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LETTER-OEFENINGEN .
herklaring van Paulus Brief aan de Romeinen , door
P . BOSVELD , Rustend Predikant to Dordreeht . Ilden
De .-Is 2de en laatfIe Stuk . Te Dordrecht, bij P . van
Braam . 1807 . In gr . 8ro . 35 :;. Bl .
'moor den Uir gever words ons berigt , dat, met dit
~j St'uk, de Verklaring van den brief aan de Romeinen door uosvi:LD words befloten, ziinde de vier laatIle Hoofdftukken van dit Apostolisch Gefchrift door den
Dordfchen Kerkleeraar nict voor de Drukpers be ;irbeid .
flat moeit ons ; niet zoo zeer, omdat wij van oordeel
zijn, dat de Ecrw . Schrijver overal , of wel doorgaans,
waar hij van 't gewone fpoor afwijkt , de ware mcening
van Paulus beter getrnfien, en over 't geheel over dezen
Brief zoo veel meor licht verfpreid heeft dan alle zijne
Voorgangers , maar dewijl dit uitlegkundig Werk , iievens andere dergelijke vruchten van 's Mans groote arbeidzaamheid cri fchrander brein, ongetwijfeld tot die
eluitlegging,
Schriftcu behoort, waardoor gezonde
in de laatfle jaren , bij velen meer en nicer finakclijk gemaakt is, en verfcheidene, ook wel eens door anderett
gcopperde , bedenkirn Ten omtient deze en gene ,veclal nit
bet N . Verbond afgeleide en als onbetwistbaar aangenomene leerflukken, Binds en elders verder in omloop gebragt zijn .
Dit Sulk bevat dan alleen do Verkiaring van bet negende, tiende en efde floofdtluk van des Apostels Brief :
Zij than, maar 't oordeel van POSVELD , op zichzclven , en bevatten eene afzonderlii,ke Verhandeling , of
I)isfertatie, die van 't algemeene Evangelifchc Leerflelfel onderfcheidei is , zoodat men een goed , en zeifs
ecn in geloof en wandel gevorderd Christen zijn kan,
al leest men deze Verhandeling niet, of al verflaat
men daarvan naauwelijks ecn eenig woord . 't Zal Gene
Twistrede zij :i tegen de ongeloovige Joden van diets
tijd 5
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tijd, die bet Evangelic met kwaadaardigheid vertwier •
pen, en hardnekkig weigerden tot bet geloc,f in den
Ileere Jezus Christus over to komen ; die dus van eels
geheel ander karakter en denkwijze waren , dan die
Christenen nit de Joden, die de wet van Mozes met b e t
Christengeloof wilden paren, en tegcn welken de Apostel
Hoofdfl . VII . redeneerde . H . IX . behelst, in 't bijzoua
der, een betoog, dat God niet onregtvaardig handelt,
als Hij de Joden, order de Lvangelifche 1ledeeling ougeloovig blijvende , verwerpt of voorbijgaat en laat
varen . H . X . zal de Apostel zich voornamelijk toeged
legd hebben, om de redenen aan to toonen , waaronn
bet groote gros van 't Jodendom zoodanig v erworpen.
i s , als boven gezegd was . H . XI . zal eindclijk hoofdzakelijk dienen, om over de verdere, zeer uitgeflrekte
oogmerken, welke God toch ouk no- omtrent llet ongeloovig Jodendotn heeft, to redeneren .
De verklaring van bijzondere plaatfcn, en bevordceling
van 't geheele redenbeleid , hetwelk men, omdat Paulus
niet zeer methodiek fchrijft , niet we] in deelen en onderdeelen fplitien kan , is op deze voorondcrflellingen
gegrond , en wijkt dikwijls of van 't gewone .
BosVELD bekommert zich daarover niet , hoe zulk en zulk
eene plaats bij die of bij gene Gemeente, en in dit of dat
leerflelfel verilaan wordt ; maar onderzoekt alleen, op,
de hem eigene wijze , welke , naar zijn oordeel, de
ware meening van den heiligen Schriiver geweest zij .
lie bier cenige weinige flaaltjes . H . E : 5 . verflaat hij
de laatlle woorden van Christus, den boven allen, of boven alles zijnden God, geprezen tat in eeuwigheid ; maar
verklaart dit van den ffaat van 's Heilands verhooging, die nu met alle magt in hemel en op aarde bekleed
was, en als zoodanig God genocrad words, geprezen to-.in eeuwigheid. Vs . 13 . bedoelt Paulus, onder de berg .mingen van ,7akob en E/au , de Joden en Edonliten,
nakomelingen van beiden . Vs, r4--v3 . wordt gcenszins
van der menfchen eeuwigen ftaat, nosh van Gods beiluit omtrent bijzondere menfchen ; maar van Gods
uitwendig bctlier in deze wereld, en wel met opzigt
tot de lotgevallen van geheele volken, gehandeld . Vs .
x6 . words met MICHAELIS achter vs . 13 . verplaatst .
Vs . i8 . moeten de woorden : Hij verhardt, lien Hij wil,
uit den Oosterfchen flijl in Mozes tijd dus verflaan
worden : Hij last toe, dat ondeugende menfchen bun
boos
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boos opzet tot 't uiterfle doorzetten . Vs . 23 . wordt
de gewone lezing verdedigd, maar de woorden, willende zijnen toorn bewijzen en zijne magt bekend inaken,
in eeneparenthefe ingelloten , en de woorden willende enz .
dus verklaard , orndat God wilde , omdat IIij bedoelde,
en , bij 't Plot , deze of dergelijke woorden uit de
gedachten van Paulus ingevuld : „ Zult gij Hem dit
regt betwisten? Zult gij daarop sets in to brengen hebben?" - Fl . X : 3 . wordt door regtvaardigheid Gads,
even als dikwijls elders in dezen IBrief , die genadige
bandelwijze van God verilaan,waardoor Hij den in zichzelven fchuldigen mensch vrijfpreekt van alle de nadeelige gevolgen zijuer zonden, en hem daarvan zoo ganfchelijk ontheft, alsof hij zich altoos onberispelijk gedragen had . - H . XI : 15 . is de verzoening • der wereld die
verandering, welke in en onder de volken gekonien is,
waardoor zij, van vijanden , vrienden Gods geworden zijn .
Vs . a5. beteekent Verborgenheid, zoo min als ergens in
bet N . V . , eene onbegrijpelijke Leer . Paulus fpreekt vs .
25-32 van de toekomllige bekeering der Joden , die,
vddr de bekendmaking derzelve, eene diepe verborgenheid was, maar nu geopenbaarde waarheid werd .
't Komt ons voor, dat de geleerde IIOSVELD in dit
Stuk meer, dan in fommige anderen, met de beste Uitleggers , die hem v : rgewerkt hebben , heeft geraadpleegd . Er is veel partij van getrokken . Evenwel
gaat hij ook bier doorgaans zijn e igen we-, en wekt
sneer en meer ons verlangen op, om, al wat nog verder door den waardigen man voor de pers mogt geaan 't publick medegedeeld to
reed gemaakt ziju ,
zien .

De Tweede Brief van Perdus aan die van Corinthen Door
W . E . DE PERPONC HER . Te Utrecht, bij ( .van Schoonhoven . 1807 .
In gr . 8, ,o . 112 Bl . behalre eerie Vowrede van LXII bl.
eermalen, van de wijze van vertalen en uitleggea
der Apostolifche Schriften door den kundigen nt
PERPONCHER , ver(lag gedaan hebbende, rekenen wij
to kunnen volflaan , met ook (lit uitlegkuudig werk van
dien arbeidzamen Schrijver alleenlijk aan to kondigen ;
terwiji wij er kunnen bijvoegeu, dat de Autheur zichy
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zelven , in do wijze van behandeling , feeds ,vlijk
biijft .
Do Voorrede betreft voornamelijk nnze aaninerkingen,
bij do be6ordeeling van 's mans voorltellingen ornrrent
hot leerfluk der verzoenin,; , die hij in de Voorrede voor
den Brief aan do Galatiers had voorgedragen . Deze gaven hero aanleiding, orn 't door hem aangenomen leeerfielfel nog mcer to verdedigen, door, op zijue wijze,
op ooze gema akte bedenkingen to antwoorden . 't Lust
ons nict, nu uok op nieuw 't onze daartegen to zeggen .
Dit zou ook met bet voornaam doel van ons Maand werk
weinig flrooken . De peer DR PERPONCHER heeft zijn gevoeien duidelijk ;gezegd, en oul, getracht dat met bewijzen le haven . Ors bleven eenigc zwarigheden onopgelost over ; en of nu deze, in dit verdedigfchrift, op eenc
allezins voldoende wijze , zijn uit den weg geruimd,
willen v.'ij gaarne d,uor onbnvooroordeelde en van de vereischte kenuis wel voorziene Lezers laten beilisfen . 't Zal
den f-leer Dr, PERPONCHrR niet onbekend zijn, met hoe
veel fcherpzinnigheid nog onlangs over dit onderiverp is
gefchreven, en wat., in ons fvlaaudwerk, to dezer g'elegenheid, is in 't ntidden gebra g r . Men vervalt al Iigt,
under 't redetwisren , tot uirerflen , tusfchen welke du.
Goddelijke waarhcid in 't rudder Ii-t .
diedevoerin,;; van EELCO TINGA . - Benevens Onaderzo, k v.z ;t
ar . BENGnrL in JIlarbach, over het Esfeismus . 7e Groflii1gen, bif J . Oomkens . 1807 . In gr . Bro . 93 BI.
e Iloogleeraar TINGA 1_1d, hij do aanvaarding van
bet Iioogleeraarambt in de Godgeleerdheid to Groringen, eene Redevoering gebouden over een belaiigrijk
ondcrw.verp . Do Predikant van Twijzel , L . Foet:DNS,
beeft de moeite enomen, um deze kort daarna, in 't
oorfpronkelijk Latijn , uitg egevene Intrerede van zijncn
Vri.end, tot algelneener nut , in do Nedcrlandfchc taal
over to brengen , en er , op raad van don Iloogleeraar,
eene Verhandeling van den Diakcn M. BENGEL, over dezelfde flofe, nit bet l-IOOcduirsch verraald, en nit
FLATTS lllagazin fur Dogsnatik unrl Moral overgennmeu ,
bij to voegen . Beide 1tukjes maker con fchoon geheel
tit, en Ifellen betEsfaeismus, waaruit fommige nienwe
Jtlervormers het Christendom willen afgeleid hebben, in
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't regte licht voor, als geheel ongepast , om er de
voortrefFelijke Leer van Jezus mede in vergelijking to
brengen .
In de Redevoering van den fleer TINGA words beweerd , dat Jezus , lietgeen hij heeft geleerd, niet Ian
't onderrigt van aardfche meesters , en Wcl bepaaldelijk
niet nan de Esfaers , heeft to danken gehad, maar regtilreeks van God ontvangen heeft , door wien hij tot
Leeraar van den Godsdienst aangelleld en af;evaardigd
is, om zijne leer, die niet door menfchen uitgevonden,
maar van God geopenbaard is , aan fervelingen to verkondigen . I1ii beroept zich , tot bevestiging, vooreerst,
op de voortrcffelijkheid der leere van Jezus, v66r wien
er nooit cen Leeraar is geweest, die een, in alle opzigten, zoo voltnaakt onderrigt gegeven heeft, en na tviLn,
komst er ook niemand opgetreden is, die , hetgecn door
jezus was gedaan, verbeterd heeft : waardoor bet reeds
hoogstwaarfchijnlijk words , dat hij door God zelven
onderwezen is ; en dat to meer , als men in aanmerking
neemt, uit wat yolk, op welken tijd , en uit hoedanig
huis hij is to voorfchijn gekomen . Vervolgcns words
.met een woord gemeld , dat 't een oud verdichttel is,
(tat Jezus nit de fchool der Esfxers zou zijn voortgel :omen, en dan breedvoerig aangetoond, dat hetzelve ftrijdig is met, de gefchiedenis van zijne geboorte, opvoe .
ding en geheele levenswijze , en geenszins tlrookt met
den aard zijner leere , tusfchen welke en die der Esf1cers
geenszins zoodanige overeentlemming plaats grijpt, waaruit men rou kunnen opmaken, dat de cene uit de andere
noodzakelijk is voortgevlocid ; en eindelijk nit de verltlarini;en van Jezus zelven hewezen, dat hij zich voor
een Gezant van God, die niet anders leerde , dan betgeen hij zeif van God gelcerd had, wilde erkend hebben . -- De aanfprakcu , bij de Akademifche plcgtigheid
gedaan , zijn met goed overleg weggelaten .
In de Verliandeling van BENGEL. wordt lets meer gezegd van de voortlanders der overeenkomst van bet
Christendom met de leer der Esfa:ers, de ware gefleldbeid van bet Esf.Tisme breedvoeriger voorgedragen, en
bet groot verfchil tusfchen hetzelve en bet oorfpronkelijk Christendom in de bijzonderheden aangewezen,
zoo ten aanzien van de algemcene inrigting van bet genootfchap der Esf2ers , als van derzelver zedelijke
Wij prijgrondregelen en godsdienftige gebruiken .
Zen
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zen den bez :tdigdetl en tevens vrij onderzoekendetl
toon , die in dit tukje heerscht . Zie bier bet befluit,
~t welk wij de moeite zullen nemen, tot een flaaltje der
fchrijFwijze van den geleerden BENGEL, en van de vloeibaarheid der overzetting, onzen Lezeren mede to deelen .
„ Wanneer dus gevraagd words : hoe was de verfchijning van zulk cene volkomene godsdienst- en zedeleer,
gelijk de Christelijke, in then tijdkring en onder dat yolk,
wanneer en waar zij werkelijk ontPaan is, mogelijk? dan kan ter natuurlijke oplosfing van dit vraagfluk het
to voren ontflaan en befchaafd Esfe~smus beztvaarlijk in
2anmerking komen .
,,Of in het algemeen eene oplosfing van dozen card to
zoeken zij , en of men met waarfchijnlijkheid hopes kunne, immer zulk eene to vinden ; is eene andere vraag,
welker beantwoording bier niet behoort . Ik veroorlove
Inij nog maar alleen , zonder alle perfoonlijke bedoelingen, deze eenige aanmerking, dat de pragmatifche behandeling van de gefchiedenis der nienschheid in gees
opziat veel lchijnt to winnen , wanneer elk zonderling
verfchijntel in den loop barer godsdienflige en zedclijke
befchaving, met verwaarloozing der gefchiedkundige gronden van waarfchijulijkheid, in den rang van alledaagfche
verfchijnfclen met moeite overgehaald, en de vrije werkdadigheid van den menfchelijken geest zoo wel , als de
werkzaamheid van den oneindigen Opvoeder des menschdoms door eene angf}ige nafporing van den regelmatigen
;,nvloed van uitwendige hulpmiddelen en drangredenen
hinuen al to enge grenzen bepeald words ."
Eeerrede tot gedh cbtenis van do ;; theleerti) . zeer Gel. Heer
A . VAN PEN BERG , door deszelfs Ambtgenoot r . J .
POST .
1'e ilrnhem , bij J . Troost en de Wed . C .
Njjho,t. LSo7 . In ggr . 8,;o . g8 Bh
et bet loffelijk doel, om eene aangename en nuttigt
nagedachtenis van den geachten lierkleeraar, AM .ZUERUS VAN DEN BERG, bij de Arnlicmfche Gemeente,
welke hij in de laatfle achtentwintig jaren zijnes altijd
bij uitflek werkzamen levens heeft bediend, en bij zijne
Vrienden in 't bijzonder , to ilichten, heeft de E ;erw .
1' ®ST zich laten overhalen, om deze over zijnen waardigen Ambtgenoot door hem uitgefproken Leerrede in '-t
ILN
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llicht to geven . Hij zelf fchijnt wet aan dit opftel niet
zoo veel waarde to hcchten , om bet openlijk in druk to
laten verfchijnen ; maar elk bevoegd oordeeler zal er,
sertrouwen wij, gunhiger over denken .
Naar aanleiding van 't geen Lukas, Handel. XVIII:
a5b van Apollos meldt , En vurig zijnde van geest, fprak
hij, en leerde naarfliglijk de zaken des Ileeren, wordt VAN
DEN BERG, als iemand, wiens karakter met dat van Apollos zeer veel gelijkbeid had, in deze voortreffelijke Lijkrede , befchreven ; en wel als Leeraar en Herder van de
Gemeente, als Lid van Kerkelijke T7ergaderingen, en als
Nensch en Christen . Van 's mans bekende bedrevenheid
in de Nederduitfche taal, en dichterlijke bekwaamheid,
van de hulde, door geleerde Maatfchappijen en vele bijzondere Geleerden daaraan gedaan , van zijne ijverige
medewerking in verfcheidene inrigtingen, die bet welwezen des Vaderlands of de voorthelping van ongelukkigen be©ogden, van menig gefchrift, dat door hem is
opgefteld of door hem uitgegeven, of waartoe hij meerder of minder bet zijne heeft toegebragt, van dit alles
ileeft de Redenaar niet willen fpreken , als niet behoorende tot bet oogmerk , waarmede men van eenen afgeftorven Leeraar tot de Gemeente behoort to fpreken . Dit
fchijnt hem toe alleen hierin gelegen to zijn, dat men
haar trachte to erinneren, wat hij voor haar was, opdat
zij gelegenheid krijge om na to denken, of zij zich zijnen arbeid behoorlijk heeft ten nutte gemaakt, en opgewekt worde, om dit zoo veel mogelijk nog na zijnen
dood to doer . Overeenkomftig dit denkbeeld laat hij,
op de erinnering der roemwaardige hoedanigheden van
VAN DEN BERG , in de genoemde betrekkingen, welgepaste overwegingen volgen, die bet genot van zijn verblijf in de Gemeente bij dezelve behoort to verwekken .
Zij zijn deze : dat zij hot goede, 't welk hij aan haar gedaan heeft, niet vergete ; dat zij , bij bet herdenken
van 't geen hij voor haar was, aan God hare dankbaarheid toebrenge ; dat elk, bij deze gelegenheid, naga ,
of hij zijnetr arbeid , aan de teregtbrenging van onfterfclijke zielen befteed, zich behoorlijk heeft ten nutte go .
maakt ; dat alien, in her fterven van hunnen Leeraar,
een nieuw bewijs van de vergankelijkheid van bet tegenwoordige leven opmerken , dat hen dringe , om daarop
met ernst to denken ; en eindelijk, dat zij in den Man,
then zij verloren hebben , de veelvuldige goede hoedajaigheden , die hij bezat, zich ter navolging vooritellen .
Dit
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Dit alles wordt ongekunfteid, er'nfl:in en deftig, eql
7.oo als men feet van eencn opgeklaarden en nicer dan
dagelijkfchen PrCdi ;,er nicest vcrwacliten, voorgedragen .
In e ::ne verzamJing ; van K.nktedcnen van dergelijken
inhoud verdienr des_e fcdevocring, die zoo wel het hart
uls de bekwaamheid van den Law . POST eere aandoet,
gcene geringe plaats .

