vergee,, ten ben!"
De aandoening van Vader CLEMEtvT wierdt zoo zigtbaar bij deeze woorden, dat hij genoodzaakt was zich
te verwijderen. Eiij ging zich in zijne Cel opfluiten ,
-en wilde niet wederom te voorichij-n komen; onze tegen
zijn hart gevoelens doen ontwaa--wordigheatn
ken , welke,hij zogt te fmooren. Zodanig is het Iot der
ffrvelingen: heden ten dage zucht een Franschsnan over
het derven van zijn Vaderland aan de zelfde rivieröevers , liet herdenken aan welke eertijds liet fclloonfte
lied over de Vaderlandsliefde inboezemde.
De heer CfATEAUTR•IAN'D Zijne reize na ferlrfalem
c
hebbende voortgezet , geeft van de ligging en de inwendige gelegenheid dier - f d het volgende berige.]
Van den Olijfberg gezien zijnde, aan gene zijde van
het dal van °sofap hat, vertoont zich erufalesn in de gedaante van een hellend vlak , op eenen grond van liet
eest na het Oost -afdaalende. Een gekanteelde muur,
tnet torens en een Oothisch kasteel verfterkt, fluit de lad
in haar geheel in , niet uitfluiting egter van den berg
Sion, welken dezelve voormaals omvatte.
In het westelijke gedeelte , en in het midden, der
fhid, aan , den kant van den berg Kf lvarie , fluiten de
huizen vrij digt in elkander; doch in liet Oosten , langs
het dal Kedron, ziet Enen ledige tusfchenruimten, oner andere het plein , rondom de Moskee , op de puin
Tempels gebouwd, en de bijkans verlaate--hopends
ne plek grands , alwaar de Sterkte efntenia en het
tweede paleis van -H RoDFs eertijds Ronden.
De 7erufalew fche huizen zijn lompe zeer laage vierkante kl
ompen , zonder fchoorleenen en vensters; zij
eindigen in platte of ronde daken , en gelijkera naar
gevangenisfen of graflieden. Alles zoude op het gezigt van gelijke hoogte zijn , indien de Kloktorens der
Merken, de Minarets der Moskéen, de toppen van eenige Cipresfenboomen, en de boschjes van Aloes en
pals,
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pals , de eentoonigheid van het plan niet braken. Op
het Bezigt van deeze leenen huizen , binnen een
land van íleenen befooten, zoude men ligt vraagen, of
dit niet de verwarde overblijfzels zijn eener begraaf
te midden eener woestijne?
-platze
Ter ftad zijnde binnengetreeden , vindt gij niets
welk u over de uitwendige fomberheid kan vertroosten;
gij verdwaalt in de kleine ongevloerde ífraaten , die op
een oneffenen grond rijzen en daalen , en gij gaát voort in
golven van ítof of over rollende keijen. Zeilen , van
het eene huis tot het andere gefpannen , vermeerderen de duisternis van dit doolhof; overwelfde en befmette ífraaten beneemen het nog overige licht aan de
eenzaame flad. Eenige kleine winkeltjes vertoonen aan
het oog niets dan ellende ; en dikmaals nog zijn deeze
winkels gefloten ,' uit vreeze dat er een-Cadi zal voor
ziet men op de ftraaten, niemant-bijgan.Nemt
aan de ftadspoorten; nu en dan fluipt er een boer in
het donkere binnen., de vrugten van zijnen arbeid onder zijne kleederen verbergende, uit vreeze van door den
foldaat er van te zullen beroofd worden. In eenen afgelegenen hoek doodt een fdrabifche Slagter het een of ánder beest, bij de beenen aan een vervallen muur han
aan 's mans wilde en woeste houding , aan zij-gend;
bebloede handen, zoude men eer iemant meenen te-ne
zien , die eenen medemensch vermoord , dan een lam
getagt hadt. Geen ander gedruis hoort men in de
eertijds heilige ílad, dan bij tusfchenpoozen het galop.
peeren van het paard uit de woestijn; het is een Janitfaar, brengende het hoofd des Bedouins, of komende
om den Fellah te plonderen.
Te midden deezer ongemeene verwoestinge moet men
nog een oogenblik ftil(taan, om nog ongemeener dingen
te befchouwen. Op de puinhoopen van , erufalem vinden twee foorten van onafhankelijke Volken in hun
Geloof het middel om zoo veele ijslijkheden en ellen
te boven te komen. Hier leeven Christen-Geeste--den
lijken , welken niets kan dwingen , het Graf van .JESUS
CHRISTUS te verlaaten, beroovingen , noch kwaade behandelingen , noch bedreigingen des doods. Hunne
gezangen weergalmen dag enT nacht rondom het heilige
Graf. 's Morgens door een Turkfch' Gouverneur uit
vindt hen de avond weder aan den voet-geplondr,
van den berg Kalvarie, biddende ter plaatze alwaar JE.
SUS
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sts tot heil der menfchen leedt. Hun voorhoofd is

beider, hun mond lacht. Met vreugde ontvangen zij
den vreemdeling. Zonder magt en zonder foldaaten , hefrhermen zij geheele dorpen tegen de ongeregtigheid.
Door den flok of door de fabel genoopt, zoeken Vrouwen , Kinderen en Veekudden eene wijkplaats in de
Kloosters der Monniken. Wie belet den gewapenden
fnoodaart , zijne prooi te vervolgen, en die zwakke ver
te vernielen? De weldaadigheid der Mon--fchanige
niken. Zij ontdoen zich van de dringendlle lijfsnoodwendigheden, om hunne fineekelingen te losfen. Turken,
Arabieren, Grieken, Christenen , Scheurmaakers, allen
begeeven zich onder de befcherming van eenige behoef
Christen- Geestelijken, die zichzelven niet kunnen-tige
befchermen. (Hier moet men met BOSSUET bekennen,
„ dat handen , ten hemel opgeheven , meer batailjons
„ verflaan, dan die met pijlen gewapend zijn."
Terwijl het nieuwe .7erufalem aldus uit de woestijn
voortkomt, van witheid blinkende , flaa nu uw oog
tustchen den berg Sion en den Tempel ; befchouw het
andere kleine Volk , hetwelk afgezonderd van de overige
bewooners der flail leeft. Een bijzonder voorbeeld
van verachtinge, buigt het zijn hoofd zonder zich te
beklaagen; het, lijdt allerlei vernederingen zonder om
regt te vraagen ; het laat zich met flokfagen overlaaden
zonder te zuchten; men eischt zijn hoofd, hij biedt
het aan het zwaard. Indien een lid dier verbannene
maatfchappije kome te f}erven, gaat zijn lotgenoot, bij
nacht, hem heimelijk in het dal 'ofepiiat begraaven, in
de fchaduw des Tempels van SALOMO. I)ring door in
de wooning, diens Volks, gij zult er eene fchrikwekkende ellende ontmoeten ,. den kinderen een geheimzinnig
boek te leezen geevende , .die, op hunne beurt , het
hunnen kinderen zullen in handen geeven. Hetgeen
dit Volk voor vijfduizend jaaren deedt , doet het nog
heden. Zesmaalen heeft het de verwoesting.van 7erufilem beleefd , en niets kan het den moed 'ueneemen,
niets hetzelve beletten om het oog op Sion te vestigen.
Wanneer men de ooden over den aardbodem ziet ver
volgens het woord van God, Raat men onge--fpreid,
twijfeld verbaasd; maar om van eerre bovennatuurlijke
ontzetting getroffen te worden, moet men de yooden te
.yerufalesn ontmoeten; men moet deeze wettige eigenaars van 7udea zien, flaaven en vreemdelingen in hun
ei-
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eigen land; men moet hen zien , onder allerhande ver
Koning verwagtende, die hen moet-drukinge,
verlosten. Verplet door het Kruis, welk hen veroordeelt, en op hunne hoofden is geplant, nabij den Tempel, van welken de eene !teen niet op den anderen is
gelaaten , volharden zij- in hunne beíchreienswaardige
verblindheid. De Perfuanen, de Grieken en de Romeinen zijn van de aarde verdweenen ; en een klein Volk,
van vroeger herkomst dan die groote Volken , is nog
nanweezig, onvermengd, in de puinhoopen van hun Vaà
derland. Indien er, onder de Volken, iet wonderdaadigs zij, zoude het hier moeten gevonden worden. En
wat is er meer wonderbaars,jzelfs in het oog des \Vijs
dan deeze ontmoeting van het otide en nieuwe-gers,
erarfalesla aan den voet van fi'alvarie; liet eerfte, treurende op het gezigt des Grafs van den opgewekten
CHRISTUS ; het andere , gich vertroostende bij het
eenige Graf, hetwelk niets zal kunnen uitleveren aan
liet einde der Eeuwen."
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ftaatkundige en godsdient#ige dweeperij ,twee aardsvijanD edinnen
van het menschdom, fcheenen, in den aanvang der

Franfche Revolutie, eene zamenzweering gemaakt te hebben,
om de Vendee , eene der volkrijkfte en bloeijend(ie provincien valt
Frankrijk, in de fchroomlijkl}e woestijn te veranderen. Repu.
filiek en Koningfc.kap , Christelijke Godsdienst en Godsdienst der
Rede, waren de leuzen, welke de ongelukkige inwooners onder de bloedige baniere der burgerlijke tweedragt riepen, en
de heilige flemme der Natuur verdoofden. De Vriend verriedt
en vermoordde den andersdenkenden Vriend; de Republikeinfche Zoon !}iet de bajonet in de ingewanden zijns Aristokratifchen Vaders; de vrijgeestige Dochter zag lachende aan den
arm baars Minnaars het eerwaardig hoofd haarer RoomschKatholijke Moeder van tusfchen de Guillotine op liet íchavot
rollen, en huwde derzelver moordenaar. Alle orde was verbannen, alle wetten zweegen. Hetzoogeaaamde Regt des Sterkften , hetwelk zich nu eens in deeze, dan in gene handeis
bevoudt, wierdt niet onmenfchelijke wreedheid geoeffend. Het
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Koninklijke en het Tt_epublikeinfche Leger (lont+.e n niet tegen
elkander over, maar ondereen vermengd, en vogten , wanneer
zij in deezervoege aan elkander kwamen , roer tijgerwoede.
Deeze ongeregelde , behendig afwisfelende í}and der Legers
was gunflig voor eene menigte roovers , welke, onder den
Pandaard van den eenen of anderen aanhang, door het land
zworven, en, onder voorwendzel van den Godsdienst en den
Koning , of de Rede en de Republiek te wreeken, bij nacht
de gegoede inwooners in hunne huizen overvielen , plonderden ,
mishandelden en vermoordden, zonder de hulpelooze Grijsheid
noch den Zuigeling in de armen zijner Moeder te ibaaren.
In deezen tijd der verfchrikkinge woonde te G., op een klein
Landgoed, een uur van M., een oud Man met zijne een ige Dochter. Hij was zeer rijk, en in zijn hart een Vriend des Konings
en van de oude Con1Iitutie; alleen zijne hooge jaaren belette den hem , aan den grooten ftrijd deel te neemen. Hierom
nam hij het befluit , voor geene partij zich openlijk te ver
zonder te bedenken , dat hij door dit zwijgen aan-klaren;
beiden een voorwendzel gaf, hem als hunnen vijand te behandelen. Intusfchen gelukte het hem, eenigen tijd onopgemerkt
te blijven. De nabijheid der fiad, in welke zich eene Divifie
Republikeinen bevondt, was oorzaak, dat de zwervende Aristokratifche benden zich zelden tot aan G. waagden; en de
fchraapziekewreedaarts, die als Volksreprefentanten , Cornmisfarisfen, enz. de Divifie verzelden, vonden te G. zelf nog
zoo veele rijkdommen voor verbeurd te verklaaren , en zoo
veele Aristokraaten te vonnisfen , dat zij aan onzen Grijsaart
nog niet konden denken. Zijne fchoone Dochter CHARLOTTE,
een meisje vol gevoel van negentien jearen, was van de partij
van hem, welken zij beminde - haaren Vader. Doch wanneer zij hem berigten of brieven voorlas, waarin nieuwe hals
moorden verhaald wierden, vertoonde zij de fchil--irafeno
derij des lijdens haarer flaatkundige vijanden met eene niet
minder beevende ftemme, als het verhaal der rampen, die de
Koningsgezinden hadden getroffen. Zij - ftortte traanen, zoo wel
over de ongelukkige Republikeinen, als over de ongelukkige
Aristokraaten. Dikmaals troostte haar de Vader met- de woorden: „ Den Blaauwen (*) is regt gefchied!" Maar haar medelijden kende geene uniforme.
Op zekeren morgen hieldt een Piquet Republikeinfche Dragonders voor hun huis hi!. De Officier, die het bevel voerde,
was
(*) De Aristokraaten in de T'endee noemden de Republikeinen, naar
derzelver blaauwe uniforme, de Biaauwen; zij zelven wierden, om d^
zelfde reden, van deezen de Graagweu genpemd.
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was een fchoon, jong mansperfoon, met het voorkomen van
eersen Held. Bij hunne komst flondt CHARLOTTE met haaren
Vader aan het veníler. De Officier fleeg af, beval zijn volk ,
te paard te blijven , en ging in huis. CHARLOTTE opende hem
de deur der kamer. „ Het doet mij hartelijk leed, fchoone
Burgeres," zeide hij met eene kleine buiging, „ dat ik u
overlast moet doen : mijn volk is federt middernacht niet
„ uit den zadel geweest, en heeft eenige ververfching noodig.
„ Wilt gij de goedheid hebben , hun van brood en wijn te
verzorgen, dan zal ik u grootelijks verpligt zijn. ik blijf ti
„ borg, dat er niets .anders geëischt noch genomen zal wor„ den." CHARLOTTE hadt nog geene Republikeinfche troepen
van zoo nabij gezien; zij kende dezelve niet verder, dan uit
de haatelijke befchrijvingen baars Vaders, en van eenigen zijner Vrienden van zijne partij. Diensvolgens waren het allen
monflers, die alleen in moorden en plonderen vermaak fchiepen. De affchuwelijkheid vin veele geweldenarijen, welke met
behulp diér troepen gepleegd wierden , fcheen dit ongunflig
vooroordeel te wettigen. Het edele gedrag des jongen Helds
moest daarom op CHARLOTTE'S hart dies te dieper indruk manken, naar gelange zij het tegendeel van hein hadt verwagt. Zij
vergat een oogenblik, dat zij hem moest antwoord geeven, erk
geide eindelijk bloozende: „ Zeer gaarne, Barger I" Zij ging,en
belastte haar volk, de Dragonders rijkelijk te onthaalen. Toen
zij wederom in de kanter kwam,_ vondt zij den Officier met
haaren Vader in gefprek. „ Gij waagt zeer veel," zeide hi}
tot den ouden Man , terwijl hij voor de Dochter een toe;
zette, „met in den tegenwoordigen tijd op dit eenzaam Land,, goed uw verblijf te houden! ik behoef noch verlang uwe
„ politieke denkwijze te weeten; maar men weet, of zal he
„ gewaar worden, dat gij gegoed zijt. Zekerlijk zult gij voor
,, de oude Conflitutie u niet verklaard heb'betr; anders zoude
,-, men u hier niet zoo lang in rust hebben gelaaten. Doch
;, zelfs uw ililzwijgen zal den eerhen zwervenden troep van he
;, zoogenaamde Christelijke leger, welke tot hier doordringt,
„ tot voorwendzel dienen om u te berooven, misfcl ien u beiden,
„ om te brengen; het zal de eerfte fchraapzieke Reprefentan„ ten, welke men op u opmerkzaam maakt, aanporren om uwe
„ bezittingen verbeurd te verklaaren , ea u en uwe fchooncr
„ Dochter — voor het minst in de gevangenis te lasten kwijnen. Hoop niet, dat uwe onfchuld u zal behouden: rijk t*
„ zijn , is thans de grootfle misdaad. Begeef u na de had;;
„ offer een gedeelte van uw vermogen aan uwe veiligheid op;
„ koop u magtige Vrienden: anders zijt gij verloren!" -„ Ik heb mijnen toefland overwogen," zeide de Vader,
„ en weet dat dezelve gevaarlijk is; maar ik ben overtuigd,.
„ dat wij in, de had nog minder veilig zijn zullen. I\ ijue krag^
a, telt
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,,ten zijn verdweenen ; ik kan mijzelven en mijne lieV@
„ Dochter tegen fchraapzucht en willekeur niet verdecdigen.
„ Indien ik hier heimelijk leeve, hoop ik, dat men mij zal
,,over -het hoofd zien; de liefde mijner bedienden moet mij
,, tegen kleine roorerijen befcliermen. De tegenwoordige toe„ f}and van zeaken 'kan ook niet lang meer duuren. Ik zal ,
„ op Gods hulp mij verlaatende, hier blijven. Intusfchen
,, zeg ik u hartelijk dank voor uwe waarfchuwing."
,, Ik vrees zeer," zeide de Officier, f, dat het u zal berou„ wen, er niet na geluisterd te hebben. Zo u intusfchen
„een ongeluk overkwam, verzoek ik u, er mij kennis van
„ te geeven. Indien menfehelijke hulp u kan redden , dan
„ kunt gij f{aat op mij maaleen. Mijn naam is D—t; ik
„ behoor tot den Generaalftaf."
De oude Man boog zich, en CHARLOTTE zeide: „ Wij be„ danken-u!" op Benen toon , welke aan D—t verraadde, dat
zij hein gaarne bedankte. Ook op hem hadden de bevalligheden van het fchoone Meisje een diepen indruk gemaakt;
doch hij waagde het niet, aan dien indruk bot te vieren.
Hij bezat geen vermogen , en zijn post, daar hij geen Hefas
kende, bragt flegts zoo veel op, als hij noodig hadt, om zij•
ne dringendfle behoeften te vervullen. Daarenboven begreep hij
wel , dat Vaderen Dochter tot de partij behoorden, tegen welke
hij moest vegten : hoe konde hij dan hoopen , dat het hem zoude
gelukken, de vriendfchap des eeráen, en de genegenheid der
andere in zoo verre te zullen winnen, dat hij om haare hand
durfde verzoeken? Het gefprek onder het ontbijt liep over
onverfchillige onderwerpen. Uit vreeze van zich te zullen ver
waagde het de oude Man niet, en D—t uit beichel--raden,
denheid , in de verfchrikkelijke gebeurtenisfen van den tijd
dieper te treeden. In CHARLOTTE'S hart won de Officier, door dec..
ze infchikkelijkheid , welke zij zeer wel gevoelde, meer en meer
veld. Eindelijk bedankte hij zijnen Gastheer en de Dochter
voor hun vriendelijk onthaal, en nam affchekj,, den ouden Man
nogmaals verzoekende, hein kennis te geeven , indien hein
ecnig leed wedervoer. CHARLOTTE bleef voor de deur (laan,
en zag het Piquet nan, tot dat het naaste bosch, door hetwelk
de weg liep, de blinkende telmetten en wapens aan haar Bezigt onttrok. Nooit hadt zij , bij haaren goeden Vader, wel
zij hartelijk beminde, "zich zoo eenzaam en verlaaten ge--ken
voeld als heden. Lang zat hij in gedachten , zonder een
woord tegen haar te fpreeken. ,,jammer," zeide hij eindelijk, ,, dat de Jougman tegen zijnen Godsdienst en zijnen
„ Koning de wapens voert ! Indien hij, ons maar niet aan zij„ tien aanhang verraade ! " — „ Dat zal hij waarlijk niet
„ doen , Vader!" riep CHARLOTTE, en bloosde over haare leevendigheid. „ Hoe weet gij dat ?" vraagde de Oude op Benen
then-
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Brengen toon: „ hij is een Blaauwe!" Zij hadt het hart niet,
het karakter des jongen Fields tegen hears Vaders vermoeden te
verdeedigeu, omdat zij voelde, liet met een vuur te zullen
dloen , welk hem moest in het oog loopen ; en voor
eerlijkheid borg. te blij ven , was een gevoel, hetwelk zich ifi
haar nog niet hadt ontwikkeld. Maar dat hij hèn niet kond é
3^erraaden, dat hij zelfs 'gietgevaar zijns leevens hen zoude redden, daarvan was zij vast overtuigd •— al ware het dat hij
h ,t niet hadt beloofd. Zijn eerlte aanzien vertoonde hem als
een man , voor wien de onderdrukker der orfchuld moest
bleven.. CHARLOTTE Bedt negentien jaarera bereikt , zonder
enen jóngman gezien te hebben , die haar aan de bellemming
van haare fete deedt denken. De verfchrikkelijke Burgeronrlog, die reeds etlijke jaarén haar Vaderland hadt beroerd,
hadt alle jongelingen van haaren rang en vermogen van haar
i`erwijderd ; ,eenigen waren uitgeweeken , anderen droegen de
wapens, en de overigen hadden onder de Guillotine gebloed.
De verfchrikkelijke tooneelen, onder welke zij in den. leeftijd
der liefde tradt, hadden bij haar de ontwikkeling der tedere
neigingen geflremd , en voor geen ander gevoel dan dat valt
medelijden en kinderlijke liefde plaats gelaaten. Bij D—t's
verfchijnen deedt de Liefde met dies te onweerllaanbaardet
geweld haare regten op haar hart gelden. Sints zij hem hadt
gezien , verliep er geen minuut van den dgg, dat zij niet
aan hem dagt; geen nacht , dát zij van hem niet droomde.
,; Ach! dat hij toch Wederkwam! dat hij mij toch beminde!"
Was de níeening der herhaalde zuchten, die alle oogenblikkeit
haarera fchoónen boezem deeden zwellen. Als zij des avonds
slet haaren Vader aan de deur zat, ep over den. tegenwoordigen toefland des tijds redeneerde, liepen haare ooggin over valt
traanen, die zij voor traanen des medelijdens hieldt; doch niet
her medelijden, maar het verlangen deedt haar weenen : want
zat _zij niet aan den weg , langs welken D-t gekomen , en op
Welken bij verdweenen was ?
Aldus verliepen er acht dagen, en zij wanhoopte reeds,
den beminde van haar hart immer te zullen wederzien, als op
zekeren fchoonen avond, terwijl zij naar gewoonte voor de
deurzaten, een Ruiter in vollen galop uit de fled kwam aanrennen: Het was D—t; hij fprong van het paard , groene
heli, en verzogt CHARLOTTE, hein toe te ftaan, eenige ivoor
Vader te mogen wisfelen. Zi} ging in huisa-denmthar
„ Om twee redenen kom ik bij u, zeide D--t tot den Grijs
aart: „ vooreerst, om u te berigien, dat Benige talrijke Rooms
verbenden, die zich voor Chouan. uitgeeverl, in de nabuurx
fchap zamenfehoolen, en alle vermogende lieden, tot welke
, partij zij ook behoorén , tiitplouderen en vermoorden.
Onze troepen hebben hen tvel op het fpoor; doch het it
, mogelijk;. dat zij hen niet zoo fpoedig. aantreffeu, naardien
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„ dezelve de fchuilhoeken van doezen oord zeer wel kennen
„ en zich ten nutte weeten te niaaken. Nog eens , Burger ,
fineek ik u, neem uw verblijf in cie (lad 2" -- „ Gij geeft
„ u zoo veele moeite om mijne veiligheid," antwoordde de
oude Man , „ dat ik de tweede reden uwer kom(te herwaarts
fcnier wel zoude kunnen gisten. Heb edter de_ goedheid, mij
„ die te melden." — „ Tisfchien zoudt gij het raadea," hernana I) -.t „ maar ik vrees , dat gij alsdan mijne wearfchu„ wing als eigenbaatig zult befchouwen, en zwaarigheid maaken om die op te volgen, indien gij goedvindt, liet tweede
„ verzoek, welk ik u doen wilde, af te (laan. Daarom be„ loof ik u bij voorraad op mijne eer, ook in dat geval ninemer Iers ten uwen nadeele te zullen doen. Veroorloof mil,
„ Burger! dat ik, om de genegenheid uwer beminnelijke Doch=
„ ter te winnen, mijn best doe. Ik weet dat gij rijk zijt, eis
„ alzoo eerre beter partij voor haar kunt kiezen, dan mij,
„ die niets anders bezit dan mijnen degen. Ik beken u tevens ,
„ n:ij niet met een Meisje te willen verbinden, hetwelk niet
uit haar eigen vermogen zich kan onderhouden wint mijit
„ inkomen is nog zeer gering; maar ik leef in hoope van eerlang in gunt iger omilandigheden te zullen komen. Tot zo d
„ lang zoudt gij derhalden de goedheid moeten hebben haar
„ oenigen onderhand te doen ; voor mijn eigen perfoon wensclz
ik niets anders dan het geluk van mij aan een zoo beminnelijk Meisje verbonden te zien , en zal net blijdfchap hel
„ mijne toebrengen , om onzen goeden Vader, door opletten„ de zorgvuldigheid en oppasfen, zijnen ouderdom aangernaam
te manken. Misfchien ftaan wij , ten aanzien van het poli„ tieke, in verfchiilende begrippen ; doch dit zal ons niet
„ beletten , gelukkig te leeven , indien fle,;ts onze harten eensgezind zijn." -- De oude Man viel hem. niet in de rede,
omdat hij verlegen was, hoe hij hem zoude afwijzen , zonder
hem te beleedigen en toornig te doen worden: want dat hij
zich niet zoude wreeken , dagt hij van hem niet. Intusfchen
zegepraalde evenwel zijn eigenbelang, en zijn politiek geloof,
over alle andere bedenkingen, en hij verklaarde „ dat hij
„ zichzelven en zijne Dochter , door zijn ernfig aanzoek,
„ wel zeer vereerd voedt; inner dat zij een vast befluit had
genomen, zoo lang hij leefde, niet te zullen trouwen ; en
, dat hij moest bekennen, dat al het geluk , waarvoor hij in
zijnen ouden dag nog vatbaar was ,van de vervullinghaarer
„ belofte, zich geheel aan zijne oppasfing te zullen toewïj„ den, afhing. Hierom fmeekte hij hem, zijnen ouderdom
„ niet te whlen bedroeven, en een ander Meisje voor zich tot
„ echtgenoote te kiezen." — „ Gij geeft den dooditeek aan
„ mijne zoetlie hoope," fprak D —r, naa een pijnslijk
ftilzwijgen; „ maar gij zijt COARLOTTE's Vader, en er zal
„ niet weer van gefproken worden. -- Nog eens, begeef u:
;
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o , fadwaarts, indien u uwe veiligheid lief zij; mijn woord
van eere daarop, dat ik niet zal tragten uwe Dochter te
„ zien, indien gij er geen verlof toe geeft." — Met deeze
woorden fprong hij in den zadel, en vertrok, zonder ct-IARLOTTE'S wederkomst af te wagten.

(Het (!ot in het eerstvolgend Stuk.)

KARAKTER DER FRANSCHEN, DOOR EEN FRANSCIIMAN.

(r. A. CHATEAUBRIAND, Génie du Christianisme,

Tome III. page 97.)
e lranfchen , deze oudfle Zonen der aloudheid, zijn
D
Romeinen door hun vernuft (génie), Grieken door hun
karakter.
:

Onbellendig en woelig in de fortuin, ftandvastig en
onverwinnelijk in tegenfpoed ; gefchikt tot alle kunften ; al te
befchaafd , zoo lang de Staat in rust is , maar plomp en
wreed, geduurende flaatkundige onlusten ; door alle driften
heen en weer geflingerd , gelijk fchepen zonder ballast ; nu
eens tot in den Hemel verheven, dan weder tot in de diepten
der Helle verzonken; overdreven in goed en kwaad, doen zij
het eerfle zonder belooning of dankbaarheid te eifchen, het
tweede zonder wroeging te gevoelen ; zij herinneren zich
noch aan hunne misdaden , noch aan hunne deugden ; zij beminren hun leven als lafaards gedurende den vrede , ea
(potten mea den dood in eetr veldflag ; ijdel , fpotziek ,
eerzuchtig, beminnen zij tevens het oude en het nieuwe,
en verachten alles, wat niet van hun is; hoofd voor hoofd
de bemin.nelijkflen der menfchen, te zamen genomen de ondragelijkflen ; aanvallig in hun eigen land, niet om uit te Haart
bij den vreemdeling; beurtelings zachter, onfchuldiger dan
een lam, dat men ter llagtbank leidt , en onverbiddelijker,
wreedaardiger dan verfcheurende tijgers: — dus waren eertijds de liheners, dus zijn hedendaags de Fran/then.

GEDAGTEN BIJ HET ZIEN WERKEN EENEB KLEINE SPIN.