Uitroerig Onde/nrijs in de ;; Christ'liiken Godsdienst . Door
J, W . STATIUS DULLER, Leeraar Ni do E,'ang . Luther/che Ge;neetnte to Ilaarlem . 11ldaar, bij h. Bohn .
1807 . In g •r . 8vo . 354 Bl- belurlve bet Voorwerk van
X-Y bl.
en had van den Eerw . MULLER reeds twee leerboekjes, gefchikt voor Godsdicnftig onderwijs , in
lianden (*) . Hij mat daarup nu dit derde, nicer uitvocrig Onderwijs in den Christelijken Godsdienst, volgen,
en men hecft ook no g een vierde, welk een kort Begrip
tier A~erkgefc,';iede ;uis behelzen zal , to wachten .
flit derde fink is door den Schrijver zoo ingerigt,
dat bet tevens tot een 1=1.-uadboek voor Onderwijzers , en
2elfs tot een ftichtclijk liuisboek voor volwasfene Chris .
tenen , kan ftrchken . De Anmfterdamfche Kerkleeraar,
bij de Evang . Luther'fche Gemeente, C, . NOORDENIIOUT,
die er eene aanpriizende Voorrede voor geplaatst heeft,
'belooft zich van fietzelve groote nuttigheid, zoo voor
jeugdige lcerliugcni , als voor verder gevorderden, ookk
voor jon,e Lecraars ca Karechifeermeesters . Ilet bevat
1lict aficen een wel :*ere a ;eid onderrigt omtrent de nicest
t1gemcen aengenomene geloof :,begrippen , maar tevens
cene duidclijke voordragt der levenspligten , die de
Christelijke ,eer voorfchrijft ; alles in den ouden trant,
en geheelcnal irl dicrvocge voorgcdra ; ;;en, dat men geeie vrees ter wereld voor inbuezeming van min of nicer
1lieuwe, en van ! ,let nude Kenkgcloof nfwiikende , deul:a
bcelden aan 111.111 , die zich van dit leerbok bedienen
willen , hchoeve to hebben . Intnsichen vereenigen wij
gaarne onze wenlchen met die van den corwaardigen'Voor-.
redenaar , dan het gebruik ook van din leerboek zeer
vecl

(r) Eerf?e Onderwijs in den Godsdien :t vas' Lintlet'ctl, e4
Bijbclfc,hhe Gefc,hiede is voor de 7eu g d.
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veel moge bijdragen tot meerdere bevordering der voor
elk hoogstbelangrijke kennis van de Christelijke waarheid tot godzaligheid , in de hope des eeuwigen levens,
en alzoo tot verdere uitbreiding van bet zedelijk f-1,ijk van
onzen fleer en Zaligmaker Jezus Christus . Elke foort
van leerlingen en aankomeiingen, die zich tot het doer
van belijdenis der Christelijke Leer voorbereiden, heeft,
naar mate van reeds ontvangen onderwijs , zijne bijzondere vatbaarheid , fmaak en behoefte .

Stichtelij ke Gedichten en Gczangen, met eenige Aanteekeningea~ ; cloor R . WOUTERS . Te flnsfleldayn, bij P . J .
Uijlenbroek . 1807 . In gr . 8vo . Behalve de Voorrede,
III hl.
'js er iets, hetgeen de geftrengheid des oordeels ontwapenen zoude bij ons, die op de bevordering van Zedelijkheial en Godsdienst den hoogfleu prijs flellen , dart
lieeft de vereerenswaardige arbeid van zoodauige Dichters,weike hun fpceltuig aan de ifichting des naasten toewijden, daarop de meest regtmatige aanfpraak . Doch
van den anderen kant is dat onderwerp zoo verheven en
gewigtig, dat , zelfs het erkende edelaardige oogmerk
van eenigen opfleller van flichtelijke Gedichten en Gezangen , onzes inziens, tot geene verfchooning dienen kan
voor het gebrekkige of zwakke der behandeling ; en vin .
den wij ons hieroni to meer verpligt tot eene waarlijk
onzijdige toetfc .
Dit bedenkende, zal, vertrouwen wij, de Hr . wouTERS zeive niet anders van ons vorderen, dan dat wij,
zijne bedoclingen toejuichende , ons echter door geene
vooringenomenheid laren zwaaijen . Immers , dank zij
de godvruchtige flemming onzer Natie! bilkans alle onze Vaderlandiche Dichters der twee jongstleden eeuwen
hebben, de een meer, de ander min, hunne tier aan Bijbelilofl'en , aan Godsdienst en ,Zedelijkheid geheiligd ;
en zeer onlangs werd ook de perk , boven den (chat der
keurige Psalmen , met den regtzinnigen bundel verrijkt
1Vij zien derhalve geensder Fvangelifche Gezangen .
zins, dat er hehoefte was, die den Heer WOUTErs dringen konde , om zijne flukken , gelijkfoortig met de beteren, welke to leering en ilichtingvoorhanden zijn, in
bet licht to zenden . Men wijte het daarom oQk aan de
ligtA 5
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ligtzinnigheid of ongodsdicnffighcid der tijden niet „
waarmede onze Vromen wel eens zeer ongepastvoor den
dal; komen, wanneer (fit Rockdeeltje weinig koopersvond .
Wij ten minffe durven ons geene iferke aaubevelin veroorloven van dit middelmatig Dichtwerk . Verfcheidenheid van ffoilen en kortheid der itukkcn behaagden ons
daarin het meeste . Niet allc herhaling evenwel van
dezelfde gedachten , en nagenoeg gelijkc bewoordingen , wist de Opifeller to vermijden , bij de naauwe
verwantfchap vooral der onderwerpen . Dus 1chijnt
het ado Gedicht, welk flanrlacht op Gethf mantf en Gol
gotha , of Overden1°ingen over `fezus lijden , ten opichrift draagt, op cane leest gefchoeid to zijn met een
Gezang op fezus lijden , dat bl . 79 voorkomt . Ook
hebben wig zekere geliefde uirdrukkungen , onkiefche
zinfpelingen, eenerlei loop van denkbeelden , en fomr
mige vreemde rijmklanken , meer dan eens ontmoet bij
onzen Dichter . Ten voorbeelde beroepen wij ons op
7.ijnen aanhef van het Gedicht, God de Vader verheerlijkt
in bet Werk der L erlosTng .

6 God! in uwen Zoon mijn Va der d
Vergun mnij dot ik tot a nader',
Geteekend inlet des 11cilands bloed .
Ik voor u gansch nnelaatsch bevonden,
t'ol etterbuilen, /lriemen, wonder,

Val, diep ootmoedig, u cc vocr .
Door jezus wigtige voldoening,
Verwierf Hij, bij u, fchuldverzoening
Voor Adams afgevallcn kroost .
Hoe diep gedompeld in ellenden
11lag zich c/k zondaar tot u wenden,
Ea worden in zijn' druk getroost ." enz .
Waarnevens wij, ter vergelijking, behalve de Bede
tot den Heiland, bl . 65, navolget} de eerite regelen aanhalen nit een ander Gezang , Zuchten tot 7ezus betiteld .
d Dierbre Heiland, zie mij aan,
Mar ik belast met zonden,
Met voor mijn' Regter kan be(laan,
1b'iens wet ik heb gefchonden .
Wat
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Mat ben ik wahlijk en onrein,
In 't oog van God, zoo heiligl
Ik vlugt tot u , 6 Heilfontein I
Bij a z1jn zondaars veilig.
Tweemalen ook (op bl . 7 en 50) ergerden wij ons
nan bet rijm , welk onzen Dichter , van den Heiland
fprehende, dit zonderling denkbeeld aan de hand gaf ;
J3etreurt gij dan niet uwe zonden,
Die Hem aan 't fchandlijk kruishout bonden P
Ook fchijnt de Hr . WOUTERS derwijze verkuiseht
met zijne begrippen omtrent de zoenofferande van
Christus , dat hij zich niet onthield , in een en ander kort begrip van Dvangelifche Zedelesfen, overigens
niet ongevallig to zatnengebragt, ahjiede van dat leerfluh
een woord to zeggen .
Mogelijk is er ook, die in hot gezegde bewijs meent
to ontdekken van cene niet rijke dichtader en van gebrek aan vinding : en wij onderflaan niet , tegen dat
vermoeden den Ileer wouTERS to verdedigen . Zijne taal
is over het geheel zuiver ; echter, de aaninerkingen omtrent de fpelling daargelaten , getuigt dezelve bier en
daar van zoogenaamde doch niet gewettigde dichterlijke
vrijheden . De verzen desgelijks , weinigen uitgezonderd, zijn vloeijende ; ma'ar wederom de ftijl, fchoon
deftig, verheft zich luttel . boven het profa, waartoe hij
meermalen afdaalt . Trouwens indien YOUNG, ter plaatfe van onzen Dichter in de Voorrede bijgebragt , „ een
• ftouter gezang mogt wenfchen, en zich beklagen we• gees de koelheid van zijn hart en de koude van zijn
• lied," vat moeten wij clan , de verhevenheid der
Godsdienftige onderwerpen, en den hoogen toon of het
vuur nadenkende , waarmede een David en de Profeten
gefchreven hebben , wegens dozen arbeid oordeelen,
then de 1-Ir . WOUTERS in het licht zendt? Koelheid van
gezang, en armoede aan ftoffe, fchijut zich reeds to openbaren in het eerfte Gedicht, bij het prijzen van Gods
Grootheid . Naauwelijks eenen wenk geeft hij van de
onmetelijkheid der fcheppinge , zoo der hemelen als
der aarde : of hij wendt zich van de Natuur tot de Openbaring , en wart de denkbeelden dooreen van de hoogfte Majefteit, en der zedelijke Volmaaktheden van het
Op-
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®pperwsezen , die Wij toch under geze (r den titel niet
regtlfrecks b ;vat ;cn zoudell ; kwelijk aithans l>evoeless wij de Cfroshvid Gods cep de wijze , waaroj) (IC
1)ichter daarvan tell ilottc gewaagd hecft . 'ederom, hoeveel Luring er to ha1^n is nit tie ovel'denf.ing van hel: fchielijlc aflferv . , n eerier gelukkige en
brave Moeder , wier kraambed in dat des dood :: verwisield woi •d t ; ongelukkig lnocten wij 's Mans bijzeo=
dere keuze noetncn, oin eenen tveiiustigen wel'eidllng op
zulk. cen_ zacht nandoerliijk tooncel to wijzen ter zijner
op°-ieA' ilea tot Godsdienst . Door zulk eerie zamcnvocvoegingg namelijk, cu wisleli ig van oogpunt, map., r*clt het
in, dit flak aan eenheid van taferecl , die beter ktoncle bewaard zijn, wanneer hetplotfelijk affferven eenszondaars,
in zijne losbaudigheid weggerukt , vooraf gezonden
ware, of tracer alnerncene lest en en bedenkingenachter den
dood van ZEDELIrr gelezen wierden .
Intnsichen , wat er ook in dozen bundel minder onze
gocdkeuring wegdrage , wij willcn eveitwel den Hre .
w'OUTERS aa, me re ;;t doen , met ecne kleine proeve to
geven van betercn flempel ; en w,enfehen wij vooral daarmede to toonen , dat onze aanmcrkingen gecnszins aau
*oori-ngenomenheid tegen 's Mans Godsdienffige denkwijze Karen corfprong verlchuldigd zijn . Wij kiezen
daartoe het Gedichtje op de Schoonheid cler Zonne .
8 Gouden Zon, zoo rijk van luister !
Verdrijffter van net aklig duister!
Paleis des Iichts! 8 wondre klpotl
\Vat zijc gij niet verhazend groot!
\Vie kan naar waarde uw fchoonheid malen,
Daar't oog zich blind ziet op uw f1ralen?
\Vanneer gij, in uw rijic§t gewaad,
In 't zuider aspunt (*) glansrijk that,
Dan doct go ons in uw' onitrek lezen
„ 1-lij , die iniju Schepperis, moot eeuwigzijn geprezen .