(Door den Heer C. T. DE NIEVPORT , Oud-Kommandeur vats
de Orde van Malta, en Correspondent van het Nationale

Infiitut te Parijs.)
bevond mij alleen, op een fchoonen zomerfehen dag, zitI ktende
in de zou , fteut mens mos est, met het eene been aan
Yy'2

do

&0

6EDAGTEtt DIJ HET ZIEN

warz r

de eene, het andere aan de andere zijde, de oogen op mijne
zitbank gevestigd:

Nefcia quid aneditans nugarusn, tolos in illis.
toen eensklaps eene fpin, die bijkans onzigtbaar was, zich op
dezelve nederzette. Er flondt geen boom •digs genoeg bij
mij, die rtjj lion doen geldoven , dat zij van daar was neêrge aald; duidelijk was liet derl:alven, dat dezelve aldaar, zdo
als men zegt, uit de wolken was gevallen. Deeze laat(le om
wekte mijne nieuwsgierigheid, en ik besloot, de-tiandghe"
kleine reiziglier zorgvuldig gade te fain. 1iijn bank was zeer
glaet ens groen geverfd, en mijn toenmaals nog zeer goed gezigt flelde mij in flaat om alle haare beweegingen naa te gaan,
zonder er iets van te verliezen.
loet lichaam der fpin rad nagenoeg de grootte van een klei
kleur was blond, en de gedaante als die-nefpldko;
tiener gewoone fpinne. In 't eerst zag ik haar eenige oogenblikken voortgaan; firaks daarop fcheen zij eensklaps op een
zeker punt eerre pooging te doen ; 't was het einde des draads,
welken zij aldaar vnsthegtte. Vervolgens ging zij , al fpinBende , vier of vijf duimen voort , en keerde ltraks terug,
bras/ende ,regts en links, even als een matroos; die een touw
optilt om het in de rondte op te winden. 't Was haar draad,
dien zij opwondr en even als een klein wit kusfentje rond
maakte. Toen zij daarmede bads voleindigd, maakte zij dien
aan het eertie punt van aanraakinge vast. Van daar ging zij
van nieuws een paar duimen voort , al fpinnende; en firaks
daarop langs denzeifden weg terugkeerende, doch zonder te
bras/en , naderde zij haare kleine ballon , die zij losmaakte.
Oogenblikkelijk zag ik haar langzaam omhoog klimmen ('t was
LUI weêr) en de kleine luchtreizigfler kort daarnaa zich na het
ander. einde van den draad zwaaiende, ging heen zoo als zij
was gekomen. Ilt volgde haar eenigen tijd met mijne oogen,
doch verloor haar welhaast uit het gezigt.
Ik weet niet of deeze bijzonderheid bekend zij. Maar dewijl ik , niet een ongemeen fcherp gezigt, aan 't welk niets van nar
bij of van verre ontfnapte, en met eene overheerfchende zucht
tot overdenking en waarneeming , geduurende mijn geheele
]seven (en ik ben reeds over de zestig jasren) flegts eenmaal
gelegenheid heb gehad deeze waarneetning te doen; naariien,
daarenboven, zeer weinige arenfèhen zouden denken, waardig
ku nuttig hunnen tijd te befteeden aan het befpieden van d+,
beweegingen van een infekt, of belangs genoeg zonden Hellen
in dusdanig eene ontdekking otn, dezelve te doen bekend worJen , of eindelijk bekwaam zijn om die waarneeming te
;deren : heb ill om dit alles reden om te ouderftellen, dat zij niex
algemeen bekend is ; en dit-zal ten minne eerre reden te meer
Liin om derzelver waarheid te Ciaaven.
Laa.,
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karren wij nu tot lnilne kleine fpm vederkeeren , en alwac
harre werking ons belangrijks oplevert aandagtig onderzoeken,
Vooreerst is liet zeker, dat, toen de fpin den toeflel tot haar
vertrek maakte, zij de gevolgen deurvan voorzag. Zij kende
eierhalven het groot beginzel der waterweegkunde, volgens 't
welk ieder lichaam, ligter dan een even groore klomp der om
vloeilief e, omhoog rijst; en daarenboveta deeze na--ringed
tuurkundige daadzaak, dat haar aldus als een kusfentje opgeroldd draad, gevoegd bij het getuigt van haar eigen lichaam, minder zwaar woog dal, een dergelijke klomp lucht op de opper
kie der aarde. Maar de eerCe dier kundigheden onderfielt-vl
de kennis van de wetten van het evenwigt ; dat wil zeggen,
van de gelijkheid van kragten ; en liet denkbeeld van gelijkheid
is reeds een denkbeeld van betrekkelijkheid; dat wil zeggen ,
een verfandelijk of afg=eleid (fecondaire) denkbeeld.
Wat liet tweede aangaat, hetzelve bevat zelfs denkbeelden
van de derde orde (tertiaires), indien men de geflagtrekening
der denkbeelden aldus wil voortzetten. Want de denkbeelden
van lucht en draad zijn de eerf}e in orde (pri;rsaires), die van
derzelver fbortelijke zwaarte van de tweede orde; het denk
uit de vergelijking, van die beiden voortvloeiende, is-beld,
van de derde arde; en eindelijk het nog al verder voortvloeien
denkbeeld uit de vergelijking van het laatstgemelde met het-de
denkbeeldig zinnebeeld van Lelijkheid of Ongelijkheid, dat wil
zegen, de opmerking van de overeenfe;nming of ;;iet -overeen/lemming , welke tusfchen dezelve plaats heeft , is eene
oordeelvelling in alle de kragt des woords. Voeg hier nevens
de volgende fluitrede: „ Ieder lichaam , ligter dan een even
groore klomp der omringende lucht, rijst omhoog in deeze
vloeiftoffe ; maar, mijn klein kusfèntje, mijne eigen zwaarte
„ daaronder begreepen, voldoet aan deeze voorwaarde; -„ derhalven zullen ik en mijn klein kusfentje in de lucht
omhoog klimmen," En nu vraag ik, of ARISTOTELES ooit ern
beter fluitrede heeft gemaakt.
Maar, zult gij zetgen, deeze kleine fin heeft niet alle dec
ze redekavelinge i gehouden ; zij ontleent deeze wijze van
doen van haare moeder. — 't Zij zoo; en haare moeder,
van wie heeft zij dezelve? -- Wel, van haare grootntoeder,^En de laatge eindelijk, van wie heeft zij ze? Want een vats
heide: is waar: zij zelve moet die ontdekking gedaan heb
zij moet de Verhandeling van ARCTI asEnES, <de ir;lgdrn--ben;of
tsbus lu.;rio'o, hebben geleezen. -. Maar , voert gij snij hier-op te gentoet, 't is hear ir;flinkt. Dit antwoord is juist het
zwaard van ALEXANDER, die alles doorhakt , en niets outknoopt. Want vat anders beteekent cleeze fpreekwijze : „ Dit
„ dier doet dit of dat, omdat het 't doet, maar het doet 't
zonder overleg." Maar ziet gij niet , dat dit juist de zaak

s, die in refci:il hear? De zeventiende eeuw onzer jaartel iy3
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hinge moesten wij bereiken (en hoe veele jaartellingen waren er
te vooren reeds in den nacht des tijds verdweenen?) om
te weeten , dat de lucht zwaarte heeft, en de achttien
eeuw om de luchtbollen te verzinnen : en een klein in--de
Lekt zal , bij zijne komst in de waereld , dit alles werktuigelijk
volvoeren , even als een jonge eend, flraks naadat zij uit het
ei is gekomen, zich in het eerde water werpt, dat haar voor
komt!
Voor 't overige, wat kwaad zoude er in iteeken , dat men
an de die-ren redekaveling toefehreef ? Nog een zeer groot
onderfcheid zoude er tusfchen hen en ons zijn, indien wij
Rede voorbehouden. Want Rede en redekavelen zijn
ons
twee; en bij, ongeluk is er niemant onder ons , die geene lieden- met den vinger :zo_u :kunnen aanwijzen, die voor 't overige
zeer goed redeneeren, en in hun gedrag de •grootfee redelooshe,!d ten toon fpreiden. Reeds LUCIANUS verweet dit aan de
wijsgeeren van zijnen tijd ; en waarlijk , indien -hij onder ons
verfcheen, zou bij niet'in gebreke blijven om van zijne werken Bene nieuwe :u i tgave in 't licht te geeven.
Maar om tot de vastgellelde onderfcheiding .terug te keeren
indien wij de Rede ,uit geen ander oogpunt befchouwden , dan
als zijnde de begaafdheid, die wij in ons gewaarworden, om
het zedelijk goed van het zedelijk kwaad te onderfeheiden , en
ons gedrag indiervoege ira te rigten, dat wij het eene doen en
het andere laaten., terwijl de redekaveling alleenlijk befiaat in
het vermogen om de overeenflemming tusfchen een beginzet
en het daaruit afgeleide gevolg te bemerken, zouden wij dan
niet nog eene zeer groote uitfteekeudheid boven de dieren
behouden ? En zouden de meest fehroomvalligen in deeze
erkentenis iets het.geringfle kunnen befpeuren, 't welk nadeelig zijn zou voor het onderfcheid, 't welk wij tusfchen de
Yuuenfchelijke ziel en die .der dieren moeten maaken?
En dat alles ter gelegenheid eener kleine fpin? Herinner u
dan , vriendelijke leezer, dat gij mij alleen hebt gelasten op een
fchoonen zomerrepen dag, zittende in de zon, met het eene
been aan de eene, het ander aan de andere zijde ; mijne
oogen, voorheen op mijne zitbank -gevestigd, hadden zich, in
de daad , een oogen-blik omhoog geheven , om mijne klehie
reizigster te volgen ; doch zoo dra ik haar uit het oog had verloren, hernamen zij hunne eer(le rigting: en in dusdanig eenen
toefland , in de eenzaamheid , in de kalmte der natuur en der
ziele, hoe zoude amen zich niet aan overdenking overgeeven ?
Hoe zou men .geene poogingen aanwenden , om reden te kun nen geeven van alle verfcbijnzels, die zich aanbieden? Hier
van daan neemt de verbeelding eenen fprong in de ruimte, out
de grenzen des heelals te bereiken; grenzen, egter, die in die
verbeelding alleen een aanw.eezen hebben. Reeds heeft eene
nieuwe onmeetelijkheid diegene vervangen a welke zij overfchree-
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n reeacn hcect. Aldus vervangt een nieuwe aez ig;eïnder elk
oogenblik den genen, welken het kind als den eindpaal vara
zijnen loop zich hadt voorgefíeld. Afgefchrikt door haare
nuttelooze poo ingen, keert zij eindelijk terug op de aarde,
doorloopt landen en zeeën, dringt door tot in de hei!nelijklte
werkplaatzen der natuur, peilt de diepte der wateren. flier
zweeft zij over die vervaarlijke klompen, wier top zich in de
wolken verliest; daar meet zij met ontroering de íteilren,
wier grond zij niet kan gewaarworden. Overal verneemt zij
fpooren van die aloude omwentelingen, die geheele geflagtena
in een oogenblik hebben vernietigd. In de ketens der bergen
ziet zij de overblijfzels der oorfpronkelijke vastlanden. Alles
is rondom dezelve verdweenen : volkannen en onderaardse ho
rivieren hadden derzelver fondamenten ondermijnd, en afgronden hebben zich geopend. Vervolgens in de afgelegenlie eeuwen zich terugzettende , vertegenwoordigt zij zich deezetl
rardbol in 't oogenblik zijner wordinge, en vraagt , welk eens
gedaante dezelve toen hadt.
i

Oualem terra recens, necdum durata, figurant
lnduerit, prmeeps in2mcnfum dum per inane
Volvitur, et varia inter fefe elementa coercet.
it utuet vis; °-apido ne prolinus ac?a rotatu,
Undique disfliant, /parjmque Tub astra ferantur.
(0VIDIUS.)

Mogten aldus mijne dagen, verre van het tooneel der op..
fchuddinge en der ijdelheden, verloopen in de befchouwing
van de groote tooneelen der natuur! En mogt mijn jong(lc
frik nog eene verrukking van verwonderinge zijn, en een ge
dankbaarheid jegens den Veroorzaaker van zoo veele-voelan
wonderen!

ANEKDOTEN WEGENS DEN MARQUIS D'ARGENS.

zijne jeugd hadt D'ARGENS een zeer los leeven geleid. Naar
I Ihet
voorbeeld en den wensch zijner ouderen tot een aan zienlijk ampt verordend , verkoos hij, integendeel, den krijgsdienst , als met zijnen trek tot vermaak beter flrookende;
en hoe veel vrijheads die leevensfland hem ook fchonk, niet
genoeg was, egter, dezelve voor hem, en hij verliet herhaalde reizen den dienst, om zijne matresfen te volgen, die, in
gevolge van haaren band, ginds en herwaarts zwierven. Een
overheerfchend behangen fchiep hij in de Aétrices : want naa
in zijne jeugd acht of tien van dezelve tot matresfen gehad te
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hebben , tradt hij in zijnen ouderdom met eerie Aétrice in "
huwelijk.
DIep verzonken was de Marquis in 't bijzonder in zijne eer-.
fle liefdedrift. Om zich daarvan te geneezen, deedt hij eens
reize na Conflantinopole, in het gevolg eenes Franfcheu Afgezants. Daar te lande hadt hij een' grap , welke aldus wordt
-verhaald. Hem beving de lust om ooggetuige te zijn van
de plegtigheden van den Turkfchen Eerdienst. Ten dien einde bekogt hij den Portier van de Moskee van S. Sophia en
liet zich, op een grooten feestdag, op eene Tribune plaatZen, van waar hij alles zien kunde, buiten vreeze van gezien
te worden. De Tribune was in het westelijk gedeelte der
Moskee, en de Turken, gelijk bekend is, moeten in hunne
gebeden het aangezigt altijd na het Oosten gekeerd hebben.
Intusfchen maakte D'ARGENS misbruik van zijne zitplaats, tot
zoo verre dat hij den Mufulman telkens deeds beeven. Daar
de angst diens mans hein vermaakte, wilde hij dien vergrooten: een fles wijn en een Pluk ham uit fijn zak haalende,
beval hij hem daarvan te eeten en te drinken, met bedreiging
van anderzigs te zullen gerugt maaleen en zich vertoonen.
Liever zou de ongelukkige vergif hebben ingenomen. Niettemin wondt bij zich genoodzaakt, zijnen eerdienst en tempel
te ontheiligeh , door te midden der heiligde ptegtigheid eene
fpijze en drank te gebruiken, welke zijn godsdienst met af=
grijzen verboodt. Maar het verhaal zegt, dat hij met zijne
misdaad allengskens gemeenzaam wierdt, en naadat alle de
aanweezigen de Moskee hadden verlaaten, den laatoen droppel uit de fles en het laattie brokje ham te lijve floeg.
;

MIDDEL OM DOOR EENEN LUCHTBOL BRIEVEN TE VERZENDEN.