De danteekeningen , waarvan de titel fpreekt , konden ineerendeels van den Schrijver befpaard zijn ,
nadien zij weinig dienen ter toelichting, of doorgaans
be(*) De Zon vertoont zich nimmer in net Zuider of Noordcr
Aspunt, blijvende van beiden meer dan 66 Graden en bepaald
tusfchen de Kecrkringen . De . Dichter wilde den middagfleed
der Zonue nan den lleuiel befchrijven .
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bekende taken behelzen . Must gevielen ons cene en
:tndere plaats dit den Brit/chen Phnpfoodist, of GELLERT ;
verre dezen aithans bovert de gezochtc Befpiegeiingeit
van IIERVEY , woorden veelal zonder redelijken zin !
\Vij vergasteden ons ten laattce aau eeuen Rei nit VoNDELS Luci~er, en de Dichtltukjes van PATER en GELIflaar kaatten dezelven wel een
LERT , ep 'ezus .
gunttig Iicht terugge op den bundel, dien wij beoordeelden ?

Ernst en Falk. Gefprekkeu roor Triimetlehrren . liraar
het Hoogduiisch . ef;yz/lesda~~r, bij j . S . van Esveldthloltrop . Ilio7 .
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e ralrijke atom veripreide en alom vereenigde Brocclerfchap der Vrijnietlclaren trok reeds eeuwen fang
een' ieders opmerkzaamheid ; en nogblijft derzelver doel
voor den ongewijden een raacifel . I-let gelukte , naar
het fchiint , den fchrandertten waarnemer- nog nooit,
den fluijer op to ligten, en, offchoon h,2t Genootfchap
toch ook we] cen en anderen valichen Broeder gehad
heeft en hebben zal , nog nooit werd door een van
deze ]let geheim verraden ; of bet moot dan al aanltonds
elukt zijn, omtrent zoodanige ophelderin en bet algemeen weder in de war en in her. onzekere to heipen . Zoo
is er dan mislchicn in ]let geheel gcen geheim , noch bedoelin ? ma-at daartoe telde de Broederfchap en telt zij
rog een to groot aantal verliclite waardige leden onder
zich ; en doze ontwijfeibare daadzaak doet ook het vermacden vcrvallen van verkeerde, zedelooze bedoelinren ;
terwijl de groote hoop, het grootite gedeclre der Metfelaren, losheid van zeden en beginfelen bij velen , (lie toch
ook Broeders zijn, als Broeders aangenomen en op den
dutir godn(d warden, het ern(fige , a]gemeen nuttige
ell zedelijkedezertfichtin,g ; tocho kwelze rd(jenbctwijh
felen . - llct moot wet waar ziin, dat er eenig doel,
een grout en gewigtig duel , met deze itichting werd
beoogd ; rraar dit doe] moet flechts aan zeer weinigen
bekend geweest zijn en nog •z ijn ; omtrent dit doel moot
men niet alleen de Brooders van den minften , maar zelfs die
van den hoogften graad, onkundig konnen houden, des
begeerende, of althans lien kunnen misleiden ; en er is
utisfchien menix Grootmeestex van dem Stoel, die om-
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trent het echte der Metfelarij en hare bedoeling even
onzeker is als wij, die niet zijn ingewijd, fi:et is cen
groot werktuig, door weinigen bewogen, en waardoor
melt dan zoo nu en dan cene algemeen nuttige, fchitterende daad kan uitvoeren, zonder dat zulks voor de ecrfte en oorfpronkelijke bedoelingen nog lets bewijst . Nadeel voor Kerk of Staat wachtcn wij van zoodanige machine niet ; de Mensch is toch Been enkel werktuig, en
verlaagt zich daar maar zelden toe ; lets van hot plan cri
de (trekking van hetzelve wordt dan v66r de uitvoeriog
aan een to groot aantal bckend ; ieder heeft zijn bijzonder inzigt , betrekking , en beginfel , dat hem terti houdt ; bet plan lekt noodwendig uit, en moot mislukken . Om even dezelfde redenen wachten wij er ook het
goede, bij de beste bedoeling, maar weinig van ; of zou
men dan alle harten eenmaal voor het goede kunnen winnen ? zoo nioest men de oudeugden verkeerde beginfelcn
geheelenal kunnen uitroeijen . Do ondervinding heeft ,
dunkt ons, ten aanzien van de Mctfelarij, ons gevoclcn
ook reeds ovcrvloedig bevestigd . (let goede eindelijk ,
dat altijd verlichting en veredeling vooraf vereischt,
behoeft, wordt eenmaal verlichting en veredeling daargefteld , geene zoo verborgene raderen ; bedoelt de Broederfchap dit, daaraan werken ook buiten dezelve , Gode
zij dank! nog duizenden ; zij arbeiden daaraan, doorallerlei
middelen , openlijk . Wij voor ons laten alzoo de Vrijmetfelarij in derzelver waarde, vreezen of hopen or weinig van ; een verlicht Beftuur , in bet Burgerlijke en
Godsdiertftige , verzekert ons tegen ieder gevaar , en
geeft onze hoop een moor vasten grond .
WVij vereenigen ons met iederen vriend van verlichting en veredeling, arbeiden daaraan openlijk, en wenfchen ieder
bij zijnen arbcid zcgen en voorfhoed . Dozeanmrlci
gen vloeiden ons nit de pen ; de Lezer houdc ons dezelve ten goede ! Nu nog een woord over het voor ons
liggende boekje .
Dit gefchtift Is hot eeifte over ne Vrijmetielaren nlLt,
en zal ook wef hot laatfte niet zijn ; wij vcrwachten vats
zoodanige werkjes geene voldoende opheldering , en
waren alzoo nict ouder die gencu, welke in hunne verwachting werden to lour gefteld . FALK is een fchran .
der werver voor do Broederfchap, is daarin zeer ijverig
werkzaam, offchoon hij daarvan in bet geheel den fchijn
niet heeft . ledien dit boekje waarheid bevat, is, onzes
ill-
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inziens, Wcreldburgerfchap het doel van de Metfelarij ;
de echte Metfelaar heeft dan met den echten Wereldburger dezelfde oogmerken en pligten . Burgerlijkc
Maatfchappijen, (en wat misfchien al meer !) zijn nuttig en noodig, maar toch een noodzakelijk kwaad ; aan
dezelve zijn uitnemende voordeelen, maar ook groote
nadeelen verbonden ; zonder nu die dingen ; weg to nemen de nadeelen of to leiden , to verminderen , zou dan
de bedoeling dier Broederfchap zijn . Burgerlijke wetten itrekken zich niet verder nit dan de grenzen van den
Staat ; de Staat kan alzoo zoodanig eene afleiding noch
bevelen noch bewerkltelligen ; dit is een meer dan overtollig work ; de veritandigiten en besten van elken Staat
(de Vrijmetfelaars) netnen dit werk op zich . Zij metfelen eigenlijk fchoorfleenen, ont den rook of to leiden, die
onaffcheidelijk is van het nuttig en onontbeerlijk vuur,
maar die toch lastig is ; en zoodanige fchoorfteen-uitvinders en fchoorlteen-makers zijn immers zeer nuttige
Inenfchen! Men kan dus een echt Vrijmetfelaar zijn
zonder het to weten of ingewijd to zijn ; men kan ingewijd zijn, en zelfs den hoogeren en hoogiten graad hebben, zonder echt Metfelaar to wezen . flit is intusfchen
maar iets en niet her, geheel der Metfelarij . flit ftaat
nu, onzes inziens zeggen wij opzettelijk, in dit boekje ;want met volkomene zekerheid zeggen wij bet niet ;
deze Zamenfpraken zijn toch , gelijk zoo menig tinder gcfchrift over dit onderwerp , overigens opgevuld met
donkere , raadfelachtige magtfpreuken , die de Lezer
zelve mag ontcijferen : b . v . „ Die weinigen, die weten vat Metfelarij is , kunnen bet niet zeggen . De TUrijsnetfelarij is niets ivillekeurigs, niets ontbeerlijks ; maar
lets zeer noodzakelijks , dat in bet wezen van den mensch
en van de burgerlijke maatfchappij is gelegen . --- Zi;
heeft door alle tilden henen befaan . •- Zvj is iets, dat
zelfs de genen , die bet wet en , niet kunnen zeggen . - De

ware daden rler Vrijmetlelaars zijn zoo groot, zoo verre nitziende, dat geheele ecuwen kunnen voorbijgaan, veer dat
Niettemen kunne zeggen : „ eat hebben zij gedaan .
genflaande dit, hebben zij al bet goede gedaan, vat nog
in de wereld is , - let awl : in de wereld ! - en zij gaan
voort' met aan al bet goede to arbeiden, dat nog in de wereld
kornen zal, --- let wel : in de wereld ! -- Goede daden,
welke daar henen zijn gerigt om goede daden onbehoevend
." enz . .De vonk had bij ERNST vuur gevat ;
to taken
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ERNST EN FALI4

0

hij werd Metfelaar ; en wat hij daar in den beginne
oritdekte , wordt ors in can volgend boekje beloofd .
Wij hopen, dat (lit berigt verftaanbaarderwczcn zal diul
bet Voorberigt van canon derden , v!,or dit boekje geplaat~t, waiu •i n wij lczen, dat de vraag, waarom , -indien wij hi :;r hat ware der Vrijmetfelarij vinden , men dat
niet reeds lan ;e met zuil ;e rondo woorden gezcgd heeft,
gelijkisaanuic : wacron;inbetCy;ristendonde .&lifemeti/e/ie
leerboeken zoo hint in bet liciat zi/n rer/cbanen : wanrorn
er zoo vole en eoede Chrisienen zi/n , e,s'eest , die him geloof
op eerie ver not ige „r ,,,.c noch 1 onrlem , noch wilder ope ;abaren? „ Ook dit, dus belluit de Voorbcrigter, „zouu ,
in het Christendom slog altoos to vroeg zijn gebeurd, dewijl
bet geloof zelf misfclicn (misichien ?) daarbij weirig heb,;be
geu'onnen ; radian Christenen /lechts niet in bet hoofd Iradden gekregen, hetzelve op eene gebeel t genovergefelde u'ijze to ±Idler openbarea ."

\Vij befluicen onze aankondiging met den wensch,
dat zoodanige (laden van l'rijmetfelaren near buiten, cm
met den Schrijver to fpreken , als in dit be kjc worded
aangeltipt , zich mo en veruienigvuldi en, en vole navole, ers vinden , ook buiten de i3roederfchap : en dat hunne
daden , als Vrijmetfelaren , naar binnen (en ooi : naar
buiten) , zoo doze niet order de herfenfchimmen behoorcn, daaraan mogen gelijk zijn .