Den 24ften Maart deezes jaars (1o7) heeft men te Woolwich,
in tegenwoordigheid van verfcheiden Officieren- van de
Genie en de Artillerie, de proeve van eene foort van Luchtbol genomen, beuetnd om brieven van de eene na de andere
plaats over te brengen, wanneer de wind daartoe gunilig is
].Wen hangt her pakgit aan een touw, aan den Luchtbol vastgebonden. Aan dit toilw is eenpit verbonden, wier lengte
berekend is, om het vuur in eenen bepaalden tijd tiet touw
te doen bereiken, naar de kragt des winds en. den afiland
der plaatze, na welke brieven gezonden worden; afftand, die
nooit zeer groot zijn kan. Het paket valt op den beflemden tijd , en wordt opgeraapt door lieden, voorshands daar.
van verwittigd.
,
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BEDENKINGEN OVER DE UITWERI.ZELS DER HEB -

IILLIJKHEID OP DER IIENSCHEN CHAPACTER.

e uitwerking der Hebbelijkheid op der Monfchen Zede lijk Character is nier genn^gzaam in agt genomen;
fcíloon de verbintenis tnsichen G woonte en Beginzelontegenzeggelijk groot is, en dikwijls brengt tot uitkomílen,
Welke men niet verwast, en waartegen men zich gevolglijk niet gewapend hadt. De vroegtijdige zatnenvoegtngen van denkbeelden der zie& rijpen fchielijk tot gezette
begrippen; zij breiden zich uit met (Ier menfchen aad-

D

vas, en brengen , naar gelange van derzelver regt-

Ileid of verkeerdheid , gelukkige of ongelukkige gevol-

gen voort.
Uit deeze ftellingen mogen wij afleiden de belangvolle noodzaáklijkheid, om over de bedrijven der Kinderen; niet een allerzorgvtlldigst oog, waakzaam te weezen. Van den voorgang. mag gezegd worden, dat delve tiaavolgitlg zal baaren; én een bedrijf, éénmaat
geduld, wint veel welds in het kinderlijk harte : eigen
wij aan den ouderdooi wijsheid toe , en-artigfchjven
aan onze Ouders, of die over onze opvoeding geltelt
zijn, eene Poort van oppertnagt en onfeilbaarheid. lti•
dien nu deeze anffilbaare bei?ursrders , door hunne onverfchilligheid, eenig leevensgedrag, welk ook, wetti4
gen, zal de vormbaare ziel des Kinds oogenbliklijk befluiten, dat zulk een gedrag vóeglijk is. In zichzelvetl
ongewoon , en *voor het meerendeel onbekwaam zijnde ,
om den aart der daaden te ontwikkelen , derzelver natuurlijke en zedelijke ^voegli j kheid of onvoeglijkheid te
waardearen; volgens eenigen redelijken of godsdienftigen rriaatitaf, is het Kind, in eik opzigt, de lijdelijke
Ontvanger van de denkbeelden der zoda.nigen , aan wier
zérge het wordt tdevertrouwd in de tedere jeugd: wanneat
Zz
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neer zij, in 't kinderlijk verfbaud en hart, de denkbeelden en gevoelens van deugd , regtvaardi7heid en billijkheld inplanten, groeijen wij daarmede op.
De ziel eens Kinds wordt door veesen aangemerkt als
een tabula rafa , een nog, o;,befc'ireeyene tae! gereed
om , buiten eigen weeten , de indrukken van goed of
kwaad te ontvangen. Dezelve is, althans naar het gem
voelen eeniger Wijsgeeren , door de Nattrur niet zo weinig vermogen van denken en oordeelen befchonken, dat
zij zeer ligt het een voor liet ander nee€r,e , en , hoe
vreemd liet fchijne, geleerd kunne worden , om de voor
aan te-fchritenvagodls,rtenfuodhi
veemen, als de infpraak van waarheid en deugd. —
Bet is onmogelijk , een hind van ,r ewoone vatbaarheid te overtuigen van de waarheid eens van zelf blijk
uitgenomen zulke in 't oog loopei:--barenvofils,
de, dat twee en twee vier snaaken dat een geheel grooter is clan een gedeelte, enz. Dan dat de diepdenkendlIe Bovennatuurkundige beproeve, of hij een Kind kali
doen begrijpen het voorflel , het is onmogelijk te zijn esa
niet te zijn ten zelfden tijde. Hij zal fchielijk ontwaaren,
dat het Kind de meering der uitdrukkingen moet leeren
want dit laatl e behelst een afgetrokken voorftel , behoorende tot eerie weetenfchap, zamengelleld en duister.
Nogthans, in het afgetrokkene befchouwd, is dit voorhel even zeer van zelf blijkbaar als tweemaal twee is,
vier.
Het zou een flulc , der befpiegeling waardig, weezen
te zien, welk een figuur, gelijk men zegt, de melisch'
zou maaleen in de zamenleeving, op welken men de proeve genomen halt om hem onveranderlijk het verkeerde
voor het regte te doen aanzien , en hein eene Poort vara
flrijdige opvoeding te geeven , wat het zedelijk beginzet
van gedrag aanbelangt, -- te zien, of zulk een kweekeliug in veele opzigrcn niet minder zou weezen dan een
Wilde van Labrador? want men hebbe hier hij op te merken , dat, door zulk Bene leerwijze te volgen, de natuurlijke gevoelens van 't nienscl;lijt, hart zouden worden onderdrukt; naardemnal, mijns oordeels, onze aangenomene Pretzels van opvoeding ten oogmerk hebben, onze
Natuur te verbeteren , en de zaaden van zedelijke voortrefliikheid , door de natuur gezaaid, te doen kiemen en
vrugt draagen. — ik zou denken, dat een mensch, deezerwijze opgebragt, juist een volflreltt wilden zou gelij
,

,

,
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lijken, en Veie punten van overeeni:crost 1'.cbtbel] Inet

dein ruwlten L'ztii<zara; cle;vi t „e befchaavende kunílen der
naaa.tl'cthappije zeis re pligten hebben doen gebooren worden, die altoos natuurlijk zullen onfflaan bij menfchen
in den befcilaafden gezelligen {land ; doch welke pugten geheel onbekend zijn aan den mensch in den eerftcri
en onbefcha<e,'den {laat. Het zedelijk wetboek der Na'
tuure is hoogst eenv011(11 ,Leilaat uit zeer weinig voor
zeer wel begrijpen en ge--chriften,dm
noegzaant verbinden in dien onbefehaafden^itand.
Len mensch zou , mijns oor dee } s, kunnen geleerd WON
den, in veele cVallcn, regtdraads fï;riidiy te handelen
met hetgeen de Gewoonte heeft voor^foii:hreeven , en
nogthans te werk ga ^n overeenkoin1hi- niet dc voorfchriften der Natuure en door geene cro ^redenert verbijsterde
Pede. Het zedelijk character van den Mensch is vol
zelfzoekenheid en geveinsdheid; veelvuldige í'rijdigheden doen zich daarin op: een zelfzoekend beginzet leidt
menigmaal den mensch ter zijde af , en brengt te vege ;
dat hij wel verre is van zijn hart tot algemeens men•
fchenmin uit te breiden , en te vervullen met denkbeelden, die op dc breede grondfIagen rusten van algemeene
en daadlijke nuttigheid. Indien hij een vakkeren geest van
nafpeuring bezit, Bene brandende Iiefde tot de waarheid ,
en een afkeer van dat lijdelijke , 't welk overhelt, om
elk ding , 't geen' men niet begrijpt , te gelooven , zal
hij welhaast het dekkleed opligren, 't wélk voor 't oog
des menschdóms de waare beginzels van etui gedrag bei
dekt op het pad van pligtsbetragting, in trede daarvan
(tellende een geloof, zaracuigelteld uit icerítellingen , op
dwaaling gegrond , door ineening onderfeliraa d , en geloofd uit zwakheid. Hij zal deeze raluecu ing niet
flanken, bewoogeu door de bedenking , dat weinig denkenden of kwalijk gezinden zijn charac•cr zullen bezwal^
ken. De zelfdenkende, cie zeifhandelende onverfchrokkenheid van zijnen geest, zal niet alleen vuur aan zijne
handelwijze bijzetten , maar hem dringen , om alle de
hinderpaaien, welke hij op zijnen cveg moge ontmoeten ,
te boven te komen. Het eiseilt, in de daad, geene ge à
ineene kragt van geest, of liever van opgeklaard ver
om het beftaan van dwaaling te vermoeden in heter-ftand,
geen allen willen ffaande houden. ; en het komt mij
hoogst 'aanneemelijk voor, dat veele menfchen , die deé-

,
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ze eerfte gave bezitten , vereischt om de waarheida ce.
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agterhaalen, afgefchrikt worden van die najaaging, doof
een al te kiesch begrip , mag ik het zo uitdrukken , om
hetgeen voorts zou volgen ; alsmede eerre te verre -tren`
voor liet gevoelen van andere men--ganderbis
fchen, en-der wereld in 't algemeen.
IIet aangeroerde is een onderwerp , waarover ik gaarne breeder zou uitweiden : maar, dewijl het eenigermaate vreemd is van 't geen ik mij eigenlijk in deeze Proeve
voorftelde , ítaak ik voor tegenwoordig het verder medededen mijner denkbeelden , en treed , verfchooning ver
voor deezen uit(Iap, tot mijne hoofdzaak we--zoeknd
der terug.
Reeds htb ik te verdaan gegeeven mijn gevoelen, we
gees het naauw verband, 't geen onveranderlijk beftaat
tusichen Hebbelijkheid en de Zedelijke Beginzels, die
het nienschlijk chara&er wijzigen; waaruit ik afleide de
noodzaaklijkheid om erne ftipte aandagt te vestigen op
zulke vroegtijdige Hebbelijkheden , als Kinderen voor
vatbaar zijn en gereedlijk verkrijgep. At dit bragt ik
bij als Bene inleiding tot overweeging van het vraag
welke foort van invloed de Wreedheid ten op--ituk,
zigte van Dieren moge hebben op de Zedelijke Gel}eltenisfe.
Menigwerf is, als een grondregel , vastgeffeld en ingeboezemd, dat, gelijk een tak geleid wordt, zo ook
c ie boon oproeit, of dat de eertte indrukzels , der
Jeugd gegeeven, den Mensch vormen , aanwijzende het
g!•. ot en duurzaam vermogen der vroegtte opvoeding.
Doch de Hebbelijkheden hebben, even als andere dingen
oneer de zonne , onderfcheide trappen ; deeze zijn van
.naeer aanbelangs dan geene, zo ten aanziene van derzelver inworteling, als van wegen het kwaad , 't geen zij ,
naar alle waarfichijiilijkheid , naa zich zullen deepen. En
ik durf hier vriilijk vast(telien , dat onder de verouderdlie en de meeste ramp baarende moet gerekend worden
de I lebbelijkheid , om als eerre beuzelagtige kleinigheid
te rekenen het leed en lijden, 't geen den Dieren wordt
aangedaan.
Volgens mijn begrip, is er niets aantl:ootlijker, dan te
, dat Kinderen een fchriklijk vermaak fcheppen in het
befchouwen van 't krimpen , 't martelen , en de doodsanken, die het aandoen van pijn bij flomme Dieren te
wege brengt ! De Mensch is, volgens uitwijzen der
Openbaaring, verordend tot Heer over alle de leevende
fchep•
-

-
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fchepzelen, die met hem deezen aardbol hewoonen. Hij
behoort , diensvolgens , eigenaartig derzelver befchermer
te weezen ; nooit de zodanige te onderdrukken , die
geen wederlland kunnen bieden, noch ftraffen, waar ,in
de natuur der dingen , geene belediging kan gefchied
zijn. Ilan men, mag ik hier vraagen,"verwagten, dat
de Wreede , die zonder gevoelige deelneeming het li
een ltom en hulploos fchep--chamslijdenfouwtva
zel , immer gevoelig zal weezen voor de onheilen van
een I Iedemensch ? Neen! Dezelfde teergevoeligheid des
harten, dezelfde aandoening der ziele, die ons doet deelne emen in de gewaarwordingen van het geringfle fchepzel, zet ons aan tot zugten en fchreijen over de rampen onzer Natuurgenooten. Ja, daarenboven , ongevoeligheid is sneer te verfchoonen in het eene geval, dan in
het ander. De Menfchen zijn vaak de veroorzaakers
van liet leed, 't welk hun treft; de Dieren zijn het nimmer; — de Mensch lijdt dikwijls regtmaatig; der Dieren geval kan dit nimmer weezen: zij zijn meest altoos
de flagtoffers van der Menfchen gierigheid of woest
-heid.
Indien er trappen in wreedheid zijn, is die zeker de
lioogile, welke gepleegd wordt omtrent zodanige Dieren , welke onze koestering en befcherming zoeken. De
zwervende Tirannen der woestijnen — de zogenaamde
Koning der Dieren , de Leeuw, de met bloed geverfde
llyena, de doodlijke Slang, of de verfcheurende Tij
hunne natuurlijke geaartheid in Bene-ger,fchijndo
Poort van vijandfchap met den Mensch ge(feld ; fchoon
zelfs deeze Dieren geene vijandfchap of noodlooze
wreedheid zouden betoonen. Maar welke aandoeningen
moet hij omdraagen, die zich onmenschlijk gedraagt
ten opzigte van het edel Paard, 't welk hem ras ea
veilig ter begeerde plaatze voert, waar hij gezondheids•,
vermaakshalve , of om eenige andere belangrijke oorzaake, wenscht te weezen, — die zich wreed aanstelt ten
opzigte van den IIond , dat getrouwe , dat toegenegene
Dier , 't welk hem bewaakt terwijl hij flaapt , hens
volgt en bijblijft tot den jongffen fnik , dat hem niet
verlaat, fchoon hij in het lot des hongers moet deelen,
't welk door geese kwaade behandeling vervreemt , en
door geese bekooringen zich van hem laat aftrekken,
't welk het flomme oog opflaat , om medelijden af te
fineeken , wanneer de opgeheven hand hem met (lagen

Zz3
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dreigt, en de handen zelfs zijns kastijders likt! Tusfchen
deeze en andere ,)ieren, tvd(..e wij hier zonden kunnen
opnoernen•, fci.ijnt door (e Natuur Bene wederzijdIdie
genegenheid gevestigd, als 't ware om den Mensch te
dringen, om, ondanks zichzeiven, regtvaardig en goed
te weezen. En, nogthars, hoe zeldzaam letten-guníli
wij op deeze eenvoudige vermaning
De Kinderen behooren , van hunne vroegf e jeugd al',
diep doordrongen te worden met het beginzel , om mensch]ijk ten opzigte van lieren te handelen. Men moet hun.
diet toel.aaten tot den minieen graad van neiging om dezelve noocllooze pijn aan te doen ; men leere hun mede
hebben met het ongelukkig lot (ier zodanige -lijden
die lijden zonder dat zij het kunnen helpen ; men gewenpe hun met tekenen van afkeer zich te verwijderen van liet
Bezigt der onherilelbaare ellende; dat de nog ongeleerde
tong toonera van teder medelijden lispe over liet lot der
mishandelde Dieren; dat zij beeven op het enkel denkbeeld van Bene vlieg eerie (pelde door het lijf te íleelcen,
de pooien te ontneetnen, de wieken re knotten, de honden te plaggen , of zelfs opeen worm , voor hunne
voetjes kruipende, te trappen; dat Zij vroegtijds leeren
het leeven te eerbiedirnen en de aandoeningen van al wat
leeft. Ik zou wenfchen, dat zij liet dooden van een
1pinnekop, een mier, of eenig kruipend gedierte , 't
seen wij, misfchien dikwijls ten onregte, fcha.delijk poe^3ëen; als eerre pijnigende noodzaaklijkheid aanzagen , die,
zoveel mogelijk, moet versnijd worden. Bovenal heb.
die men Meisjes in deezer voege op te brengen : bij de.
Se c versa; telt wij altoos te vinden , war zagt , niensch.
? evend en weldaadi; is; zuurs is te meer noodzaak
maar al te dikwijls derzelver leevens--if,dewjïht
lot is , te verhoeren in zodanige omltandigheden, waar
liet betoon der zagtere gcaartheden vereischt wordt-in
i n ZO hoogst welgevallig is.
Men kan geen oogenblik met reden twijfelen, of het
nankweel.en van die hebbelijkheid inliet jeugdig gemoed
Jai eerre zeer zigtlbaare uitwerking naaren op der Kinderen zedelijk character. De deugden , die door bijkans
onnierkbaare banden aan za¢ taartigheid verbonden gegr neoeten worden, zijn veelvuldig: want die menschti ire aandoening is een beginzel , 't welk in een of ander
zijner wijzigingen zich tot alle menschlijke bedrijven
i%ti}rekto Wij erkennen gereedlijk de kragt der hebbe^
lij:_
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lij°klieid in alle andere opzigten. , en kunnen geene zwaaiigheid maaken, dezelve hier te laaten gelden. Het Kind,
't welk men toeftaat norsch , oneerlijk , leugenagtïg,
lui of wraakzugtig te tiveezen, zal, opgroeijende, alle
tieeze oude ugden op een grooter veld vertoonen ; ten
ware het geplaatst worde in zulke bijzondere omltandigheden, als hetzelve dwingen, om, door vrees voor
Bene hoogere matt, deeze aangekweekte neigingen t e bedwingen. Het hind, 't welk men toeftaat zich wreed
aan te hellen ten opzigte van Infec`Ien en Dieren, zal
altoos eene wreedheid van charaer behouden , welke,
wanneer de gelegenheden zich voordoen, zal te voor
Een knaapj_.,-fchijntredopzgvaMnfche.
dat driest een hondje of katje mishandelt , ten zij hij door
vrees voor Ifraffe daarvan worde terug gehouden, zal,
als hij tot rijper jaaren komt, even zo handelen.
Islet is een belachlijke misflag , te onderftellen , dat
wreedheid der menschlijke natuure eigen is. Ik wit
niet ontkennen ,.dat deeze flegte neiging maar al te dik
bij de Kinderen gevonden wordt; doch dit onto-wijls
Iaat, mijns bedunkens, uit onbewustheid of ongevoeligheid omtrent hetgeen fmert veroorzaakt : pijn is een
afgetrokken denkbeeld , met betrekking tot anderen;
maar wordt perfoonlijk, als het onszelven betreft. Een
Kind, 't geen zich nimmer aan eene kaars gebrand heeft,
zal den vinger in de vlam sleeken; doch, wanneer het
ontdek
t, dat dit bedrijf pijn basre, zal het voortaan die
denkbeelden zamenvoegen, en zich wagten dit bedrijf te
herhaaien. Dan liet Kind leert zo fchielijk niet om zijne
bevattingen uit te breiden, door te veronderftellen, dat,
hetgeen. hem fmert baart, ook anderen leed moet doen :
want liet zou, onmiddelijk naa het pijnlijk gevoel der
branding, den vinger zijner moeder of minne na de kaars
brengen. Er is onderrigt noodig, om te doen begrijpen, dat , over 't algemeen , alles , wat hein fmert
baart, ook zulks bij anderen zal te wege brengen. Eenige tijd is er noodig , om volkomen te leeren , hetgeen hij
zelve gevoelt , tot anderen over te brengen.
Dit zelfde geval is. nog fpreekender en dringender, als
men het overbrengt op de Dierlijke Schepping. Het
vordert zeker eene grooter infpanning van geest voor een
Kind , om te begrijpen , dat' hij als 't ware eene foortgelijke
tederheid moet gevoelen omtrent een hondje of katje,
als ten opzigte van zijn broeder of zuster. 1 -Jett zou
Zz4
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lang duuren , eer het Kind tot kennis deezer waarheid
k:,vame door eerre oneh Then werkzaamheid zijns ei
dat tijdsverloop , zou het-genvrifalds,te
^Iisfchien ten opzigte van die Dieren eene wreedaartiglicid krijgen.
Waarom is het natuurlijker te veronderflellen , dat
wreedheid den 1\l.ensclh natuureigen zou veezen ,
-dan eerre geneigdheid om te liegen , te zweeren en te
íl:eelen? Ik houd naij verzekerd , dat dezelfde voorlor-en, welke te werk gemeld worden om deeze voor te
2<omen , ook zouden dienen om Beene te weeren. Is
-bet niet ten hoogtten ongerijmd , een ander besluit te
trekken? En is liet niet hoogst Ichandeiijk, toe te leaten dat eenc zo verouderde en onverbeterbaare Hebbelijkheid onze Kinderen beheerfche , door liet verzuim

cam derzelver tedere en indrukbaare gemoederen een
Tinaak te geeven van de gevoelens der Menschlii*klmeid ei.
Liefde? -- Dwaalfin; wordt vaak meer voorgeplant dooi°
verwaarloozing, dan door opzet. En ik voed de ne
dat de dwaaling , welke ik in deeze-derighop,
Proeve tegenging, uit onoplettendheid voortkomende,
cic daar op bedagt genaakten zal aanzetten om dezelve

Xe vermijden.

ENI G E LEEVEN.TSBIJZONDERIFDEN VAN JOSEPH

PRIESTLEY.
(Uit het Engelsch.)

e vermaarde Engelschman , Dr. IosEPlt IaIESTLEY,
wierdt opgevoed in de leerfteilismgen der Mèzhodisten,
raakende de Genade en de Wedergeboorte. Vervolgens na
deAkadetnic van Daventry, bij Ier. Dol)DRlnGE, gezonden
Zijnde, begon, hij de lcerílellingen der Kerke te onder zoeken, en dezelve te toetzen tiet zijne medeleerlingen,
die hem dikwijls eene zekere geneigdheid tot de l.Iriatnesy
Verweeten , en , in het algemeen , eerre vrijheid van denken
<i3 naaken van den Godsdienst, die met hunne begrippen
Yiiet overeent}emde. Hij ging voort in zijne Godge
leerde nafpooriogen, en gaf verfcheiden kleine Verhandelingen in het licht, tot dat hij den post van Hoogleer -,
ear. in het Kollegie van Warrington verkreeg , alwaar
het eiderwajs sn de. o!tel Taalei2 , de fraaie Letteren,
de
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de Gefchiedenis en de Staatkunde hem ter raaks was
gegeeven. Hier fchreef hij zijne Volgreels van fraaie
Letteren, Gefchiedenis en Staatkundige Ekonomie, en
eindelijk zijne Gefchiedenis van de Eleefriciteit, waarvan
hij het ontwerp aan Dr. FRANKLIN hadt vertoond.
De Univerfiteit van Edinburg fchonk hem de waardig
ue R.egten; en zijne Gefchiedenis-heidvanDoctr
der Elec riciteit, geíchraagd door de aanprijzing van de
Heèren FRANKLIN, WATSON , CANTON en Dr. PRICE,
deedt hein tot Lid van de Koninklijke Maatfchappij te
Londen verheffen.
Vervolgens begaf hij zich naar Leeds, alwaar hij zich
aan het hoofd eener Gemeente van Disfenters plaatfte.
Zijne onregtzinnige gevoelens berokkenden hem vervolgingen van dc zijde der Godgeleerden , die hem voor
een Sociniaan verklaarden. Ook hier liet hij verfcheiden
gefchilvocrende, zoo Godgeleerde als Staatkundige, korte Verhandelingen drukken. Doch te midden van alle
.deeze gefchillen begon alle zijne aandagt zich te bepaalen tot de Gefchiedenis en deB.efchouwing der Lucht,
die hem veel roems deedt behaalen, en door welke hij eerre
nieuwe omwenteling in de Scheikunde bewerkte. De
opgang, welken zijne Historie der Ele6triciteit maakte,
bewoog hem , van tijd tot tijd proeven te doen omtrent
de overige takken der Proefondervindelijke Natuurkunde, als de Gezigtkunde, het Licht, de Kleuren, enz.
waarvan hij vervolgens den uitflag in het licht gaf, ondor den titel van Gefchiedanis der ontdekkingen omtrent
het Licht, enz.
Op aanprijzing van Dr. PRICE , nam Lord SHELBíiRNE PRIESTLEY bij Zich , vertrouwde hem het opzigt
over zijne uitgebreide Boekerij , en beval hem het ver
een Catalogus van zijne boeken en hand--vardigen
.Ichriften. Geduurende zijn verblijf ten huize van Lord
,IIELBURNE liet hij het Eerfxe Deel drukken van zijne
Historie van verfcheiden foorten van Lucht, alsmede ver
Overnatuurkundige en Godgeleerde Verhandc--fcheidn
1ingen; en ten zelfden tijde gaf Dr. PRICE, op verzoek
van Lord SHELEURNE, in het licht zijn Onderzoek omtrent de natuur der Ziele , in welke PRIESTLEY zijne
denkbeelden omtrent het Sociniaandom en de Noodzaa.
kelijkheid ontwikkelt.
De naauwe betrekking tusfchen Lord SIIELBURNE
en den I leer PRIESTLEY duurde verfcheiden jaaren , in
Zz5
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veerwil van het ondierfclieid hunner karakters en gevoeg
lens; eindelijk egter vonden zij goed , van elkander te
fcheiden. Lord SFI L>>uc>>E iè,ionik hem eene lijfrente
van i Vie? pd. ti. , en t'i:ILSrr.ry h:gaf zich na Birmijnglmm.
Bij zijne komst aldaar hervatte hij den post van Leeraar bij de Disfenters , en leide zich met nieuwen ijver
toe op ,zijne Godgeleerde en Scheikundige oeífeningen.
1-Iij leefde in een geaelfcihap van uitgezogte vrienden,
en vondt het vertil if te Birmingham -zoo aangenaam
dat hij liet beluit nam, het overfchot zijner dagen aldaar te flijten. M aar de onverdraagzaamheid zijner
Godgeleerde tegenitreevers, en de geltadige vervolgingen, welke zij hem berokkenden, noodzaakten hem van
dat plan af te zien, en hij onthieldt zich eenigen tijd te
IJackney; doch ook hier vervolgd en telkens ontrust wordende door nnatnlooze brieven , wierdt hij eindelijk te
raade, EUrepa te verlaaten, om in Amerika de rust en
den vrede te gaan zoeken , die hem in zijn Vaderland ge
-weigrdt.
Dit viel voor in den jaare 1795.
. Naa zijne aankomst in Amerika wierdr hem het Hoogïeeraarampt in de Scheikunde aan de Uriverfiteit v-au
PenfyIvanie opgedraagen ; en kort daarnaa wilde men het
algemeen bef! uur over die Univerfiteit hem toever trott`ven; doch hij wees die beide aanbiedingen van de hand,
en nam zijn verblijf in de Stad Northmmberland, in liet
oppergedeelte van den Staat van Pe.efy1wu
ie gelegen.
Geduurende zijn verblijf te Philaa'elpk a hieldt hij
Voorleezingcn over de klaarblijkelijkheid der Openbaarin e, welke van veele leden van het Congres en van
liet Gouvernement wierden bijgewoond. Zelfs nam hij
deel aan de flaatkundige gefchillen, welke er ten dien
tijde ontflondcn tusfchen de Federalisten en die het met
den fleer Jrt*FEI:SON hielden , en liet Benige [flikjes druk•
ken ter verdeedi ginge van zijn gevoelen. Zelfs begon hij
bij de Regecring in liet oog te loopen; nogtans liet men
hem in vrede, en kort daarnaa ontrukte Bene fleepende
en pilnelijke ziekte hem aan de letteren en zijne vrienden.
PRIESTLEY bezat een zagt karakter en ongemeene gelijkmoedigheid. IIij halt een welgevallen in het huisfelijke
leaven , en verrigtte dikmaals zijne letteroeffeningen van
zijne kinderen omringd ; zijne uuren van uitfpanning
vierden aan zijne talrijke vrienden en de vermeaken der
zamenleevinge gewijd. Hij maakte geene vertooning toet
zijne kundigheden, en ligt vergat hij zijne boeken om
zich
-
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zich in de verkeering te mengen. Zijne Godgeleerde
ftn dien verpoosde hij met Scheikundige proeven , en
dkinaals met het lenzen van een goeden Roman , of ook
wel niet Kaart- of Schaaklel. Voor het overige was
zijn tijd zoo regelmaatxg verdeeld, dat hij nooit een
Werk begon, zonder vooraf den tijd te bepaalen, te
wellen liet moest gereed zijn.
-gen

NUTTIGHEID DER KOFFIJ, TER GENEEZINGE
VAN DE KOORTS.

D

e Kofïj , in poeder gebruikt , even als de Quinquina, geneest de aanhoudende en hervattende Koortzen; `doch zij geneest ook alle de tusfchenpoezende
Koortzen, bij eene fleraifche of onttieekingagtige Diathefas :.v) aanweezig. De gift, ten dien einde, is even
groot als van de Quinquina, en het gebeurt zelden , dat
twee of drie oncen Koffij deeze Soorten van Koortzen
niet volmaakt geneezen.
Die zelfde hoeveelheid vermit>rdert fpoedig en geneest
volkomen de zwaarfl:e Ontfteekingskoortzen , zonder
dat uien de toevlugt behoeft te neemen tot aderlaatingen, welke men in dergelijk geval gemeenlijk in 't werk
(telt, inzonderheid indien de zieke of hert±ellende aan
een plantendieët onderworpen wordt.
Alle de Koortzen, tegen welke men, volgens eene al te
ermpyrífche gewoonte , dQ Quinquina vrugteloos heeft
gebruikt, worden ligt overmeesterd door eenige oncen fijn
geflotene Kofl'ij, meer of min, naar gelange der hoeveel
welke men voorheen heeft gebruikt,-heidQunqa,
en waarvan, door dit middel, de zomtijds nadeelige
gevolgen herfreld worden. De reden is, omdat de Kof
enne omgekeerde rede der Quinquina als een flerk-fl5in
prikkelend middel werkt.
Een groot getal aanmerkingen en proeven heeft,
zedert ecnigen tijd, de waarheid deezer ftellinge beweezen. Aan den vermaarden Geneeskundige RASORI, algemeen Opziener der Gezondheid in het Koningrijk Italie, zijn wij deeze belangrijke ontdekking verfchuldigd,
die het mensehdom geen gering voordeel kan aanbrengen.
Men
() De Digit'.: fis is' eene bijzondere gefleldheid van den
^^zei^^rl? p het zij nattatrliik of tegennatuurlijk.
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Men denke intuA1chen niet, dat de I i' fij een algemeen
geneesmiddel is tegen alle aanvallen van Koorts. Indien
dusdanig Bene dooling ulet opzi.gt tot de Quinquina
:zeer veel kwaads heeft gedaan , niet minder gevaarlijk;
zoude het zijn, in denzelfden misflag te vervallen ten
aanzien van de Kofrj. In den (laat eerier 1lstenia ( *)ge•
bruikt, zonde zij dezelve doen toeneemen, en gevaar
gevolgen hebben. Vooraf moet men derhalven wee--lijke
len -te onderfcheiden , en dit is van -geen klein belang ,
hoedanig de Diathefis zij, in welke de Zieke zich bevindt ; en daarna eerst moet men hem of de I oftij , of de
Quinquina doen gebruiken naar gelan e van den (laat
van Stenia (t) of dstenia.
(*) Zwakheid der Spiervezelen.
(t) Steni.z is liet tegengeftelde van Jistenia, dat wil zeggen,
<ae flerkte der Spiervezelen. Deeze beide woorden zijn nog
nieuw in de Geneeskundige taal.