van MATTITIEII LOVAT , ran ziChzelve;; 2'01
bragt to I%erietie in den jare 1805 . I1Lede'n-edeeld door Dr .
C E S A R R(JOCIE;iRI, Professor rler Ljeclkundige Geuees,k,:rula a/J nr . foi,Teiis rle Hoo,4duitfcbe Overzetting naer
he: galls ;? , met Je Anumerkingen -an J . H . C . SCIIT .Ec t t, , i 1. D . enz . t o 'ona ; e;i oo,i ;a ;., dc, tiTeder,luitfhen L crtaler . 1 i; «mferdasn , bij j . S . van Esveldtliloltrop . 1807 . 1:: gr . i;vo . 47 131.
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MATTUIEU LOVAT, een Schoenmakersknecht te Verage, bij wien reeds eenmaal de zonderlinge gcdachte was opgekoinen om zich to krnifigen , daze zelfde denkbeelden van nieuws opvattende , begon nu dage3ijks aan zijn martclaars-werktuig to arbeiden, fchaffeude zich de noodige materialen, als fpijkers, ecn dooruenkroon, lisfen en totuwen aan . Toen hij vooruit zag,
dat:
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dat her hem niet mogelijk zoude zijn, zichzelven geitoegza •i m aan het kruis vast to maken , kwain hij op de
gcdlachte , om een wijd net to vervaardigen , hetgeeu
itrekken konde om hem regtop to houden , in gevalle de
overige touwen niet beftand mogten zijn . Dit net maakte hij , deels aan bet onderfte einde van hot regte kruisllout , onder bet fteunplaakj ; voor zijne vocten , vast,
deels aan beide kanten der dwarfche kruishouten, weike de arnica van hct kruis uitmaakten, zoo dat hetzelve
de gedaante bad van cenen kegelvormigen onigekeerden
zah . Van bet midden van het boveust buiten(ie gedeelte van net du ;s vastgemaakt net Hop een fterk touw,
en wel in dezer voege, dat ecu tweede touw van dezeifde fterl:te door het cone einde met do vereenigde punteii
der beide , hot kruis uiuuakende , dwarshouten verbonden zijnde , beiden zich , door middel van bet
ander einde, wederom vercenigden, en zeer fterk vast
geniakt«wrena enbine inhotvert kvorhan
den balk, haugende bet geheel nit bet v,onfter , 't wellc
met eene lags bo .stwering was voorzieu . De len?te der
beide touwen was toereikende om het kruis horizontaal
op den grind van bet vcrtrck to kuntien leggen .
Nadat nn doze gruwzame voorberciding ten einde geloopen was, k roon .i e zich MMATTIIIiWU met doornen, van
weike dric door de bckleediclen van hot voorhoofd
drongen . Do plaats, welke eenmaal de partes genitales
innamen , van weike hij zichzelven voor eenigen tijd
met hot mes bcroofd had , bcdekte hij met eeuen , door
touwen ont zijne hcupen en lchenkcis vastgemaakten,
witten zakdoek ; hierop, voor 't overige naakt, zijne
beenen tusfchen bet net en kruis gettoken, op hetwelk
hij zich zittende piaatfte, nam hij een' der, voor zijne
hander beflemde, gladde en fpitfe fpijkers, en flak Mien
midden door de inwendige vlakte der regtcr hand, ttootende die , , oo lang naar den kop van den fpijker, tot dat
dezelve daardoor over de helft boven de buitenzijde der
hand uitkwam .
l indelijk lag hij zijne vocten op hot
huertoedicuende dwarsplankje, den regter voct over den
linker . Door de buitenzijde vat: den .bovenflentloeg hij de
limit van -on gladden en puntigen i'pijker, ter lengte van
15 duimen en 5 lijnen Parijfche mat ; en zoodra zijne
linker hand den f'Pijker in eene loodlijnigerigting had gebraf;t, doorboordc hij dezclve met den flag van eenen
hamer , lien hij in zijne regter hand hield, tot dat hij met:
B
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beide voeten in bet gat gedrongen was , dat hij 2n;
bet plankje gemaakt had . 1let doorborend ijzer was
genoegzaam doorgedrongcn om vast to blijven zitten .
Nadat hij den derden fpijker door zijoc linker hand ge(lagen had, hetgeen hij met zijne regter ter uiivoer hragt,
en zoodra hj door m ddei van eene lisle, die hi ; tot dit
einde vooraf ill gereedheid gebragt had, zich over bet
midden van ziju ligchaam aan het kruis had vastgemaakt, bragt hij zich eene wonde toe in de zijdc'met
een fchoenmakers mes , hetwelk hij opzettclijk bij zic1B .
genomen had . Dan op bet oogenblik , toen hij zich doze
wonde toebragt,hadhij geenegenoegzametcgenwcrordigo
heid van geest, om to begrijpeu , dat de word de regter
en niet de linker zijde zoude treflen, en Milks wel in de
borstholte , maar niet in bet onderlijf .
Ilij kwetfle
zich fchuins twee duim onder bet linker hypochondrium-,
naar den inwendigen hock der buikholte toe , dock
zonder de in dezelve voorhanden declen to belcedigen .
Na den afloop dezer bloedige bewerkingen was bet
tot de volkomene volbrenging van bet opgevat voornemen noodig, dat LOVAT zich voor hot oog van bet algemeen gekruifrgd ten toon flclde .
Gie Nor , hoe hij
daarmede to work ging : - Ilot kruis lag horizontaal
met den grond , bet henedenst gedeelte aan de glooijing
der venflerbank van bet roam , hetgeen reeds als zeer
laag is befchreven . Terwijl hij zich met de hnitenzijde
van de voorile leden der vingeren v :in iedcre hand flerk
.e dezelve do orboorden,
cpbeurde, (de ipijkers, we',!,beletten hem , zich met de geopeude of gellotene hand to
ftutten) rigtte hij zich herhaalde malen op , en hief in
dezer voegc hot bruis en zijn ligchaam otnhoog , dat
daarop was vastgemaakt ; iedcre poging, die hij aan •
wendde , brags een grr)ot gedeche van bet kruis verder
ten veniler nit , tot dot hot buiten op de borstwering
kwam, en door deszelfs eigene zwaarte hot nog binnen
bet veniler • zijnde gedeelte medellecpte . De gekruiste
gleed nu geheel ten ven(ler nit, beneden hetwelk hij
met bet kruis, door middel van de twee touwen , in cent
hangende ge(lalte werd gehouden , waarvan wij gezegd
hebben dat beiden door bet eene omhoog werden gehouden, bet eene aan bet boveneinde van bet net, hot
undere dwars oni bet kruis been , en beiden door bet andere einde van bet kruis aan den balk, binnen in he :
vertrek . In dezen toeiland hief LOVAT zijne twee armeta
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men omhoog en een weinig near achteren , met oognierk om de nagels, die zijne handen doorboorden , to
brengcn in de deartoe genlaakte gates , aan de beide uiteinden van bet dwarshout, dat her kruis uitmaakte . De
voorbijgangcrs, echter, die help des morgens ten acht
are ontdckten, vonden heal met de linker hand alleen
vastgcnageld, en met do regter langs bet ligchaam buiten het net afhangende . Haastig maakte men hem los,
en bragt hem to bcdde.
©iii de zonderiing,heid dezer Kruif -ing deelden wij
dezelve als zoodanig mede . Do daad zelve nloet men ongetwijfeld houden voor het uittwerkfel der krankzinnigheid , lletzij den nit godsdienttige dweeperij of eene
andere oorzaak of to leiden ; en nu flaat in dit opzigt
ooze beklagenswaardi ;ge LOVAT gelijk met alle andere
krankzinnigen, die op do gedachten vielen om aan bun
]even een einde to malnen, door do handen aan zichzelven to flaan ; met tilt onderfcheP, dat hij, met hot
denkbeeld van Martelaarfchap , zoo 't Icbijnt , geheel
vervuld, van l unne gewone wijze, oni zich ten fpoediglte van bet level) to berooven , afweek , en z1n ontiteld brein cone voorzeker allerfinartelijkfte bewerking
verkoos .
Maar of doze daad nit zoo belangr .ijk, zoo lezens- en
overdenkenswaardig zij, is bij ons meer dan twijfelachtig . IVelk nut moot toch de mededeeling van zoodanige
daad bewerken? well, maatfchappelijk heil zal daaruit
voortvloeijen ? Is bet ow ons de rampzalige gevol .
genderdweprijenderdaruitontfanekrankzin gd
heid to doen kennen ; of zal bet tot een middel kunnett
ftrekken om deze krankzinnigheid tegen to gain ? Do
eerfte zijn ons overvicedig uit de Gcfchiedenis bekend ;
tot her laatfte is zuiks geheel ontoereil .ende .
Maar bevat welligt de nlededeelin g van de Geneeswijza
dat nuttige ? --- Dezelve beftond in de behandeling der
pijnlijdende deelen meet verzachtende pijnftillende middelen , naderhand in hot gebruik van verfche zoete amandeUSlie en eene zeer eenvoudig bereide pstpping van kruim
van brood met lnelk, well :e om de voeten, dijen , handen
en om den voorarm gelegd, en verfcheidene malen ververscht wierden ; terwijl eenige oricen van de rixttsra
cardiaca opiiiata , van tijd tot tijd ingenomen , en eene zeer
Ilappe Iimonade, de cenige middelen waren, welke men
hem inwendig, gedurende de eertte zes dagen , liet gebruiken . Maar ook dit komt ons voor, zeer weinig nuts
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in zich to bevatten ; en wij zien ook orntrent die genezing verder niets gemeld ; terwijl wij zijnen dood aan uittering in den jare i8o6 opgeteekend vinden .
Sommige Aanteekeningen bij dit \Vcrl :je, die meest
.III,- van SCIILEGEL zijn , zijn welligt voor G mneeskundi .
gen van cenig belang .
Vat (Le Pelagrifcb,, ongefteldheid
aangaat, waarvan gewag gemaakt wordt , en waarmede
LOVAT v66r de uitvoering zijner kruifiz;ing zou aangetast geweest zijn , willen xvij gaarne toeltemmen, dat
doze , als de gevoelloosheid vermcerderende, kan aangenomen worden ; maar dat zij den pertoon, door dczelve aangetast , en dus ook LOVAT, tot volflagene
krankzinnigheid voert en gevoerd heb'be , komt ons nog
zoo aannemelijk niet voor ; en ons zoudcn omtrent deze
Milaneefehe landkwaal zekerder , dat is pathologifcher
beririten , moeten medegedeeld zijn , om ons tot dit
gevoelen over to halen ;gelijk wij ook gezondephyfiologifclhe bewijzcn voor de (telling, dat kraukzinnigen zcer
ongevoelig , zeer onprikkelbaar zouden worden , order
audere , door het gebrek aan zenuwvoclit , dat in de
zenuweu behoorde rond to loopeu, zouden verlangen,
oin en aan zennwvocht en aan deszelf:s rondlooping
geloof to fiaan : ten gevoelen, dat de Heer RUGGIEm
ons als bet zijne mededeelt .