OVER

DE

BUITENGEWOONE

WINTERS.

e Winter is noodig voor de natuur. Het blaazen des
Noordenwinds zuivert de lucht , (lort in de dierlijke
D
huishouding o igèneen leeven
Bij mangel van denzela

uit.
ven moeten wij zijne leevendmaakende werking vervan,
gen door Bene fferker beweeging , eenen ílrenger leefre
Bene meerdere ingetogenheid ; en indien er eenige-gel,
kleine buitenfpoorigheden zijn, die de onthoudingen kun
aan welke wij onszelven moeten onder--neopwg,
werpen , zouden het eenige teugen zuiveren en kragtigen
wijn zijn , aan het einde, van Benen fpaarzaanien m aal
t id, in eenen kring van vrienden, door ongeveinsde
hoogachting vereenigd.
De jongstvcrloopen Winter (1307) is niet de eenige,
die zulk Bene zagtheid heeft opgeleverd; van foortgelijken maaleen de Jaarboeken der Gefchiedenisfe gewag.
In den jaare 1289 tooiden zich de Meisjes, op Kerstijd en
Driekoningendag , met violieren en koornbloemen. In den
jaare 1420 droegen de karfenboomen , die in Maart
bloeiden , in April vrugten , en plukte men , in Mei,
rijpe druiven. De Winters van 1524 en 1538, even als
de
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d ie van 1807, vertoonden Roozen in December. In t57
ontwikkelde zich liet 'zap der boonreu reeds in Januari
tot bladeren , die de vogelnesten in Februari bedekten.
in 1535 (iondt omtrent Paafchen het koorurn airen. DeWinters der jaaren 1607, 1609, 1617 en 1659, nierkIvaardig om hunne zagtheid, wierden door din van het
jaar 162z overtroffen, wanneer de maand Januari zoo
zagt was, zelfs in het Noorden, dat de kachels er niet
meer geltookt wierden , en alle boomen in Februari in
bloei (tonden. Welk een onderfcheid tusfchen die gefteldheid des dampkrings en die van 1740, toen de Ther.
mometer in Frankrijk tien greaden beneden het vriespunt
daalde ; die van 1776, tot veertien graaden en een half;
van 1779, tot vijftien en een halven• graad; van 1738,
wanneer de Therniorneter nog een graad langer ftondt,
en het de llreng(te Winter was , welken men te Parijs
heeft gehad. Doch men vergelijke de gemelde Winters voor
koude te 1lstracan , in 1746, van vierën--hamelijktd
twintig graaden en een half beneden o; te Petersburg,
in 1749, van dertig graaden; te Quebec, in 1743, van
drieëndertig graaden; te Tornea, in Bothnie, in 1737,
van zevenëndertig graaden; te Tomsk, in Siberie, in
=735, van drieënvijftig graaden en een half; te Kirenga,
insgelijks in Siberie, in 1738, van zesënzestig en een
halven graad; eindelijk te 2emfeik , in hetzelfde gewest , in 1735, van zeventig graaden ; en men zal bekennen, dat het alleen de Mensch is, die zich aan de
meest van elkander verfchillende klimaaten kan gewennen , en gezond leeven , zoo wel in de brandende hitte
der verzengde LuchtlIreeke, als op het eeuwigduurencl
ijs van Siberie.
,

DE VENDEE.
(Vervolg en flat van bl. 639.)

wagtte zich wei, zijne Dochter te zeggen, dat
D eDVaderom
haare hand verzogt hadt: hein was niet ver —t

borgen gebleeven , wat zij voor hem gevoelde ; maar aan
eenen Blaagne, en wei aan eenen armen Blaauwe, wilde bij
zijne Dochter niet geeven. Zij was zeer bedroefd-, toen zij
hem hoarde afrijden, zonder, naar het fcheen, haar verwaar
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waardigd te hebben, affcheid van haar te neetren, en konde
van fpijt naauwelijks ligaren Vader vraagen , wat toch die
Officier wederom hebben wide ? — „ Mii voor de Graanwen waarfchuwen ," zeide hij , „ di:: menfè ziiker zijn
dan zijne fpitbroeders." — „ flij. is i.Lel zeer goed !"
hernam zij ernftig, ging in den tuin , en plukte in gedrgt.eni
haare meest beliefde bloeníen uit. Nooit hadt zip zich in eëp zoo
ondraagelijk humeur bevonden ; zij ging bij den oudcn'l'uintnan;
die haar, gelijk hij dikmaals verhaalde , als kind op den arm
halt gedraigea , en beflrafte hein zoo ernllig aver de geringfte verzuimen, dat den o:td roan de trainen in de oogen
fchooten. • Verfchri'kt reikte zij heao de hand , en zeide:
„ Neem het niet kwalijk goede oude man; ik lien van daag
;, een onverdraagelijk fchepzel. " — „ Ach , lieve Juffer 1
hoe zoude i11, u iets kwalijk kunnen neemen; alleen doet
$, het mij leed , dat u iet onaangenaams moet bejegend zijn:
want zoo heb ik u nooit gezien ! Onmogelijk toch kan liet
,, u bedroeven, dat uw I leer Vader u aan den Blaauwe niet
;, wil geeven! — Ilij is in de daal mooi man;
„ maar -----•"
,, Mijn Vader mij aan den Blaauwe niet geevenI" riep
CHARLOTTE verbaasd uit; „ droomt gij dan?"
„ Wel nu ja, die mooie Officier, die deezen morgen zoo
„ fhel kwam aanrijden, en met-een blauwe feheen weer af=
„ trok. Voor een Godverzaaker hebben wij evenwel Juffer
» CHARLOTTE niet opgevoed!"
„ Maar wie heeft u dan wijsgemaakt, dat de Officier bin,
„ mijne hand verzógt heeft ?"
„ Wijsgemaakt heeft het, mij niemant; ik heb het met mijne
„ eigen ooren gehoord. Ik was in den 'moestuin bezig met
erwten te zaaien, toen hij aan de andere zijde van de haag
aan uw' Papa den voorslag deeds."
Vrolijk , zeer vrolijk, zeide CHARLOTTE: „ Gij behoordé
het niet gehoord te hebben, Oude! Maar het is waar, gij'
,, wist misfchien niet., dat gij niets noest hooren?" --Thans verhaalde haar `Re Tuinman, woordelijk, D—t's gefprek met Kaaren Vader; en zij kon met geene mogelijkheid
befluiten, hem te doen zwijgen; het nieuws was te gewigtig
voor haar. Toen hij gedaan hadt , gaf zij hein een fooi, en
liep zoo Friel en met zulk een vrolijk gelaat door den tuin ,
dat zij niet meer de zelfde fcheen , die voor weinige minus
ten de Bene roos nag de andere afbladerde, en met een hangend hoofd en treurige houding door den bloemtuin (loop.
Zij beleefde nu de getukkigfe ítonden van haar leeven. In het
oogenblik, waarin zij uit het gedrag des beminden Mans moest
befluiten dat zij hem gantsch 'onverfchiliig was, te verneemen, dat hij haar beminde, haar tot echtgenoote begeerde
kan er voor een Meisje grooter blijdfchap zijn? Zoo dra
zij,
-
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zij, ester, wederom in haat was, over haarent toehand haard
gedagten te lansen gaan , bevondt zij , dat de Raat der zaaken
voor• haare wenrichen niets minder dan gunflig was. D---t
beminde haar wel, maar hij was afgeweezen, en zij moest
te regt duchten , dat hij tegen haar Vaders coil geenen flap doen
zonde om haar te naderen. flij hadt zelfs niet eens al eheid
van haar genomen ! Dat haar Vader tot eene verbindtenis met
hem zijne toerlemming niet zoude geeven, was haar thans
maar al te bekend ; en hem , die niemant dan zijne goede
Dochter in de waereld hadt, in zijnen ouderdom te verlaaten
^. van deeze gedagte hadt zij Benen gruwel. Daarenboven
hieldr zij zich verzekerd, dat D—t zijne genegenheid voor
haar zou tq onderbrengen, haar tragten te vergeeten , en
veelligt eene andere echtgenoote zou verkiezen ; hij hadt her
voorkomen in allen deele , alsof hij eene drift wel konde
overwinnen. Wat zou zij doen ? -- liem fehrijven, dat zij
alles toevallig hadt vernomen; dat zij haaren ouden Vader
niet kon verlaaten, maar ook nimmer aan eenen anderen haare
liefde en haare hand zou fchenken ? — tegen deeze gedagte
verzette zich de vrouwelijke kieschheid. D—t hadt van zijnen
wensch geen woord bid. haar gerept! Zeer kwalijk nam zij
het hem, dat hij zich zoo ligt liet afwijzen, dat hij geene de
geringfle pooging deedt om haar hart van haarzelve te verwerven. Vel zoude zij aan haares pligt omtrent haaren Vader
niet ongetrouw zijn geworden ; maar zij hadt alsdan gelegen
om haaren geliefde te bewijzen dat zij hem beminde,-heid
maar haare neiging aan naaren pligt ,wist op te offeren. --•
Trouwens hij dagt over dit tuk op zijne eigen wijze. Hij befchouwde het als onedel, zulk eenen firijd tusfchen Neiging
en Pligt in een vrouwelijk gemoed te doen ontstaan. Want
zegepraalt de Pligt, dan wordt voor de itrijdvoerende, door

het geftadig

gedenken aan

het

verlies, welk

deeze

zege haar

kost, de oeffening daarvan zeer zwaar gemaakt; behaalt de
Neiging de overwinning — hetgeen meestal het geval is —
dan brengt zij haaren geliefde een hart, hetwelk van de bewustheid , onedel te hebben gehandeld , wordt verfcheurd.
Zonder des Vaders toerlemming wilde hij zich hierom geenen
flap veroorloven, welke aan CHARLOTTE den indruk verriedt,
dien zij op hem gemaakt hadt. Om den Vader te winnen, waagde hij Bene tweede proeve. Hij fchreef hem eenen brief, waarin hij alle zijne welfpreekendheid uitputte, om hem van da
onbaatzudhtii beid zijner oogmerken te overtuigen , en .hem met
de treffendfle kleuren het geluk fchilderde, welk hij zelf in
den kring zijner dankbaare kinderen zoude genieten. De oude
Man antwoordde kort en fiellig, dat zodanig eene verbindtenis
zijne zoetlie plannen zou verijdelen, en hij daaraan de toe(lemming niet konde geeven ; hierom verzogt hij hem, alle

verdere moeite te fpaaren. Natuurlijk zeide hij zijne Dochter

geen
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geen woord van deeze brieven. Nan veiioop van eehige d2gen befloot zij, haaren Vader te zeggen , dat des Officiers aan
haar bekend was, en hem te verkinaren, dat haar geheel-zoek
geluk van zijne toelemming afhing. Een beter lofredenaar
dan een verliefd Meisje laat z!ch niet wel denken; en CHARLOTTE zeide tot D —t's lof alles , en meer dan zij wist.
Doch haar Vader antwoordde: „ Indien gij de weinige leevensjaaren, die mij nog overig zijn, niet wilt verkorten,
zoo fpreek mij niet meer van deeze verbindtenis, CuARLOTTE ! — D—t is arm, en voert de wapenen tegen zijnen
Koning, en tegen den Godsdienst zijner Vaderen; D—t
„ kan de Man van mijne Dochter niet worden." --- CHARLOTTE zweeg; doch met haare gemoedsrust was het gedaan.
Voorheen hadt zij haareis Vader, wanneer de berigten wegens
nieuwe fchriktooneelen hein in luide klagten over de barbaarschheid der tijden deeden uitbarl}en, door naare liefkoozingen vertroost; nu zat zij zwijgende aan zijne zijde, en
konde niets anders doen dan fchreien en zuchten.
Aldus verliepen er Benige dagen, toen men van een kleift
gevegt tusfchen eene bende Choualis en een detachement Re=
publikeinesi hoorde, hetwelk riet verre van G. zou zijn voor
Maar. lieve Vader," zeide CHARLOTTE, „ het-gevaln.„
„ fchijnt toch, dat D--t's bel gt gegrond was ; gelooft gij.
dan waarlijk, dat wij aan deeze menfchen niets hebben
„ te vreezen? -- á God, indien ik u moest zien mishande„ len! •-, Ware het dan niet veel,beter ' in de itad te gaan woo, nen ?" — „In de flad woonen?" antwoordde hij driftig;
voorzeker zou de eerfle Republikeinfche bloedhond, die u
„ zag, mij maten guillotineeren, en u binnen weinige dager;
„ tot bijzit neemen! " • - „ Dat zoude Dit cvel beletten ,"
dagt CHARLOTTE , maar zeggen durfde zij het niet. Van dien
tijd af wierdt over D—t, noch van de noodzaakelijkheid, om
zich na de flad te begeeveh 2 gefproken. Stil en treurig leefden
zij te zamen: de droefheid deedt de roozen op de fchoone
wangen der Dochter verbleeken; en de Vader wierdt al gaande weg gemelijker, omdat zij niet meer in (laat was hem op
te beuren.
Op zekeren tijd, omtrent middernacht, ilondt CTARLOTTZ
aan haar venfler , en keek in den donkeren, formachtigen
nacht; zij dagt aan haaren minnaar, verbeeldde zich, nu eens
in zijne armen, dan wederom in het graf te liggen, en zag in
den geest den fchoonen, edelen D—t treurig aan naaren grafheuvel flaan , en over het verlies van zijne beminde CHARLOTTE
weenen. Ijlings zag zij aan het andere einde van den ruimen:
hof eene vlam , van nog eene en andere gevolgd. In een
oogenblik was de ganfche hof vol brandende fakkelen , en zij
hoorde een flaauw gedruis van Remmen en kletteren van wapenen. Bij het licht der fakkelen onderfeheidde zij eene nte^
-
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uigte merifeheli jke gelIalten, die met raste fchreden het huis
naderden. Verschrikt liep zij in haar Vaders kamer, en naauwelijks hadt zij hem gewekt, toen de deuren en venders van
het huis opengebroken en ingellagen wierden. Eene menigte
Roovers ftoof in de faapkame , en verzekerde zich van den
verfehriktén Grijsaart en diens Dochter. Het Opperhoofd, een
Man, op wiens gelaat de Natuur den Rempel der misdaad hadt
gebrandmerkt, beval hem, met eene heefche flemme, hem te
zeggen, waar zijn geld , zilverwerk en andere kostbaarheden
verborgen waren. De oude Man zeide hem, dat hij den Kohing van harte genegen was ;dat alleen zijne lichaamszwakheid
hem hadt verhinderd, aan hunnen roemrijken farijd voor de goede oude orde van zaaken in perfoon deel te neemen; hierom
verwagtte hij van hunne billijkheid, dat zij hem niet als vijand
zouden behandelen. — „ De Rijke ," antwoordde de C'rouan,
„ bezit andere middelen dan wapenen , om voor zijnen a.,n„ hang werkzaam te zijn. Gij hebt voor den Koning en den
,, Godsdienst niets gedaan , hoe rijk gij ook zijt. Gij en uwe
Dochter hebt beiden op het eerfte Volksfeest te A. de driekleurige kokarde aangeilomen en gedraagen, en wel op den=
zelfden dag , op welken de eerwaardige C. en de van ouderdom gebogene F. liever als Martelaars der goede zaak
onder de Guillotine bloedden, dan hun roemvol leeven door
„ hoogverraad te bevlekken. Gij zijt als bloodaarts of vc.raaders des doods fchuldig, en hebt de verdiende ltraffe van
„ onze handen te wagten." inmiddels hadt zijn volk alle ka. fen en kisten opengebroken , en roofden Klwat hun aanhoudt.
Zij bragten -de bedienden gebonden binnen, den ouden Tuin
CHARLOTTE'S vertrouweling , uitgezonderd, die middel
-man,
hadt gevonden om te ontvlugten. Deeze veezen den Roo=
veren ougevergd alle fehuilhoeken aan, waarin zich zaaken van
waarde bevonden; zij hoopten door de bevrediging van hunne
roofzucht hunne wreedheid tot haan te brengen. Uit keuken
en kelder wierdr fpijze gehaald, en door de talrijke menigte
chouans , die elkïnderen in het plondereu en zwelgen vervingen, te lijve gefagen. De ongelukkige ChrARLOTTE lrondt, de
handen wringende, naast haaren ouden Vader, die zidderende en beevende zijn einde verwagtte. Voor hem alleen was
zij beducht ; gaarne hadde zij haar eigen leeven ten beste gegeeven , indien zij flegts het zijne daarmede koude redden.
Een uur reeds hadden de Roovers met plonderen en zwelgen
doorgebragt,toen het Opperhoofd met eene donderende hemme tot den Grijsaart en zijne Dochter zeide: „ Wat gaat gij
„ daar, en betreurt het verliesukver aardfiche goederen ? Be„ reidt u tot den dood, Verraaders 1 Gij hebt geen half uur
„ meer te leeven." — „ 8 D —t ! D••r " riep CHARLOTTE,
terwijl zij haaren Vader in 'haare armen drukte, welkeu de angst
naauwelijks zoo veel kragts overliet, om op de been te blij.
MENri, I$o1. ro• 16.
Aaa
ven.
-
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ven. Aldus fleeten zij nog een verfchrikkelijk vierendeel
uurs , geduurende hetwelk de Roovers met het inpakken der
gellolene goederen, en het vernielen van de zulke, welke zij
niet konden medeneemen, bezig waren. Daarnea liet de aanvoerder zijne flagtoffers in den tuin brengen , zijn volk een
halven kring maaken , en beval CHARLOTTE en Kaaren Vader te
knielen. „ Onmensch!" riep het edele Meisje; „ vermoord
mij , indien gij toch moorden moet; volgens uwe grondre„ gels heb ik het verdiend. Aan eengin Republikein zoude

„ ik mijne hand hebben gegeeven , indien mijn Vader de
„ BIIauwen niet haatte. Tot mijn ongeluk was hij een te

ijverig voorflander van uwen aanhang; dook{ mij daarom,
„ en laat mijnen Vader leeyen. ° — „ Knielt neder !'' riep
hij woedende. De oude Man viel op de knieën, en CHARLOTTE wierp zich jammerende voor hem neder, en floot hem
in haare armen, even alsof zij met haar fchoon lichaam de
kogels der Barbaaren van het hart Kaars Vaders konde afweeren. De Barbaar vergastte zich eenigen tijd aan dit tooneel,
hetwelk eeneg Duivel tot medelijden zou gedwongen hebben,
tradt toen langzaam ter zijde, en kommandeerde : Tersrg ! --^
,, O! om Godswille ," fchreeuwdc CHARLOTTE, „ ontti:rm u
„ over mijn Vader!" en omvatte hem met den angst der wanhoope. „ Aan!" riep het monfter, en alle vuurmonden wendden zich na de fchier verflagene lichaamen der belde ongelukkigen. „ Vuur!" wilde hij roepen; maar het geluid betlieerf
op zijne lippen , zijn volk Rondt verzet , en alle geweeren
berftelden zich zonder kommando . CHARLOTTE verl'cbrikte,
luisterde, en hoorde eerre bende Ruiters in vollen galop naderen. Wie befchrijfe de aandoerning, met welke zij uitriep:
„ D--t1 D—t! Vader!" Want dat het deeze. was, zeide haar
haar gevoel, nog eer zij hem zag. De oude Tuinman, die
glen Rooveren ontkomen was, hadt hem fpoedig in de fiad gevonden; en thans zag hem zijne beminde aan de (pits van negen
Dragonders ter haarer reddinge toefchieten. Maar in welk
oogenblik zag zij hem weder? — juist toen de geweeren der
Rooveren .— en zij waren over de honderd — tegen hem geveld waren. Iedere bajonet, die op hem mikte, doorboorde
haar hart. „Tuur! "hoorde zij ; en het was alsof zij een zwaareg
flag aan het hoofd bekwam. Een angstgefchrei hief zij aar;
doch D—t voerde, midden door den rook der manfchap, die
over den muur op hein vuurde , zijn volk aan , en eik&
fabeltag deedt eenen vijand ter aarde vallen. De Roovers
waren in wanorde; en hoewel nog hier en daar een fchot met
eene bevende hand op de helden wierdt afgedrukt , niemant hunner , egter, wierdt getroffen , en in tien minuten deeden zij
vijftig Chouans in hun bloed wentelen. De overigen toogen
op de vlugt, onderftellende, dat deeze Republikeinen, die zoo

vreezelijk in het rond hieuwen, welhaast van meer anderen zouden
ge-
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gevolgd Worden. CHARLOTt'E'S Vader was door zijrné bedienden na den moestuin gedraagen, en zag, tegen de fchutting leunende, fpraak- en beweegingloos, het fchrikwekkendé
gevegt aan. CHARLOTTE flondt nevens hem, met openen mond,
Voorover gebogen lichaam, en beide handen afweerende na den
beminden held uitgeftrekt. Bij elk fchot, dat nabij hem blik
viel zij op de knieën , alsof hetzelve haar hadt ge--fexnd,
troffen, en beritelde zich weldra in de voorige houding, als
zij hein ongekwetst het gevegt zag vervolgen. Toen de vijanden den hol' hadden vetlaaten, fprong D—t van het paard, en
ijlde na CHARLOTTK; zij maakte eene beweeging , om Kaaren
Redder te gemoet te gaan; doch haare kragteri waren uitgeput; zij viel aan zijne voeten neder, greep onder het vallen
Zijne dappere hand, die nog den bebloeden pallas vasthieldt
en drukte , aldus voor hem geknield', beurtelings hem aan
liaare lippen en boezem, zonder een woord te kunnen fpreeken. -- De gelukkige hief haar op ; thans ontdekte zij mcnigvuldige bloedvlekken op zijne kieederen , en ouderzogt ,
bleek en zidderende , of zij niet uit zijne wonden ;varen
gevloten. ,; Deert u niets? in het geheel niets ?" vraagde zij
angflig. ,, In het geringde niets," zeide hij, en floot haar
in zijne armen. — Totnog toe had, de Vader gezweegen;
maar, toen beiden zoo voor hem Ronden , greep hij eensklaps met beide handen D—t's regterhand , en geide , met
traanen in de oogen en eene , fíanuwe beevende tlemme
Dank — vergiffenis, Redder! — CHARLOmTE en alles, wat
„ ik bezit, is het uwe: gij hebt uwe Bruid verdiend!"
'.
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zijn lieden , die beweeren , dat er geene vrienden in den
Er nood
zijn; ik, die tot u (preek, fints ik ongelukkig ben,
welke ik verlegen

ontmoet er in .menigte, met
ben : zoo bevindt men zich rijk , wanneer men verhuist! men heeft te veele
huisgeraaden; dit belet niet, dat men gebrek heeft aan dezulke, the men noodig zoude gehad heboen: die men hadt,
waren voor eene zekere plaats beftemd; op eene andere voegen zij niet; men is liegt gemeubileerd, doch het is daarom
niet minder waar, dat men meubelen heeft. De vrienden,
welke men voor eenen zekeren toet'tand hadt gekoozen , kunnen in eenen tegenovergefelden toefland niet meer van dienst
Zijn. In geluk en ongeluk, bhoe verfchillende zijn de behoeften! Zulk een, die met een gelukkig menseb zoo hartelijk en
op eerre bevallige wijze zich verlustigde, is er, misfchien,
niet op afgerigt om eenen ongelukkige te vertroosten. Dit
verlaat zich. Van het verledene geluk hebt gij derhalven
Aaa2
een@
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Bene menigte vrienden overgehouden, die ti heryens roe vnrl
nut zijn ; men maakt er•zelfs geene rekening op; doch her zijn
evenwel uwe vrienden. llet bewijs daarvan is, slat zij zich
met uwe zaaken bemoeijen, dat zij er in het openbaar van
fpreeken en u afzonderlijk van raad dienen; dat zij liet ktva1,ijk nee.men, als zij uwe rampen verneemen , dat gij zelf

hun daarvan geese kennis hebt gegeeven , en te onvrede
zijn, omdat gij hun niet gezegd hebt, hetgeen gij niet wilt
dat iemant zoude weeten.
Twintig jasren zijn er verleden, dat ik het ongeluk had,
een gedeelte mijner bezittingen te verliezen; minder algemeen
waren- toen die voorvallen dan zij federt zijn geworden ; dit
verfchafte mij een tijdlang eerie foor t van ve.ligtinge. Ik
was een verfchijnzel, en de ver(fhij.nzels worden altijd gunfig opgemerkt. Veele menfchen gaven voor , van mijne
vrienden te zijn , even als men de vriend of de bloedverwant,
of ten minfe een goede bekende zijn wil van iemant, die tot
een aanzienlijken post, is bevorderd ,.. niet zoo zeer om met
een hoogera amptenaar in betrekking te flnan, als ,qtn van IIabij of van verre betrekking te hebben op liet verfchijnzel van
den slag , en om dezelfde reden , welke oorzaak is, wanneer
inen een rijtuig heeft zien omvallen , wanneer een roover gevat is, of eene vrouw uit,het venfter is gefprongen, dat
men op da plaats des voorvals ten minfte eenige betrekking
wil hebben: een kwartier ours vroeger of laater was men door
die Eiraat gegaan , of men was althans voorneemens dien
weg te gaan;, men hadt er kunnen wezen ; men droomde dat
men er was. De meesten mijner vrienden dan gedroomd
liebbeu^1e, 3 dat zij. altijd vei 'vriendfchap, voor mij- gelbad
hnd'deTi , 'ltáti men zich niet verbeelden, hoe veelerlei gbeden rand ik ontving, aangaande hetgeen mijn geleeden verlies
zoude hebben hunnen voorkomen; de meesten zelfs verzdkerden snij, dat zij liet voorzien hadden : zoodat ik er uit
moest befiuiten , dat, indien ik zoo veele vrienden in den
voor(boed had gehad als ik . in den nood vond , liet voorval,
waardoor ik leed , . mij niet zoude overgekomen zijn : want
voorzeker zouden zij er mij van verwittigd hebiyen.
Om;rebt dien zelfden rijd bade mijn eenlie zooi een aafvai
van koorts, waarin -ik weinig, gevaar zag ,doch waarover mijne
vrienden zich mijnenthalve zeer ongerust maakten. Zomtnigen
hunner, die het vn anderen hadden hoorën zeen, of tot
wien het lij openbaar gerugt was gekomen, zeiden met een
zuclTt , dit er niets sliders da'it deeze laat(?e ramp aan ontbrak , en ik mijnen zoon zoude verliezen; men •vraagcte mij
na berigt, met een voorkomen van ongerustheid, die mij zelve ontrustte ; men verzekerde mij , dat hij neer veranderd
was dan ik zelf konde bemerken. Een man, welken ik bijkans nooit zag , 'zwam met gseweld ter dense binnenij'eliven ,
;

-
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ven , om mij een geneesmiddel aan de hand te geeven , hetwelk drie perfoonen uit een hoopeloozen that hadt, gered;
een ander ging misnoegd van mij, omdat• ik op mijnen zoon
de proef niet wilde neemen van een geweldig geneesmiddel ,
waarvan hij het overfchot voor mij was gaan baalen, zonder
dat. ik er .om verzogt had. Veelen verwonderden zich, dat
er niet dagelijks een ziekteberigt bij mij wierdt uirgegeeven; en ik, florid verzet op zekeren morgen, dat ik, voor
een venfier gaande than, zonder •te veeeten hoe mijn zoon
den nacht hadt doorgebragt, zag, dat, op her vertoog eerier
verre bioedverwaate mijner vrouwe , mijn portiet het voor
mest hadt belegd. Mijn zoon herltelde eindelijk.-pleinmt
Ik vernam dat mijne meeste vrienden hein met wederïnlorting
dreigden , en zich mijnenthalve ongerust maakten ,,omdat ik zulks
niet vooruitzag ; anderen namen het kwalijk, dat zij. mij
nooit hadden . kunnen doen getooveu , dat rtlijn' z:oon zeer
krawk geweest was. Om zoo veel belangs te fellen in de
verledene, tegenwoordige. en toekomende gezondheid van mij
zoon.,, die vijftien jasren oud was en vair eerie fchool buiten-ne
de clad kwam, .moeten zij voorzeker van mijne. vrii;nden geweet zijn.
De Revolutie begon; mijn zoon wilde tot de andere partij
overgaai , wierdt op de grenzen in verzekering genomen,
ontkwam met zeer veele moeite ,, en ik wierd te Parijs in
hegtenis genomen., Eene vrouw ,bij welke ik 's avonds voor
mijn zoons vertrek hhd gegeeten was zeer _ misn.oe^d over
n;ijue zorgvuldigheid om zijn vertrek voor haar te verbergen,
waaromtrent zij mij van zeer goeden raad zoude gediend
hebben. Zoo dra zij meende regt, te hebben .om zich over
mij te bekiaagen; moest ik denken dat zij. van mijne vriendinnen was.
kort naa mijn ontflag wierd ilk-van nieuws gevangen genomen. Jk •ging er uit, om er wederom in te gaan-; en tel
verdiepten zich mijne goede bekenden in. gisfingen, om-kens
reden te gees=en, van mijne hegtenisfe. De eerie herinnerde
zich met aandoening mijne verbindtenis met en verdagt perloon, en , onderzogt, of ik niet bij ongeluk een bloedverwant
of goed vriend van een_ aanzienlijk Emigrant was. Eenander
hadt hoorelf :verhaalen, dat. ik eenlandgoed had verkogt, waar.
van het maar al te waarfchijnlijk was dat ik de verkooppennin•
gen ,buitenslands had gezonden. Een derde moest met leed•
weezen bekennen, mij gevaarlijke gefprekken te hebben booren voeren. Een vierde befchouwde mij als bekwaam om ge
flappen te hebben durven doen. Zommigen , over-wagde
eienige bijzonderheden van mijn gedrag oordeelende , waren
bevreesd dat ik aan eenig heimlijk komplot had deel genomen. Voor het overige, eindelijk, allen dagzen zich fiomp over
het
Aan
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het uitdenken van beweegredenen van gevaar voor mij, ett
van ongerustheid voor mijne vrienden; en alle deeze Tiede►t
zeiden dat zij van mijne vrienden waren.
Ik kwam eindeli±k, even als alle anderen , uit de gevange.
nis , en gelijk veele anderen als een bedorven man. Familiebetrekkingen hebben mij egter genondzsakt, in de groote waereid te blijven leeven; en het is inzonderheid fiats dien tijd,
dnt ik met zoogenaamde vriendfchapsblijlten overlanden ben
geworden. Mijn toehand gaat mijnen vrienden dermaate ter
harte, dat zij mij dien niet kunnen vergeeven. Zij herinneren
zich de onvoorzigtigheden,. die zij beweeren de oorzaak van
mijn bederf te zijn, de gebreken van mijn karakter uitmeetende, hetwelk • naar hun zeggen , mij zal beletten mijne
zaaken te herfielten , met eene verzekerdheid ,' welke
duidelijk doet zien , hoe leed het hui) doe , dat ik
zoo ongelukkig ben; hunne tirengheid in het berispen van
de geringile kosten , welke ik maak , bewijst hunnen ijver
voor mijne belangen; en niets anders dan een diep gevoel.kat^
het zijn -van het ongeluk van mijnen toehand, dat veele lieden
zich ergeren ,dat zij mij denzelven zoentijds zien vergeeten , en
mij eene vrolijkheid verwijten, die fchijnt te f'crijden met het
pijnelijk gevoel,. welk ik •hun veroorzaak. Eindelijk, zoo als
het fpreektyoord luidt: Wien bekijft de oogedukkiien, opdat men
hen niet behoeve re beklaagen; er zijn lieden , welken hunne hoedanigheid van vrienden zoude verpligten , mij zoo ilerk te
beklaagen-, dat zij , om daarvan ontflagen te zijn , te made
zijn geworden, overal kwaad van mij te fpreeken. Zommigen
fpreeken niet meer tot mij , dan met eene foort van agterhou'
dendheid, uit vreeze dat ik hun om iets zoude verzoeken,
waarvoor zij niet bang zijn zouden , indien zij niet van
mijne vrienden waren ; zij, die mij zouden kunnen dienst
doen, mijden mij met eene bedremmeling, uitwijzende dat
zij van mijne vriónden zijn; en indien • zommigen , welke ik
van tijd tot tijd nog zie, in hunne verkeering met mij minder
ltieschheids bewonen, het is omdat men bij zijne vr'ienderi her
zoo naauw niet neemt.
Hetgeen van een verleden geluk en van groote verlorene
bezittingen overfahiet, komt genoegzaam op een uit. Veele
vrienden , op welke men niet kan rekenen ; veel gelds• om.
handen, zonder het te kunnen bewaarets ; veele fchulden,
geene fchuldeifchers veele zaaken , die u geen va6rdee><
aanbrei►.ger}.,
,
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TWEE UITSTEEKENDE VROUWLIJKE CHARACTERS GESCHIETST IN CAIIILLA EN FLORA.
CHARACTER VAN CAMILLA.
AblILLA