Geheirne Brieven , over de inwendige g fleldheid van bet
Pruisf/che Hof, na den dood van FnEUERIK r)r.N II . Uit
bet lloo duitscb . Ifle Deel. Te .4nzflerdan;, bij J. Allart .
1307 . In gr . 8vo . 437 Biz .
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nuitgemaakt hangt nog aan den fpijker fret gefchil
over de bevoegdheid of nnbevoegdheid der Geichiedfchrijveren , orn do Gebeurtenisfen van hun eigen
Leeftijd to boeken . Kronijkfchrijvers , die tlechts van
Perfonen en Gebeurtenisfen gewagen, zonder dezelve to
beoordeelen, komen bier in geene aanwerking . Veel valt
er voor to zeggen , veel daar op nan to merken . Het is
bier de plaats niet, om over dit gefchil nit to weiden,
en nog minder onze zaak , hetzelve to beflisfen . Zoo
veel in den mensch vallen j:an onpartijdige, juiste, en
met eene fpaarzame hand medegedeelde Aanmerkingen
tens gelijktijdigen Schrijvers zullen veelligt van den he-
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voegden Regter in dezen niet gewraakt worden ; terwijl
hij zeker zal afkeuren bet partijdige, bet gezochte eu
bet overtollige beoordeelen, 't geen aan den Lezer behoort gelaten to worden .
In hoe verre deze algemeene aanmerkingen doel treffett
ten opzigte van bet voor ons liggend Boekdeel, zal misfchien twijfel Karen . [let is cigenlijk , zoo men wil ,
geene Gefchiedenis : dan Geheime Brieven, over de gelteldheid van eenig Hof, in een opgegeven tijdperk, naderen tot de Gefchi*denis met groote fchreden .
De naam des Schrijvers is eene verborgenheicl ; der
Brieven herkomst niet . Den Lezer wordt door den Uitgever berigt : „ Len mijuer Vrienden , die Berlijn op
den ongelukkigen dag verliet , toen de treurige tijding
van bet verlies van den veldflag bij 7ena aankwarn , heeft
mij doze belangrijke Brieven toegezonden, welke ik zonder vertoef aan het Publiek overgeve, inzonderheid dewijl rnijn Vriend dezelve reeds nit Stettin en Graudentz over
de latere gebeurtenisfen vervolgd heeft ." En de Schrijver
zelve deelt ons omtrent zijn Werk bet volgende mede :
,, Mijne Brieven zijn gedrukt ; zullen zij benadeclcn? zullen zij nut to wege brengen ? zullen zij !,eleedigen ? d it vraag
ik mij zelven . Aan den Pruisfjfchen Staat heb ik veel to
danken ; hoe zou ik hem dan willen benadeelen ? Vdor
den Oorlog zou ik deze Brieven nooit hebben later drukken, dewijl zij gebreken ontdekken , waarvan de vijand
gebruik had kunneu maken . Maar thans, nu de Pruis/i/ehe Staat ontbonden is ; waarom zou men nu de oorzaken van zijn' vai niet blootleggen ? Vat fchaadt bet
den dooden , dat hij tot onderwijs van anderen ontleed
wordt? Het geldt niet de Pruisfifche Natie en derzelver
burgerlijke geffeldheid ; maar den Staatsvorm en deszelfs
grondbeginfelen . Deze moot na den Vrede beter georganifeerd worden ; en zou een goed onderdaan daar zijn
g evoelen niet over zeggen?
„ Ik heb niemand willen beleedigen , allerminst die
perfonen , welke bet roer van Stant in handen hebben
gehad ; ik zag in hen den mensch en den ftaacsman ; ik
heb flechts fbmtijds den laatften berispt .
1 0-let hartzeer over den bijnavernietigden Pruisffchen
Staat en over de ongelukkige Hohenzollernfche Familie
heeft mij deze Brieven in de pen gegeven ; geen haat of
boosheid,maar zuivereVaderlandsliefde, was er de aanleiding toe : ben ik bier en daar wat fcherp geweest,
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ftelt (lit , mijne Tijdget~n~ :,=n , op rekening der Vaderlaridsliefde ; trouaens gijlied~,i denkt en voelt Its ik ."
Aan diP Brieven h~ :ft de Schrijver eenige ophelderend,- Bijrroegfelen toegcvoegd . Doze gaan vergezeld van Aanteekeuingen van den Zetter, (toch wet niet de Letterzetter!) die der Lezeren aandacht dubbel verdienen , deels
itrekkende om het vermeld,te to Raven, deels om zijns
bedunkens begane nrisilagen to regt to brengen ;'t g en ook
nu en dan in cone Aanteekening aan den voet der bladzijden gefchiedt . Zulks geeft aan vote bijzonderheden licht,
en is , als 't ware, eene beoordeeling des Grieffchrijvers .
AXrij zoudeu dezelve wet veelvuldiger gewenscht hebben,
dewijl or veto uitlokkende gelegenheden toe voorkw,.men . Ook zou de 1Vederduitfehe Vertaler, op bet weinige, 't geen or met betrekking op Holland in voorkomt,
met grond wet lets hebben kunnen zeggen ; dan misfchicn oordeelde hij zu1ts genocgzaam bekend aan den
liederduitfchen Leger .
Een geheel ruin tijdvak , vol gew gl.ige gebeurtenisfen , bevat hot oantal van XLIV Brievcn , in dit Boekdeel hegrepen , de ccrile 1786 Uit Perlijn, en de laatile
gi Dec . 18o6- geiaar- en geda l-tcckend . De Briefwisleling neemt ton tijdc des doods van rIlEDERIK DEN GROO1'EN cenen nanvang . Zeer is .hij met Mien Vorst ingenomen . Ilij lcgt diens Regeerings-Systema bloot ; dit handhaafde hij door zijnen grooten geest, lien hij tot deDiplomatiek aanwendde, door zijn flaand Leger, 't welk
%veder zijnen grondileun had in hot welingerigt Pruisfisch
.hinantiewezeu . Blind is hij echter niet voor gebreken .
lVtanneer men "fclir,1jft
hi~, onder andere , 7 7 hot kriJ gs?
97
:zamenftel federt 1740 tot heden bij bet licht beziet, en
overdenkt wet re. .5.DLRIR tot deszelfs voltooijing gedaan
heeft , zoo vin ft men dat hetzelve, bij de inrigting van
vroegere eeuwen vergeleken, zeer verheterd is , maar dat or
nog veel to doen overhlijft .' Die voordeelen opgeteld hebbetide, vervolgt de Schrijver : „Schoon wij nu op deze
wtjze voornitgegaan zijn , en or zekcr regt van oorlog
onder de Mogeudheden is ingevoerd, wear near men oorlog
vocrt en vrede maakt, welke door het wederzijdsch evenwigt en hot belang van alien tegen ~dnen geguarandeerd
wordt, evenwel heeft toch dit zamenflel ook vole kwade
gevolgen na zieh gefleept . - Deze zijn opeuhaar : fit)
Dat ftaande Legers in vrede zoo wet als in oorlog ondcrhouden moeten worden , waarvan de last en kosten den
AV it~-
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winnenden burger drukken . (2) Dat de Mogendheden
van Europa deze ilaande Legers gefladig, zoncjer acht to
ilaan op de evenredigheid van 's Lands inkomflen, vermeerderen , in plaats dat zij dezel :•e behoorden of to danken , en tins ook daardoor in hun Finantiewezen achtcrr!titgaan, en door bet jaarlijksch to kort komen bezwijken moeten . (3) Dat de Soldaten enl :el en alleen verteerders zijn , weinig of niets winner, en op 's Lands
kosten gevoed worden , daar evenwel de arbeid alleen
den grondtlag maakt van den Volksrijkdom , die de welvaart des Staatsburgers ten gevolge heeft . (4) Dat de
Soldaten doorgaans weetnieten zijn, door welke geene
wetenichap bevorderd wordt, welke echter de menschheid nader tot derzelver beflemming , de ontwikkeling
der gcestvermogens, behoorde to brengen . (5) Dat door
doze ledigloopende Soldaten de zedeloosheid en ongeregelde weelde dagelijks vermeerdert, waardoor aan alle
klasfen en geflachten eene verdorvenheid wordt medegedeeld, die eene ontbinding van alle tot hiertoe beflaande vormen moet na zich ilepen ." - Dit en meer wordt
vervolgens breeder ontwikkeld .
Gansch ongunflig fleekt de fchilderij van FREDERIK
WILLEM DEN II of bij die, welke de Schrijver van FREDERIK DEN GROOTEN ophing. Volgende Brieven vermeerderen de ongunflige trekken , door de Staatsgebeurtenisfen , ten zijnen tijde voorgevallen, to vermelden . Voluit verklaart de Schrijver : „ De beide laatfle
levensjaren van FREDERIK WILLEM waren geen tijdperken van regering, maar van ontbinding van alles, wat
FRED ERIK DE 11 zes-en-veertig jaren lang met moeite gefchapen had ." Verfchrikkelijk was bet levenseinde dezes wellustelings, en de fchiidering daarvan flerk .
Trefrend zijn de Karakterfchetfen der Perfonaadjen, die
onder de Regering van dien Vorst de ineeste magt en invloed gehad hebben . Allernadeeligst zijn de flotfommen
der Regeringe van then Ironing . - Deze had „ negen en
een half jaar lang," zegt de Schrijver, „ alleen tot
vernietiging der Staatsmachine gearbeid ;" en, vraagt
hij , zal de tegenwoordige weder goedmaken, wat de
eerfle bedorven heeft? - Hij antwoordt : „ Ik twijfel
er aan : FREDERIK WILLEM DE III heeftdeflechtfteopvoeding gehad ; zoo bovenmatig flecht, als een Kroonprins
ooit hebben kan ." Dan 1Bj bezit goede hoedanigheden ;
CIL
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en worden die der Koninginnehoog geprezen . Oolcleeren
wij die hem oinri'eni kunnen . Met dit alles room hij,
hoe de Prui /7/ he Staat zijue ontbinding to gemoct
gnat .
\Vij kunnen ons nict wederhouden, bier cen gedeelte
cons Brief's over to nemen . „ Dc Koning, zoo wel aLs
zijn Kabinct , is bet menschlievendlte , hetwelk ooit
beftaan heeft ; men wil alles door liefde uitvoeren , etn
vat daarom maar halve maatregelen . Mar de Natie is
door de voorgaande regering, door de drift der omwcnteling , door de fteeds driftiger rondtastende weeide ,
met derzelver gevolgen , zoo zeer verdorven , dat alleen
volkomene krachtige maatregelen haar in 't regte fpoor
brengen kunnen .
• De regering handelt als cen aandnenlijk geneesheer .
De lijder heeft de kanker ; er behoorden regt frisfche infnijdingen in hot gezonde vleesch heproefd to worden ,
om den voortgang der kwale to fluiten? ; nu zet men wel
het mes aan ; maar de lijder fchrceutvt geweldig ; men
werpt het mes weg , en legt er verzachtenden balient
op ; men hecht de wonde toe ; het vergiIt vreet in , en
op eens is het geheele ligchaam befirct . Dus zal bet
inet den Pruisfi[chen Staat gain .
,, Allen zou denken , dat de zuiver zedige , eenvoudigc , febere levenswijze der Koninklijke Fanlilie , de groote
eerlijkbeid van den Koning, zijne grenzenIooze goedheid,
de deugden der Koningin , bet voorbeeldige in het gedrag van eenen tccctc RITZ, van eenen n1ENRRN, op
bet 1-1c-f, op de Ho[fiad, op de Provintien zouden hebben mocten werken? Geheel niet!
• De Natie is reeds al to zeer bedorven . De bras .
lens in Berdijn fpotten met do li?berheid des Konings .
Zij vlaslchen en zoeken naar cone of andere daad van
bet Koninklijk Paar , of er niet cen von],je van ongeregeldhcid bij hen is , of do Koning of zijne Gemalin
geen geheimen minnchandel aanhouden ; en zij zouden
vvel van kwaadhcid berilen, dat zij op dit fpiegel gecn
vlilkj e vinden kunnen .
• %)e groote gemeenzaamheid van FRI;DERItc WILLEM
fluit hen tegen de borst ; hij finest zich met eenen
mister ornringen, en een fchitterend flof houden , waarbij wet to verbroederenvalt, waarbij kuiperijen en kabeien
Plaats hebben, waarbij men jets nicuws vernecmt . llct
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L'erlijnfche Hof, zeggen zij , is bet vervelendfle dat er

is ; daar loopt de eene dag als de andere voorbij ; men
zou van verveling kunnen fterven .
• In de Hofftad heeft men bet natuurlijk genot
zoo verfijnd, dat bet ]even bij bet Hof daarbij regt
fcherp aflteekt . Daar is hier eene menigte lieden nit
den krijgs- burger- en handelttand, die er eerie ware
ftudie van gemaakt hebben , om bet leven to genieten ;
's morgens worden de Italianen bezocht, de delicatessen
van vreemdc landen naar de verfchillende jaargetijdea
frisch weg gebruikt , en de fijnfte wijnen uit de warme luchtttreken daarbij genoten, om de maag in fpanning to houden .
,, 's Middags neemt men cen weelderig maal bij eenen
Franfchen kok , die aan elk geregt zulk eene kruiding
weet to geven, dat bet enkel eene voorbereiding en infpanning der fmaakzeruwen voor bet naastvolgende
maakt . Men toeft daarbij zoo lang, tot bet tijd is ,
in den {chouwburg , op een {peel- of thee-gezelfchap
to gaan . -- In den fchouwburg en onder de thee beftelt men eene zamenkomst met verliefde vrouwen , of
vangt nieuwe minnarijtjes aan ; bij bet fpel zet men het
hoogfl_e punt , om of zijue bezitting to verdubbelen ,
of to verliezen . Tegen io of ii ure gaat men naar
de fpcclhuizen of naar bet Lief.
„ De Vrouwen ziju zoo verdorven , dat zelfs voorname adelijke Dames , eene F . V . C ., zich tot koppelaartfers verlagen, en jonge vrouwen en meisjes van
fatfoen tot zich trekken, orn die to verleiden ; waarbij
zij de kunst veri'aan, om ligte befmettingen to genezen , en voor zwaugerheid kunftige voorbehoedmiddelen to verkoopen .
• Menige kring van buitenfporige vrouwen vat' Itaat
vereenigen zich wel , en huren in kompagnie een geftof
feerd verblijf , waar zij hare minnaars befcheiden, en
zonder bedwang Barchanalen en Orgyen vieren , die zelfs
voor de regeerders van Frankrijk onbekend en nieuw
zouden geweest Zijn .
• Alen vindt dikwijls in de eerfte H . . . huizen nog
ware Vestaalfche Priesteresfen , vergeleken bij tnenige
fatfocnlijke Berlijnfche Dame , die in bet publiek als
Toongeefiler figureert . - Daar zijn voorname vrouwen
in Berlijn (cene G . 1(* * *,) die zich niet fchamen, in
den Schouwburg op de Ii . . .H bank to gaan zitten, zich
L 5
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daar galants to bezorgen , en met dozen naar huis to
gaan . V
• Ilk wil u dit tafercel mot uitvoerihrer fchilderen ;
gij zoudt niet gelooven dat hot wezenlilk zoo is , en
meenen dat mijne verbeelding mij misleidde .
„ Dewijl Berlin bet middclpunt der Pruisf/che Monarchie is , vanwaar alle good en kwaad zich over re
Provintien verfpreidde , zoo heeft zich dez verdorvenheid ook daar allengs uitgeb .•e id .
• De Herfstmanceuvres en Revuen trekken uit alle garnizoenen veto Ollicicrs naar Berlijn ; uit bet civile komen
de Referendarisien tot hot groot Examen herwaards ; de
geneesheeren moeten bier, zoo wet ,its de landbouw-hedienden , hunne loopbaan voleinden ; menig rijk jongeling fnelt bier been om bet vermaak to genieten : zoodat
zich bier eene verzameling van veto lieden uit de Provintien bevindt, die zich maar al to ligt in de verborgenheden der Berliji;fche vreugde laten inwijden, daarin deels
to grond gaan , deels hot vergift mede naar huis nemen,
en hot daar aan hunne ondergeichikten mededcelen .
,, liet Zedenbederf heeft op die wijze alle ftanden beNot . De Officiersftand, die al vroeger aan den ledi,gang geheel overgegeven, aan de wetenfchappen geheel
ontvreemd was , heeft bet onder alien hot verst gebragt
in hebbelijkbeid van ';enot . Doze gepriviligeerde vredeverftoorders treden alles met voeten , wat voorheen
heilig genoemd word : huwelijlkstrouw , alle de hnisfclijke deugden der ouden .
Hunne vrouwcn zelve zijn
onder hen eon gemeen good geworden, die zij verkoopen
en verruilen en over en weder verleiden . Bet andere geflacht, tot de diepfte laagheid gezonken , loopt in de
Ilofftad zoo wet , als in de Provintiefleden , alleen deze jonge lediggangers na , bij welke zij eene krachti e
voldoening van hare geilheid verwachten , dock zeer dikwijls flechts verflapte ipicren vind .en, welken men door
opgepoettle knappe kleeding, door brocken met watten
gevuld , en valfche kuiten eon fehijn weet to geven .
• Geen eerlijk burgerman, goon deftig burger-beambte kau meer cone vrouw bekomen , welke doze zwarte
vliegen niet al verontreinigd, of, zoo zij onfchuldig in
bet huwelijk trad , niet gepoogd hebberl to verleiden .
Floe zullen doze ontzenuwde , naar ziel en iigchaatn bevlekte , jonge grijsaards, do mocijelijkheden van eenen
oorlog dooritaan, zij, die kwalijk in ltaat zijn om hot
lkleiu .
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hleinfte reisje to voet to doen, of bet minfte to onderne •
men, wat moeite en infpanning vordert? A ken eervolle
uitzonderingen ; maar het is bet minfte getal .
„ Zelfs de boerenftand is door de weelde bedorven geraakt ; aan hoererij en brasferij, aan bet fpel en alle ondcugden overgegeven, acht de boer geese zedelesfen van
zijuen Predikai:t meer ; de wetten zijn hem een fpot geworden ; alle bandeu , die bet yolk verbonden , zijn
liosgemaakt ."
De overige Brieven van dit Eerflen Deels Eerfle Stuk
loopen over de gedragingen van FREDERIK WILLEM DEN
111 ten opzigte van den Oorlog , door den dood van Keizer PAUL verhiuderd , en wat de inwendige Staat door
den Vrede won, dan teffens hoe bet bedreigd werd ; met
kenfchetfen der voornaamfte Staatsdienaren , en eenige
bijzonderheden, bet huisfelijkleven des Konings betref.
fende . -- Wij moeten tot eene volgendc gelegenheid
bet verflag van bet Tweede Stuk dezes Berlten Deels
verfchuiven .

Redevoering over de Brieven Van PIETER CORNELISZOON
HOOFT ; door Mr. .jACOBUS SCHELTEMA .
Te dmfterdan, bij J . ten Brink Gz . 1807 . In gr . 8vo . i3o Bl.

n een' tijd, waarin bij alle de ftaatkundige veranderingen, die wij ondergaan hebben, trotfche en onIkundige
Vreemdelingen nog de onbefchaamdheid voegen, van openlijk, en als ten aanhooren van geheel Duropa, met minachting van onze taal to fpreken , als
of (*) die zachtjes aan verbannen raakt bij de laagJle flaxden, en er rnisf hien binnen vijftig jaren niet meer van over
zal blijven , dan eene fort van patois , dat men, zoo als
bet behoort, alleen overlaat voor dienstboden, werklieden en
matrozen ; in zulk eeu' tijd is zeker voor den regtgeaarden Nederlander ieder verfchijnfel dubbel welkom , dat

voortreffelijkheid onzer taal of door bet voorbeeld
van andere meesterltukken ftaaft, of door eigen' ftijl en
voordragt vertoont , of wel beide deze eigenfchappen
vereenigt . Dit laatfte is bet geval met de aan bet hoofd
dezer genoemde Redevoering van den verdienftelijken
kle

SCHEL-

y*) Zie le 117onitcur, An XIII . N. 268 .

J.

3

SCIIELTEI'IA

wiens grondi :;e ervarenbeid in onze 11aatkundi, .e t_4e~chied uis nit zijn uitmuntend tiVerk, bet
J1aatktrndig iVede .land (') , reeds ; voldingend is bewezeu, en wins geoftenzaam'heid met onze letterkundige (,crchict e?lis ook uit dit Ctaaltje blijkt .
Doordrongen Van c ;e lezing der beste 1Vederla'-zdfri .he Schrijvers van den hesten tijd, en vooral der ichriften van
den Drosfaard r . c . HOOFT, heeft hij in deze Reder'oering de waarde van deszclfti .Brieven ontwikkeld in een'
ftijl, die den oordeelkundigen heoefemar van HOOFT'S
fchriften kenmerkt .
En bewijs hiervan is , dat de
Sci .rijver , op zeer vele plaatfen opzettelijk of de eigene
woorden van den Drosfaard of van bekendeSchrijvers,
hem aangaande gebezigd, gebruikende, echter daardoor
zoo tveinig aan zijne voordragt cen kakelbont aanzien
heeft gegeven , dat wij integendeel , waren die overgenomene woorden niet met andere letters gedrukt, en tellcens de bron aangewezen , in de meeste gevallen geene
aan!eiding zouden krijgen, om aan zulk cane overneming
to denken .
Na eene algemeene aanmerking over de beiangrijkheid
van brieven van wijze en geleerde mannen , vooral ge.
ftaafd door derzelver geloofwaardigheid, en de onopgeImukte opregtheid van gevoelens , daarin to vinden,
en in bet bijzonder op de verzameling der brieven van
den Drosfaard HOOFT toegepast , verdeelt de Schrijver , ten oogmerk hebbende , om HOOFT'S waarde als
vnensch nit deszelfs brieven to doen kennen, zijne rijke
ftof in vier deelen . 1 . Geeft hij een kort berigt van de
grootheid, de gefchiedeuis , den aard en de algemeene
verdienffen der verzameling van deze brieven .
II .
Brengt hij eenige proeven uit dezelven hij van de verftandelijke waarde van I oOFT . III . Staaft hij daaruit
zijne zedelijke grootheid met karakterkundige hewijzen ;
en doet IV . De gevolgen van doze verdienlfen voor z ij .
n e rust , zijn genoegen en zijnen roem kortelijk op .
merken .
Ieder deskundige Lezer zal den Veer SCIIELTEMA
gaarne gelooven, wanneer hij, na deze verdeeling zijner
voorgenomene taak opgegeven to hebben , betuigt, met
niets meer verlegen to zijn geweest, dan met den overvloed ; niet alleen , dewijl hij vreezen moest , zijn
werk
SCIIEL.T}?MA ,

('')

Zie Lettereefeningen voor i8o6 en 7 .
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cverk met fieraden to overladen , maar vooral om het
moeijelijke van de keus uit zoo veel goeds . No ; voegt
hij er befcheiden bij , dar hij hoogstwaarfchijnlijlc vele
waardiger voorbeelden voorbijgezien dan ingevlochten
heeft .
Dezelfde rijkheid van ftofle, die bet den Schrijvermoeirelijk maakte , om in bet kort beflelc eener Redevoering
niets zakelijks voor zip oogmerk voorbij to gaan , maakt
het ons onmogelijic, oni in bet nog oneindi kleiner beflek eener Recenfie bet verbazend aantal bijzonderheden
op to ;even, die bier zijn aangeftipt . Wij vergenoegen
ons this met to verhlaren, dat HOOFT hier uit zijne brieven gekenmerkt wordt , ten aanzien van zijne huisfelijice,
burgerlijke en Raatkundigebetrekkingen, als cen teederminnend echtgenoot, cen liefderijk vader, cen hulpvaardig
bloedverwant , een getronw mend , een regtgeaard ingezeten, en een vcrllandig ijveraar voor verdraagzaamheid in flaatkundige en godgelcerde verfchillen , terwijl
tevens over zijne waarde als geleerde, en vooral als
voornaam Richter en opbouwer onzer moedertaal, nict
weinig lichts verfpreid words .
De aanrnerkingen en bijvoegf Is , achteraan geplaatst,
zijn mede allerbeiangrijkst , zoo ten aanzien van het
hoofdonderwerp der Redevoering in het bijzonder, als
algemeen voor de LetterkundeU van ons Vaderland in
derzelver fchitterendst tijdvak, namelijk de eerlte helft
der zeventiende eeuw . In de eerfle derzelven vinden wij
een uitvoerig berigt van de Handfchriften der Werken
van den Drosfaard, in XI 1)eelen, door
.XIr GERARD VAN
.
PAPENBROe.K, Prefident-fchepen van Amflerdarn, aan de
fibliotheek van het fltnenaeunz illuflre gel'chonken , en
op hl . 323 van den Catalogue dier Bibliotheek vermeld .
Gelijk de {leer SCIIELTEMA zijnen dank aan Ileeren Cu .
ratoren voor de verlcende vrijheid, om deze I-landfchriften to mogen gebruiken, betuigt, zoo zal elk beminnaar
der Vaderfandfche Letterkunde en derzelver Gefchiedeinis zich aan den Schrijver voor dit berigt verpligt rekenen .
Eene geliike erkentenis komt hem toe voor de veelvuldige herigren , in de overige aanmerkingen to vinden,
vooral aangaande des Drnsfaards geleerde tijdgenooten
en vrienden ; alle welke berigten zoodanig gefchreven zijn,
dat men duidelijk ziet, dat hij nog veel nicer had kunnen
geven , loch zich nit vrees voor wijdloopigheid heeft
1&-

so
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laten wederhouden . Eon fprekend hcwijs daarvan 1e'vert
de 481te aanmerking, bl . ito to vinde'i, i ;p, Van ANNA
en MARIA TESSELSCIIADE visSCIER , iii den tekst denoemd, nader zullende fpreken , zrgt de Schrijvcr
„ De aanreekcuin ;g over de waarde van dit edef zusterpaar deeg door de(u) rijkdom en bevailidheid zoodanig
uit, dat hot ecn op zich zJf !hand tluk is gewordcn ;
doze Redevocring zal (,) zoo ik hoop (,) in den loop
dezer (van dozen) winter uitgcf}prolken en misfchicn later uitgegeven word . n .
lime (ecn) groote voorraad
van getuigen ;Slen van Ilj lyr)OOtCn ACAS er vi orhanden,
dan gaarn wcnschte ik nicer e gen work van beide Vrotlwen to kunnen bckomcn . 1-lcufche iijk heveel it, mij in
de medewerking van alle beminnaars der Vader?an diche
Letterkunde , die ic .s, bet weik ongedrukt is , van haar
mogten bezitten . I let is pligt, zoo wel als genoegen (,)
om de(n) lettcckrans voor beiden zoo voliedig to
maken (,) als wogelijk is ." tiVij zien de volvoering
van dit voornemcn met verlangen to gemoet , en wenfchen hartelijk ., da de Hcer SCIIELTEMA op zijne lieufche uitnoodigin ; met onderfcheidene onuitgegevene ituk_ken verrast wordcn, en zijne Lezcrs verrasfen mo e .
Achteraan v indt men' ecu zoogenaeind fac fi ;rile van
110OFT'S handfchrift, zoo van loop--n cn als italiaanfchen letter, 't welk den liefhebberen nict clan aangenaam zijn kan .
Jammer , dat dit fchoone ftuk door eenige flordigheid
in de taal en de inteipun&ie ontfierd is . Nergens zeker
is zulks minder to verwachten of to verfchoonen, dan
in itukken van dozen aard .
In de boven overgenome
nanmerkhig is daarvan eene en andere prove to vinden .
Nog troffen wij bl . 31 en 123 dan voor Ply , en daarentegen bl . 67 als voor dan. Gl . 22 lezen wij bewijzen inruirnen voor aan benijzen plants inruimea. Bi . 98 vinden
wij met bevreeiud!ing de Iieogduitfche uitdrukkin aan lets
herinneren . Op dezelfde bl . ilaat adrnittertdurn . Wij
twijfelen of HOOF . niet gefrhreven hebbe adnitendum,
Pit kaii eene drukfout zijn, gelijk het er zeker cone is ,
dat bl . 114- bet 3 ftukje, in pleats van bet i, van den
Schouwburg wordt aangehaald . B1 . 107 wordt hot woord
toon verkecrdelijk als vrouwelijk gebezigd . B I . 125 en
volg . lezen wij driemaal als den voor als de . Immers
bet moet liecten : HoorT word,- voorgedragen , als de
ontlteker enz . Bij de opgave deter misflagen, die juist aan
on-
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onze ingenomenheid met dit lick zijn too to fchrijven ,
vocgen wij nog de aanmcrking , dat het voor alle Lezers niet duidelijk zijn zal , dat bl . go volgg . van des
Drosfaards \ader gefproken wordt , en niet van den
Drosfaard zelven,
Dit had voor of bij de woorden
ERANDT zegt met Cell enkel woord voorgekomen kunnen word en .
Indien onze Natie dit fink ongelezen mogt laten ('t
geen wij ons als onmogelijk voorliellen), terwiji zoo
vele buitenlandfche vodden gretig worden verflonden ,
dan is zfj de fchande waardig , die men op de ge.
melde wijze onzer teal heeft pogen aan to doen . Ab t
omen!

J

EREDIIAS DE DECKER, door JERONIMO DE VRIES .
De
ilmflerdain, bij de WVed . G . Warnars en P . den Hengst .
1807 . In gr . 8vo . 112 Bladz,

og vol van bet genoegen, door de lezing der Redevoering van den Veer
bij ons verwekt,
N
namen wij , om die aangename hemming to doen voortSCHELTEMA

duren, dit ftukje van den Heer J . DE VRIES ter hand ,
en bereikten volkomen ons ooginerk . Ell zeker is DE
DECKER een der beste vernuften nit den besten tijd
onzer Letterkunde ; vooral munt hij nit, gelijk DE
vRILs in een kort Voorberigt to regt aanmerkt , in
eenvoudige en natuurlijke fchoonheden . Dan , gelijk het
gaat, het tegenwoordig geflacht, meerendeels door onnatuurlijk voedfel verlekkerd en verwend, kan in dozen
eenvondigen kost geen' finaak nicer vinden, en kent, onder zoo vele andere oorf"pronkelijke vernuften, dozen
Vaderlandfchen Dichter alleen of naauwelijl :s bij naam .
Verdienflelijk is dus de poging van den Veer DE VRIES,
van wien onze groote BILDERDIJK onlangs naar waarheid
getuigd heft (*), dat hem de zucht voor de oude Griekfebe en Rosneinfhe , gelijk ook voor de Vaderlandfche
Dichtkunde, in het blocd zit, om, door de uitgavevan
deze aaneengef hakelde bloemlezing , de verdienLien van
BE DECKER In bet licht to ftellen .
Wij
(') In eene
tier Celeerden.

lianteekenis; ;

op zijn jongfle Werk :

de Ziekte
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Wij zeggen opzettelijl: aa ;zeenge%hakelde bloemlezing
want niet alleen geeft Dc v .,rsa III ziju Voorberigt to
kennen , dat het zijn oogmerk geweest is , oin eene
bloeznleziny d r° RijrnoeJ'nitn,yen van D!, DECKER to ge,en,
waarin'evens de voorieam/le le~-enshijzonuhrneden van bent
vervat wager' , maar w ;j ziju here de getaigenis fehuldig,

dat hij hicrin uitmunt ;nd is gctlaagd . I-let moat hem,
zoo wij ous uiet bedrieen , -orooter moeite gekost hebben, dan bet zich oppervlaklag laat aanzicn, orn alle
deze uitg kipte flukkeu zoo to ordenen , dat wij , met
eenige ophelderende en eanleidjug g evende tusfehenvoegfelen van den Uitgever, cone levensfclrets van DE DIECKER , uit zijne ge,lichtea ontworpen, hebben . De ophelderingen verfpreiden inderdaad licht over de aangehaalde dichtflalen , on de aanlcidingen zijn meestal zoo
eigenaardig uit den loop der zaken ontlecud, dat maar
op weinige plaatfen bet oogmerk doorfchijnt, om cell of
under fluk aan to voeren .
Mar zachtheid van aard en aandoenlijkheid des harte
overal in de gedichten van DE DECKER zit„lirtFen, en doze eigenfchappen den I-Ieer DE viol s , bli keus ziju Voorberigt , tot zich trokken , gelijk zij iedcr , die gevoel
heeft, bekoren moeten ; ziju natuurlijk de meeste aangcvoerde tlalen van dien aard,datmen, bij de verwondering
over des Dichters rijk veruuft , groote kundigheden ,
on gekunflelden zwier en gentakkelijlce zoetvioeijendheid,
den mensch lief krijgt, in wien men overal den teederminnenden zoon en broeder erkent . Echter ontbreekt bet
ook niet aan zulke proeven, die des Dichtcrs talent in
bet Route en krachtige kenmerken , gelijk ook ziine
kunst , om de versmaten naar vereisch der zaken to fchikken , en , als 't ware, van fitaren to verwisfelen , terwijl eenige puntdichten en con brok nit den lof der geldfrrcbt zijn lnimig vernuft doen kennen .
Urn den Lezer op doze proeven belust to makes . wilden wij eene derzelven hier mcdedcelen ; loch wij ziju
lang met de kcuze verlegen geweest, dewiji alles hier
uitmunrend is . Bindclijk toch hebben wij tot ons oogmerk uitgekipt bet gedicht : aen 7nijnen Brooder, op Batarie in Oost-Indien overladen . Het is een der vijf gedich .
ten , door DE DECKER op bet afflerven van zijncn Vader vervaardigd, en to vinden D . IIL bl . 3oi-gob der
uitgave in 4to van DE DECKERS Rijrnoefeningen , door
13ROUZRI[JS VON N1DEK ; 1 7466 Sa
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6 Saligh ghy, die ous verdriet,
Ons' bitt'ren huys-rou niet en fet,
En niet en hoort ons' lyckgebaren ;
Maer f^cht en vreedfaem uytgeflreckt
In 't uytersc end der Oosterbaren,
Ligt van 't Javaenfche find gedecittl
Dit, Brooder, was 't, dat ick u feyde
Ten daze doen ghy van ons fcheyde :
Dat ghy wel gingt in groot gevaer,
Maer grooten rou ontgingt met eenen ,
En vry foudt fyn van Vaders baer
Te volgen op befweke beenen .
't Ver af-fyn hiel uyt uw geficht
Soo fchadelyck een blixem-licht ;
En om den donder niet to hooren ,
Heeft oock de dood gedaen hot haer,
En gunftelyck by tyds uw' ooren
Geflopc voor eeu' foo droeve maer .
Maer ach ! die bittre en ongetrouwe
Ruckt ons alhier van rou in rouwe :
Wij hadden nau aen u volbracht
Des treur-gewaeds vereyschte p`lichterr,
Of fy en loost op ons geflacht
Flues weer cen' van haer felfle fchichten ;
En crefc (6 onverfetlyck kruys!)
Hot iloofd en d'eere van ons huys ;
Sy fchiet de groote Iii in flucken,
Waer op hec king als op fyn' as ;
En komt den kinderen ontruckeu
Den besten Vader die oyt was .
Die mond helies! die t'elckemael
Flag op ons Noon en Avondmael
Des Heere fegen uyt to fpreken,
I-Ieb ick op een' to droeve wijs
Ruyni eenen tijd van drypaer woken
Sien quyneu fonder treck tot fpys.
Die lippen, die beleefde lippen,
Die noyt een woord en plag t'ontglippen,
Dat niet na tncht en reden roock,
Bob ick door 't ftadig opwaerts welletx
Van eenen heeten galle-fmoock
Peckfwert fien uytfien en vervellen.
LETT . 180$ . N0 . 1,
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Die tong, die tot ons onderwys
Soo dickmael long des liemels prys,
Die flem, die ons de Wetenfchappen
En deugden plag to pecken non,
Heb ick allencken hooren Happen,
Allencken faeuwer hooren gacn .
Dat aengeficht, dat eerlyck wefen,
Waer uyt d'uprechtheyd was to lefen,
Dat vroom en ongemaeckt gelaet,
Soo aengenaem, foo waerd by alien,
l-feb ick allencken fyn cieraad,
Syn verve en voiheyd lien ontvallen ;
Heb ick allencken ongedaen,
Allencken dor en dnodsch lien faen,
En derven lien fyn oude trecken ;
ja endelyck (6 bitter kruys!)
Geheel van flerf-mist faen bedeckeu
Die Son eu glory van ons buys .
Ick heb die handen lien verflyven ,
Die onfen huys-fact deep beklyven ;
Ick heb die beenen , die foo vast
Den gantfchen last der huys-forg droegen,
Sicn beven onder 's lichaems last ,
En yskoud fish tot fervcn voegen .
Ten laetfen heb ick 't waerde lyck
Sien domp'ien onder 't fwerte flyck,
Sien in den duystren grafkuyl douwen ;
En nogh , en nogh fie ick den dag,
r ogh derf ick horde 't licht aenfchouwen
Hoe? ben ick oock nogh die ick ping?
't Doght my een beestigheyd voor defer,
J a een' onmooglyckheyd to wefen,
Te recken 't leven na de dood
Des genen , die 't my heeft gegeven ;
En (6 verfeentheyd al to groot I)
Ick fie hem dood, en blyve in 't leven .
6 Brave Telg van Montpenf er I
War wierd uw hert door edel vier
Van roemenswaerden rou gedreven,
Doen 't niet alleen wat tranen gaf,
1vIaer met fyn' tranen oock fyn leven,
Uytgoot op 't vaderlycke grail
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C'ch of! och of! myn treurig herte
Oock aen foo glory-ryck' een' fmerte
En eed'len rouwe waer geflickt,
Doen ick de Vaderlyclce wangen,
Nae 't versch verfcheyden al verfchrikt,
Met doodf vcet drupp'len fag behangen :
Soo mocht ielt onder eeuen fleen
By hem ontfchuylen all' myn weep ;
En all' de droeve en donckre dampen
Ontduycken in dat flit vertreck,
Die grof en fwanger van veel rampen
MMy hangen over hoofd en neck :
Son lage ick vry en ongeflagen
Van vreefe en hoop, en fou myn' dageti
Niet meet vervliegen fen in (inert,
Nogh rusteloos myn' nachten flyten :
Mier't hart was al to boersch en hard,
Om non fo edlen rou to fply ten . .•-- .
6 S^linh ghy, die ons verdriet,
Ons bitt'ren huys-rou ni,>t en fiet,
En niet en hoort ons' lvclcgebaren ;
Maer tacht en vreedfaem uytgetlreekt
In 't uytersr end der Oosterbaren ,
Ligt van 't javaeufche land gedeckt!
Achteraan is als Ei/age gevoegd een uittrekfel nit
eenige brieven van onzcn Dichter aan JACOB WESTERBAEN , Heere van Brandwijck .
Zij loopen over een
godsdienftig getchilpunt, tusfchen DE DECKER en WESrFRBAEN ontftaan , bij gelegenheid van < eker Puntdichtje, door den eerflen gemaakt . Leer waar is, 't gees
DE VRIES over deze brieven zcgt, b1 . 47 en 48 . , dat
ieder , die dezelven leest , niet weet , waarover hij
zich meer zal verwonderen, over DE DFCKERS kundig.
heden, dan over zijde zedigheid ; en dat belezenheid,
verdraagzaamheid , vrijmoedigheid en ernst iedere bladzijde derzelven kenteekenen ." De Heer DE vttxta heeft
dus, naar ons oordeel, zeer wel gedaan, met dit be .
Jangrijk uittrekfel nit die brieven meer bekend to maken t
daar het boeksken , kost verloren genaamd, waarin de •
zeiven to vinden zijn, zeldzaam is .
Het titelblad pronkt met des Dichters afbeeldfei , gegraveerd naar eene vroegere prent, Welke vervaardigd
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is naar het oori'pronkelijl( fchilderij Van RENIGi. .lNDT
VAN RI-IIJN , en waaronder men deze twee retiels van
EttOUeRIUS VAN NIDEK op DE DECKER, ook 1iLr door
DE VItIES overgenonicn, leest
F'oor wien der Dichteren, voor w e ;a h'ef't Ni to z - eichtent
Natuur, verjland en kunst voLrc.;ea zijn gedichten.

Dat op den titel Dt? DEKKER in plaats van DTr DECKER
to lezen is, zal we] eerie vergisiing zijn .
Hit.•r en daar
is ons ook een iuisflag tegen de ii vrpuaEie voorgckomen .

De Ziekte der Geleerden, door Mr. WILLEM rILDERI)IJK, .
Cedrukt tern voordeele der Stad Leijdee . ie i1wj1erdaan ere s'G, - eavenhage, hij J . Allart en de Gebroeders van Cleef . i8o7 . !;j
gr. 8vo . 2¢i Bktdz . behalve het Vourwerk.

en vnRGILIUs bezongen den Landbouw ; LuertEen in later tijd zijn tegenfchrijvcr DE POLIGN+C,
bet Zamenflel der Natuur ; ovimUS de oude Fabelleer ; vase-.
rius FLACCITS der Argonauten Togt ; MANILIUS de Sterrekundc ;
PALINGENIUS, hetzij onder echten of verdichten uaem, dear
zedelijkcu Levensregel ; UEfNSIUS de Verachting van den
Dood ; GIANNETASIO de Visfcher ;j ; YOUNG Dood en On ••
iterfelijkheid ; DUSCn de Wetenlchanpcn ; LICIITWLOR de
Regten des Verfl .uuls ; sA LCIILI bet Kwaad ; FsIIE :VArD
de Scheepv^art ; DELILLE het Buitc :aleven en bet Nlededoogen , en onze Ilollandfche rlLDEir 'iji, de Ziel,.te der Gelcerden . leder Dichter keninerkte door zijn' fiof}e den tijd etc
landaard, waarvoor hij zong, en in dit ot>zigt is do heuze dc ;
onderwerps bij den la tfl :en train of reer in bet oog loopende voor
Tijdgendeten en Nakomelingen, als fie welligt daaruit het ongunliige gevolg zouden kunnen fleidcn , dnt/Ziekte in onze
eeuw een eigendommeliik k,yaad dr Gelecrdlaeid ware . Doch
dit zij zooals bet wil ; wie beperkt de vltr ; t van des Dichters
verbeelding, hetzij die tot bet liooec flerren-gewelf, of tot
de diepcen des afgronds , tot de geheimen van natuur en kunst,
of tot s'menfchen dieriijke huishouding bepaald worde? Genoeg : de fioffe is gekozen,en hat Plant den Recenfenc alleeu
vrij , over den vorm en de wijze van uitvoering to oordeelen . Eene
andere vrang zoude bet kunnen zijn : Of de Hr . BILDE:RDIJtt
iiiet eenen gepasteren titel voor zijn dichtfiuk had kunnen vinden, daar tech bet hoofd-onderwerp zijuer zes Zangen bepaaldelijk gewijd fchijnt nan do Ziekcen der Geleerden, en bijkars
ESIODUS
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s'ier geheele Zangen ten einde loopen, eer hetzelve door hem

onderfcheideuliji, wordt hehandeld? Immers , behelzen de 84
eerfie bladzijden eene zeer algemeene befchouwing der Ziekten en van Karen oorfprong . Eerst op bladz . 88 is de eigenlij .'te over-ang tot den ftand der Geleerden bij uitzondering,
en bet +'i,, de en zesde Gezang kan dus, no eene voorloopige
melding van eenige oorzaken in het Clot des vierden Zangs , in
den waren ziu des woords , op dozen aanzienlijken Kring worden toegefpeeld . Doch, ook azn doze beangfligende titcl-kcus
wit zich de Recenfenr in geenen deele bekreunen ; hij wit niet
zoo zeer leuen op hctgeen anders had kunnen gezegd worden,
21s wel op hetgeen door den I!oilandfchen VIRGILIVS geleverd is,
en dan moet hij ronduit betuigen , (fat hij zich bijkans verliest
in bet aantal van fchoonheden, van dichterlijke fchoonheden,
zvelke rile fouten, waarvau naauwelijks cenig konstwerk van
s'tnenfchen hand vrii is, zeer verre overtreffen .
Onder wile Dichtfoorten is die , welke met, her Leerdicht
noemt, gewis eene der moeijelijkfle in de bewerking . Niec
ulechts moet de Dichter zijn onderwerp zoo geheel meester zijn,
dot men in hem eenen flelliger betoogtrant opmerke, dan bij eene
andere manier noodig is ; maar hij moot zich met zillion Loon
verheffen boven dot dagelijkfche , was zich in elkte good gefchrearene profaifche verhandeling voordoet . Eene vurige welfprekendheid moet de warmte van zijn hart keumerken, waardoor hij zich als Dichter onderfcheidt ; de-rijkdom van voorfielling , dien zijne verbeelding fchiep, moot overal henbaar
zijn, en de invloed, then bet onderwerp van den zing in de
ziel des dichters zelve had to weeg gebragt, behoort met dezelfde kracht in her hart van den lezer of hoorder to worden
overgeflort, dot dezelve even zoo denkt, redeneert, fpreekc,
zings, gevoelt, als de oorfpronkelijke fpreker of fchrijver zelf.
Her zijn dus Met flechts rile de gewone wijzigingen of wendingen der kuust , welke ter bereikinge van dit oogmerk gelden ; maar de ganfche voorflelling en her onderwerp zelf moot
zoo geheel in verband komen met de gevoelens van her hart,
dot hij, die Just of hoort, zich tot edeler aandoer, ingen verheven, en alzoo her zedelijke nut, its hot hoofdoogmerk des
Leerdichts, in zijne ware kracht werkzaam gevoele .
Toetfen wij nu bet Dichtfluk van den Hr. BILDaRDIJR non
deze kunstregelen, dan zullen wij van dozen knot eene uitmuntende overeenilemming vinden . Immers , de oorfprong, de
card , de voortgang , her geweld en de uitwerkfelen der duizenderlei ziekten , welke bet menfcbelijk ligchaam folteren,
worden naar dot redeneerkundig betoog voorl ;e(leld, welk den
denkenden lezer tot overtulging en alzoo tot de waarheid voert ;
de genceswijze , to hidden der menigte van foortelijke heelmiddelen , wordt even zoo cenvoudig voorgedragen , dat de
lezer karen card en invloed niet kan loochenen ; de vinding
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der kunst voert, bijknns overal, hare Geradon sail, die met
flechts de eenzeivigheid, bet droog belch ijvende, dat in den
acrd van bet onderwerp zelf ligt , wegnemen , maar met belangrijke voorftcllingen aauvtill en ; de overganfjen tot hehoud v,.n
hot verband, de wendingen van vergelijking en tegenoverfle!liug , de uitweidinren van voorbeeldcn , uit natuur en gefehiedenis ontleend, do leenfpreuken , van overal nit oudheid
en later tijden, nit fabelleer en betere gods :iieust-kennis op ..
gedolven , vragen en nitroepingen : apes voegt zich overal zoo
ongezocht en ungekunileld tusfchen ; hot rijna zelf , zonder
eenige angstvalligheid gekozen, leent zulk eene konflige begoocheling, dat men hij! :ens hoort, in plaatic van to leznn ;
de kracht, eindelijk, der dichterlijke voortielling overflrouumt
zoo geheel bet ziuneliji; en zedeiijk gevocl ravens, dat ecrbled voor de gezondheid, zorg voor haar hehoud, voor zori
veal die bij den mensch zelf kan en moot werken, nffchrik tegen ongebondenheid en misdrijf , troost in bet lijden, en tiidig gebruik van geneesmiddelen , bet natuurlljke uitvloeiCel
moeten zijn der overtnigingen en gewnarwordingen , in het
hart des niet geheel verbasterden lezers verwckt .
De kunstmatige zorg, door den Dichter zelf gedragen, oni
den inhoud van zijn work op to geven in nlle deszelfs hoofden onder-deelen , tot in de kleinfle hijzonderheden toe ,
befpaart den Recenfent de moeiee , om detlzelven to zoo,
ken en ook tnede to deelen . Gelijk hij dit Leerdicht in handen wenscht van ieder , die prijs fjelt op wetenfchap en
kunst , zal ook de lezer zeer gaarne den Schrijvcr voor zulk eene
naauwkeurigheid zijnen dank betuigen . Even dankbaar verdienern de ophelderingen to worden nangenomen , welke da
floor BILDERDIJrr in Naber •igt en Aanteekeningeu voordraagt,
en waarin de aanlciding tot bet bezingen dezer floffe dell
$chrijver wel eens moor van zich zeif doet fpreken, dan de
betrekking gedoogt , in wellee hij , als zoodanige, tot bet Publick that ; doch ook, wederom aan den inderen katlt, ecii
tiantal fchoone dichtplaatfen, waartoe do kiem in hoogere oudheid of latere kunst lag, met -1 dien rijkdom van echte goleerdheid en zuiver poetisch genie worden verluisterd, die in
onzen Dichter woont . Onwanrdig zoude bij zulk een Mees,
tertluk de vitlust zijn , waarmede enkele uitdrukkingen en
beelden aan den gedrengen toots der kunst wierden onderwor~
pen . Dus, bij voorbeeld , do anderzins voortreffelijke aauY
joerking, tint de zieke nimmer moot wanhopen nart genezing,
rsp bladz . 23 in deze dichtregelen voorgedragen :
Dan, als 't vijandig kwaad zijn throon heeft opgeflagen,
Dan , 21s de kracht ontbreekt, zijn proof hetn wedr to ontjagen ,
Dan zelfs is wedrfland niet ontijdig, niet onnut,
1 ;Itleer hij ' d geeu u rest voor de overuiacht befchut .
yore.
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zoude welligt geoordeeld worden , geen voegzaam beeld to
ontmoeten in den troon des kiswads, waaraan de proof niet kan
ontjnagd worden nit gebrek aan kracht ; ook zoude welligt
twijfeiachtig zijn de leenfpreuk van pijnen, die nimtner rusrdag
vieren (bladz . 47) en de woordfpeling aldaar van fchuldelooze deelen ,
Die 't zichtbaorst lijden, en, door 't lijden, lijden telen ;
ook de uitdrukking van bet fchokkend hoofd bl. 99 ; de tusfchenfielling op bl . i29, na de aanprijzing van Oranjefchil cu
Oranjebladen
(lk zon, verzweeg ik u, mijn eigen hart verraden) ;
roorts de gelijkenis op dezelfde bladzijde :
Voor wie de koorts zich buigt, gelijk mijn zwanenveder .
op deze en foortgelijkc plantfen zoude zich de kritiek kunnen
fpitfeu : maar hoe zoude zulks alhier in aanmerking mogen
komen bij zoo vele duizende fchoonheden, welker nantal de
keuze beangftigt voor ons , die gaarne eene of andere plants tot
cene proeve wenfchen aan to voeren ? Overfchoon is alzoo de
befchrijving van de waakzaamheid der natuur zelve, wanneer
zij ons tijdig waarfchuwt tegen woelende ziekce-fiof, zonder
dat zij echter altijd zoo dankbaar door den inensch words opgemerkt, als wel behoorde (bl. 15 - r7)
Doch, als 't onbandig kind, dat doof is voor vermanen,
Zijns vaders tranen ziet, maar dartelt met die tranen,
Ilern 't hoofd zlet buigen van de zorgen voor zijn kroost,
illaar wulpfche dwaashedu flelt voor vaderlijke troost,
Of de infpraak van zijn hart in zwelgen en rinkinken
Verdoofc, als liet zich 't ltwaad gelijk de zorg verdrinken ;
Zoo ulnas bet menschdom, tot genoeglijkheen gezind,
De flem dier wachteres baldadig in den wind,
Of poogt haar door 't vergif van artfenij to fusfen,
Die 't vuur,dac opvlamt, fmoort, maar zonder't nit to blusfchen .
Nataur fpreekt in haar ; maar als moeder, zacht, gedwee ;
Ontbloot geen felle roe, geen' fabel , fcherp van fned,
Geen fuerpend foltertuig bij 't nietigfie overtreden :
Zil gruwt van woest geweld en roekloos krachtbefieden .
Zij fpreekt, zij wnarfchouwt, maar met naauwlijks hoorbre fpraak .
Somwijlen is een zucht genoegzaam tot haar wrack .
32, dikwijls zwijgt ze, en, vreemd van firaffen en kastijden,
ldeperkt ze ilechts haar gunst, als de eerfie grand van lijden .
C 4
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ITct Iachje ontbreekt dan op haar nanfchi ;n, en 't gelaat
Staat tlati .~-r , ftaat omwolkt, ma .!r drei ; t of 1'pclt geen kwaad .
I-let fchiint een fombre tier;, geiijk iii 7 c rijk der fchimnren
I-let dichcpenfeef otts maalt ato de onderaardfche kimmen ;
lhtacr't is goon flormwecr, 't is teen OnwcLr nog dat broeit .
Ifet lichanm voelt zich flap, de flroom des levens vlocit,
i0'iaar trnag, maar kwijneud, door de werke'ooze fpieren .
De vadzigheid des flaaps fchijnc de aders door to zwieren,
En tech een ongevoel, eon' wondren cusfc'aenflaud
'Van lust en onlust, die dcil berfeuvezel leant .
t Gebruik der lean vermoeit, en duet den boezem zwoegen,
I-Iet zintuig, wars van lust, onttrekt zich aan 't genoegen .
Verveliug treft de ziel , misnoegdhcid, wrcvelzin ;
En de anders zoete rust heeft geen verkwil:kiug in .
En op eerie andere plants , alwnar de gevnarlijkheid van r afwokkende midd_len met vile de fferaden der kuust wordt So'
Enaald, op hladz, 157't Waar mooglijk, door hfFraau- en andre geur re mengen,
}Sedwelming, fchijnbren Nap , voor fluimring voort to larengen .
Doch wee een ntidde!, zoo gevaarlijk! Neen , 6 peen,
De Nap is 't werkfel van geregeld bloed aileen .
Dat vliete, een beck gelijk, die uit zijn' wel oncfprongen,
Door 't hellend zandbed glijdt, on, vrij en onkedwongen,
I -tier 't laehend bloemperk kust, on cigar de wcidcn baadt,
Ginds door hot rietbosch ruischt, dear klatert lang, yen plant,
En elders 't wilgenwoud, waardoor de Zefr dartelt,
In l cronklen .d e armen vat, of door de worce!s 'partelt,
En eindlijk zicb verliest in ruimet; waterkom :
fat buidere als een flroom, wiens grounnig golfgcbrom
; iju fluizen dnavren doet ; die, beuknnde op hair dcuren,
Do naven loswringt, en de grocfdvest dwingt to fcheuren : Dat beelde een zachte vlam van zuiver ma : . deu~ .asch ; -Of z.warten pekl{ok, die her knappende ui!,gehras
TIn 't branden nabootst, af' :
- hot brein zal rust f enieten,
En do ongeziene hand bet luikende oog befchieteit ;
Ofciudloos wooden en onvatbnar zijn voor heul .
bedweltningflanp is nier dan s lichaams henl .
ItelansI
llIj voedt niet, mar verteert, herfielt islet van 't vermoeien,
Manr ilookt den geest re net , door onbezad gd gioeicn !
Tot hiertoe nu hebben wij hot werk van den lice ., sfr,DrR;lleenlijk van de zijde der Dichtkunsc befchouwd . Niet
zoo -,,•u nflig zal welligt her oordeel zijn van den kant der Gen.eeskunde, tot welker rubriek hot onderwerp, als zoodanig,
ehoort . De Recenlbnt , zelf geen Geneeshe,r zijnde, kin
ninifuer van eenige partijdigheid verdacht wooden ; hij
wi3
'if~
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wil dus, onk met den Schrijver, in zijne beoordeeiing, bet
A'vroStsctxroc yak irlat van Iloaie .rus op zicllzeiven toepasfen : rnnar hil moet openhartig belijden, in vele opzigten to
verfchillen . Vergelijkr hi ; de b tuighig van den lir . BILDERDIJti
(bladz . 17 van het Naberigt) : „ Weinig heb ik gebruilc ge• mnakt van geneeskundigc fchriften . Men zal wen gelooven
• willen, dat ik de werken van Iisfot in later, van Rarazzini
• en anderen in vroeger tijd, over de Ziekten der Geleerden,
„ bij den titel kenne ; docb dir is 't onk al . Mijne Genees• kunst kunst rust op weinig boekbeoefening :" vergelijkt de Recenfent
doze betuiging met den ganfchen omvang der pathologifche en therapeutifche kennis , in de behandeling dezes onderwerps overal ten toon gefpreid , dan moot hij zich bij elke
fchrede verbazen over de natuurliike fchranderheid, waarmede de Schrijver dit alles alieeulijk uit zichzelf geput
heeft . Vergelijkt de Recenfent met die betuiging, des Schrijvers zoo gelukkige praktijk in Engeland en Duitschland, wanneer hij „ lieve Schoonen , door lichtzinnige Artzen tot nit• teering gedoemd , fombere Staatslieden, der galziekte ten
• roof gegeven, en zijne eigene Gade aan de verdelgende
• hand eener moordende Empyrie ontrukt beeft," (bl . 19 .)
dan rijst zijne verbazing hog hooger, daar de l1r . rILDEr.DIJl
waarlijk eene uitzondering moet beeten op den regel der ervaringe, die tot hiertoe bewees , dat er bijkans, to midden tier
verfcheidenheid van geftellen, geene moeijeliiker kunstbeoefening voorhanden is , dan joist die der Geneeskunde, uit
hoofde der verfchillende theorien en (telfels , die, van Vader uIPPOCIIATES of tot op den tegenwoordigen BROWN, aile
de aandacht der Geleerden tot zich trokken ; en welk cone
fchrikbarende neologie zoude or wellig t uit zulk con voorbeeld,
als dat van den peer BILDERDIJK , ter vernietiging van alien
rlognvatisc b onderwijs op de hooge Scholen , kunnen ontfaan i
What, vergelijkt dan de Recenfent zulk eene ongeoefendheid en
zulk eeneu afkeer van de Empyrie, als de Schrijver zelf betuigt , met zijne heilisfende uitfprank wege .s buitenlandfche
Arrfen, wearvan hij zest, (bi . $6 der flantee . .) „ nergehs
• bijna gevonden to hebben, die Diet in betbeftek (indicatic)
• van hunne genezing want{ten ;" vergelijkt dan de Recenfent
eene andere betuiging van den Schrijver , (bl . 18 .) dat hij
,, de in zijnen leeftijd zich verdrongen hebbende (telfels van
„ Geneeskunst heeft kunnen toetfen , en hunne moordende
• nicuwigheden waardeeren ;" leest dan de Recenfent den
noo zonderlingen uitval : (b( . 18) „ Vindt men mij ook in dir
• vak wat ouderwetsch ; ik weet dat hetde Neologen ziju, die
• zich thans de Inquilitic in alit vakken aanmatigen . Maar men
,, breugt er tot nog (hoe lang moet men afwachten) bet levee
• met hun of , en voor Domkop gefcholden of uitgejouwd
„ to warden, is al wat men waagt . En ook dit behaort rt
C 5
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de beste wareld , de vriiheid , de verdraagzanlnhcid , de
„ ver ;ichting :" dan most hij zich inderdaad bedroeven over
de uiterfien van (egenfpraak , waarin eeu anderzins grooc
Man vervait, wanneer lit) de tats
eis der cede los geeft, en,
ziluer verbeeidiinge geheelenal botviereiide , mngtfpreuken in
pi :iatfe van betoog ter S:ed r fteir . Of wie inch wroet meer in
zijne eige_n ingewai .den, dsn hij, die, in ddnen adem de verilciltin met ai :e bare g ezeilini.c n gispende , zich zelf berocWt, Cell &vro81 xros, vrij van vooroordeel to zijn, alleen
ziju eigen liciic to volgen cnz .? Of is bet Been vo!komene onzin, wanneer de Schrijver, van de Geneeskunst fprckende,
(hl . 20) hear de die ;cores der Natuut noemt? Is bet niet, in
riuizeude genees- heel- en vroea!kundige gevallen , de pligc
ran den Arts, om de natuur, nlet to volgen, mnar to bedwingen ? En wic iiu, die alleen cvroMxxroc ware, zoude dan
tniet, in zoodanig geval, .vanneer b . v . de verhoogde levens>tracht eene oorzaak van ontiteking mogt zijn, gelijk nice zeldacn voorkomt, alsdan naar den regel van den Geneesheer D3LLPEau3JK, om de natuur to dienen of to voigen,die levenskracht
i og -i meer doers toenemen? Is alhier bet verfehil niet noodzakc'.ijk op to merken tusfchen de pogingen zelve der natuur,
h tzij ze bij het ontftaan der ziekte, of nadat derzelver hevigheid geweken is, kenbaar worden? En wie anders kan alhier
de hevoegde relater zijn, dan hij alleen, die voor zichzelven,
ua de bcoefening van de onderfcheidene gronden der geneeskunst, en dus, na de kennis der ftelfels, eene op theorie en
prrrktijk rustende Lunstbehandeling in acht neemt, zonder bierin naar oudheid of nientvheid om to zien, zonder zich aan
kettcrjagende marktfchreeuwers to ftoren , en nog veel mitlder zich zelf Pan kettermakerij to willen fchuldig maker?
flee finart inderdaad den Recenfent zeer, zulk eene voornane viek in dit anderzins voortreffelijk werk to hebben gevonc?cn, en hij wil foortgelijke beweringen en uitvsllen liever op
rekening zetten van een ziekelijk gettel, dat welligt tot zwartgaiigheid overhe!t, ook daarom, bij eerie rijkc verbeelding,
blootilaat voor uiterflen, en alzoo meermalen in herhalingen
vale dierzelfde 7eremiades, waarven de Loon in alle de fchriften van den Eieer BbLDERDIJ3c dezelfde is .
Ondanks deze gebreken , echter , R enscht de Recenfent de
piollandfche Natie geluk met bet bezit van eeu klasfiek llichtftuk, dat uitmunt door zijne eenheid, welke een gansch leerf}elfel in haar poetisch gezigtpunt bevat , en daarom welligt,
zoo al niet den voorrang verdient, ten minfle zeer zeker gelijk
Rut met tie waarde dier fleldendichten, door wier verdienften
latere Nation zich vaak bet meesterfchap in de kunsc toeeigenden .
„
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Het leggend ld'nterrad . Door