is, met de daad, zodanig, als de Schrijvers menig-

maal eene Vrouwe zich verbeeld hebben; of liever , zij
C
bezit Bene vereeniging van die bevalligheden , om welke te
bevatten en te befchrijven zij zelden kieschheids en fmaaks
genoeg bezitten. Te zeggen, dat zij fchoon, bevallig, teder
en inneemend is, is flegts algemeen gefproken; 't is het meer
bijzondere, 't geen ik wilde voordraagen.
CAMILLA is rijzig van geftalte, aan den ranken kant naast,
bevallig, en boezems eene foort van eerbied in ; de toon van
Naare ften is welluidend ; zij kan noch opzien , noch zich
beweegets, zonder iets voordeeligs te vertoonen. Bijkans alles, wat vrouwlijk uitmuntend mag heeten•, bezittende , fchijnt
zij van alle die voordeelen onbewust ; en die onbewustheid
verhoogt alle trekken. Zij is zedig, en wantrouwt haare eigene gevoelens; nogthans bevat zij volkomen het onderwerp,
waarover zij haar gevoelen zegt, en befchonwt de voorwerpen uit het gepaste oogpunt. Geene trotschheid, geen voor
, geene verhaasting misleiden haar. Zij is waarheid--ordel
Iievend, en oordeelt daarom regtmaatig. Indien er onderwerpen zijn, al te duister of te ingewikkeld voor haar vrouwlijk
versland , dient haare onkunde deswegen alleen om eene
nieuwe fehoonheid aan haar Character bij te zetten ; deeze
ontgaat uit haare bekentenisfa, en misfchien zomwijten uit het
bezit dier onkunde zelve. Het groot onderfeheidend kenmerk
van CAMILLA'S verpand is Smaak ; en wanneer zij zich het
meest over eenig onderwerp uitlaat, laat zij nogthans blijken,
dat zij des meer zou kunnen zeggen; en, door die ongezind.
held om te zegepraalen, overtuigt zij des te meer.
Bij het keurigst Verfland bezit CAMILLE de leevendtgíte
aandoenlijkheid ; dit (traaft door in ieder trek van haar gelaat.
Is CAMILLA droefgeestig? Slaakt zij een zugt? Elk is des aangedaan. Men vraagt , welk onheil haar wedervaaren is?
En men ontdekt, dat zij zugtte over het onheil vaan een ander, en is daardoor te meer bewogen.
De jonge , de beminnelijke CAMILLA zet bevalligheid bij aars
elk gezelfchap, waarin zij zich bevindt, aan ieder kring,
waarin zij verkeert. Waar zij verfchijnt, is het, of allen
haare meerderheid gevoelen; en nogthans bezit zij, in gefprek
geraakende, de kunst om anderen eene gerustftelling te geeven, welke zij voorheen niet kenden. Zij paart met de keurigA a a 4.
-
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rig{Ie Welgemanierdheid. Bene zekere vrouwlijke vrolijkheid,
zo vrij van gemaàktheid als,,'sn floutmoedigheid: altoos beIeefd, nimmer laag , altoos or,iar,maatióend,en nogthaps 1dmnier.flnursch: want bloohèid en agterhoudendheid zijn de uit
hoogmoed , maar ril te dikwijls' met den naam-werkzlsvan
van zedigreid be.lempeld. ja bij liet keurigst oordeel voegt
ij iets van eerre bloozenldë bete'?ro:,mdheid•, welke flegts dient
o m aan haares oog flag iets .neer trePï7ends bij te zetten. Door
dleeze .faille èii zich niets. ianmaatigende verdientcen bedwiet ;t
zij de vermetelen en floaten, en flopt den vloed van dat oven
heerfcheud gelchreeuw, waarmede minder. begaafde, als .zij
een eénigzins hoogenrang in de maatlelrappij bekleeden, and re.tot zwijgen dwingen Ja allen bewonderen, .allen eer
alben benriuiren CAMILLA.
-biedgn,
CHARACTER VAN FLORA.

Als gij een vrouwlijk Character ziet,..'t.geen gij:bewonderz
en dat: u volmaakt .dunkt, zult :gij danruir befluitep. ;dat elk
daarvaia verfchillend Chara^er onvolmaakt is? . Hoe ! zult gij
Bene verfcheidenheid van fchoonheid., :bijkans even treffend;
irr. de: kunsttafereelen .vin een CO REGIO,' een GUIDO en 'een
RArxaëL erkennen-, en zulks aan de oneindig rijke I\latuur:ont;.
zeggen? --: 8 Hoezeer verfehillend van de beminnelijke CAMILLA is de beminde FLORA!'
.-;h1 CAMILLA heeft de ,Na'.uur volkomene regeimaatigheid tets
toon :gefpreid, en:ide-fraaite zagtheid..val v rouwlijk fc.hoon.
In FLORA bekoort zij door iets knnstloos'treffends, eene bevallige' onagtzaamheid, eerre: onbedwongene::en nogthans onbefpreekbaare vrijleid. F'LoaA - heef-ietá:oorfprouglijks en
haar bijzonder eigens, iets bekoiorelij`ksw,;'::'t :geen niet wel te
bepaalen valt; haar te kennen en haar tè berhinnen, is dezelff
de zaak•; doch zij is, niet bepaald', te befehrijven.
FLORA is, wat haare geftalte betreft, eer•, treffènd dan vol ma:
jefteit; haarè gelaatstrekken nioeten veeleer voor, treffend, daas
voor juist geregeld gehouden worden; en haar voorkomen beihaagt te meer, omdat het'.door geene:firikre regelen..bepáald
wordt, welke de kunst eenmaal.vastfl:elde, ofTher gebruik invoerde. CAMILLA Lleit. u .voor den geest;de.voiiilaaktie matijk , die immer werd zamengefteld; FLORA: den aangenaamen
wildzang, zomtijds vóortgebragt.door het. ga geregeld fpeelen
van den wind op de Folifrb. e harp. CxníIL ►'.herinnërt u, ;als
't ware,. aan eene beminnelijke jonge. Koningin; FLORA U. aan
baare nog beminnelijker Staatsjuffer. Ii. oAn^ILLA bewondert
gij al het welvoeglijke der Bevalligheden; in FLORA ajle , de
aantrekkelijkheden der Liefde.
Kunstlooze aandoenlijkheid, losre der Vrouwen eigene vrolijkheid, en de trefl'endte tederheid van ziel, 'zijn de uitlteeken-
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kende Charaétertrekken in FLORA. Haar gelaat gloeit van jeug.
dige fchoonheid, welke alle kunst eer fehijnt te verminderen
dan te vermeerderen, eer te verbergen dan op te luisteren; en
terwijl CADILLA u bekoort door het voegende haárer kleeding,
betovert u FLORA door de fchijnbaare agtloosheid in haar gewaad.
Zó zeer verfchillend zijn de fchoonhed.en, welke de rijke
Natuur in CAMILLA en FLOIA ten toon gefpreid heeft l Nogthans, terwijl zij, in deeze 11rijdigheld haar vermogen om te
behaagen ten toon gefpreid heeft, toonde zij ten zelfden tijde, dat waarheid en deugd altoos dezelfde zijn. Edelaartigheid
en tederheid zijn de.eeríte begirzels inde zielen van deeze beide
hare gunflelingen, en werden nimmer in eene hoogere maace
bezeten dan door FLORA. , Zij is juist zo oplettend op de belangen van anderen , als zij zich over. haare eigene luttel bekreunt; en fchoon Zij zich onderwerpt aan eenig ongeluk , 't
welk haar mogt beloopen , weet zij naauwlijks, hoe het ongeluk van een ander te draagels. In deezer voege vereenigt
FLORA in zich de fterkfie aandoenlijkheid met de leevendigfte
vrolijkheid ; en beide worden . zij , met de betoverendfle mengeling, in haar gelaat en houding uitgedrukt. Terwijl cAaIILLA
u. een eerbied inboezemt, welke u op eenen Aland, opgetoogen van bewondering, houdt, verwekt FLORA het vuurigst,
maar tevens kieschst verlangen. CAMILLA herinnert u aan de
deftigheid van DIANA; FLORA doet U denken aan de verrukkende aandoenlijkheid van CALISTO. CAMILLA verheft a, als
't ware , tot de aandoeningen , welke Bene Engelin Inboezenit; FLORA verlusrigt u met het beminnelijkst denkbeeld
eener Vrouwe!

ONTDEKI{ING VAN EENIGE EILANDEN IN DE ZUIDZEE.

, Kapitein van het Fregat
D onla Pala, behóoreride aan de Maatfchappij
der Philippi nJAN BAPTISTA MONTEVERDE

fche Eilanden, van Trhrilla na Lima zeilende, ontdekte, 13
Februarij 18o6 , eerie groep Eilanden , wier zuidelijkfte op
drie graaden negenentwintig minuten Noorder breedte • ent
honderd tweèdnzestig graades vijf minuten Lengte ten Oosten van cadix ligt. Deeze Eilanden , ten getale van negen,entwintig, befaad eene uitgeftrektheid van tien miilen van het
Noordoost na het Zuidoost , en zijn door Kanaàlen van één:
of twee mijlen wijd van eilander gefcheiden. Zij zijn laag,
met bosfchen bedekt , en worden van beeken door(troorttd.
De bewooners zijn zeer vreedzaam van aast. In het eerst'
naderden zij het fregat ten getale van eenënt vintig, in twee
praauwen verdeeld. Tot op een fnaphaanfchwot genaderd
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zijnde, fcheidden zij uit met roeijen, en bonden, al roepende en onder het maaken van teekens, den Spanjaarden kokos
aan. Het fregat dijde de zeilen en hees de Spaanfche-note
Vlag op. Naardien dit bedrijf den Eilanderen eenigen fchrik
aanjoeg, wierdt de Spaanlche Vlag gefireeken, en een witte
opgeheefen , terwijl men tevens de praauwen toeriep en wenkte
om nader te komen. Zij kwamen het fregat aan boord, en
de Eilanders gaven aan de Spanjnards kokosnooten , zonder
daarvoor iets terug te vraagen , doch zonder dat ooit een van
ellen wilde overkomen. 'thans gaf hun de Inanfchap van het
fregat oude mesfen , ijzeren ringen , lappen rood laken ; en deeze weldandigheid veroorzaakte zulle eene leevendige blijdfchap
en dankbaarheid onder de goede lieden, dat zij ilraks hunne
praauwen ontlaadden , om aan de Spanjaards gefchenken te
doen; hunne netten, vischhoeken, fuiken, hunne vaten van
kokosnooten , die hun tot drinknappen dienden , hunne zeer
groote hoeden van bladeren van den palmboom, alles was in
een oogenblik aan boord van het fregat, en de Eilanders wil
laatst zich van de eenige klederen ontdoen, welke-denopht
zij om den middel droegen, om daarmede aan hunne weldoeners
hunne dankbaarheid te betuigen. Nog al waren zij over zich zelve niet voldaan, en beduidden den Spanjaarden, dat zij zich
na hun Eiland wilden begeeven , om van daar nieuwe gefchenken te haaien , verzoekende om hen af te wagten.
Deeze Indiaanen zijn groot en welgemaakt, kloek en vlug.
Zij zijn olijfkleurig, hebben platte neuzen, zwart en kroes,
doch vrij lang hair. In elke praauw zat een eerwaardig grijsaard , naakt gelijk de anderen , en die hun opperhoofd
feheen te zijn. Iet zonderlinge was het , dat deeze beide
grijsaards blank waren en een arendsneus hadden. De Kapitein MONTEVERDE voegt er nevens , dat deeze Eilanders
in gelaatstrekken en houding veel "gelijkheids hadden neet de
Indiaanen van de S. Barthelermi-eilanden , en die van Cafa en
,Ibiélai, welke dezelfde Kapitein in den jasre i800 aandeedt.

DE DAPPERE GENERAAL.

Zeker Fransch Generaal, wiens naam men hier niet noemen

u zal, omdat hij werkelijk eeuige verdiensten heeft, ver

zich eens, gedurende een vrij ernflig gevecht met de-fchol
Keizerlijken , in een koornmolen. De onder hem dienende
Chef de Brigade commandeerde, en won de Bataille. Na verloop
van eenigen tijd bevond de laatfee zich in een gezelfchap;
hier werd onder andere gezegd, dat zijn Generaal zich, bij
die gelegenheid, met roem overladen had. ,, Neen!" riep
de Chef de Brigade, „ maar niet reeel."

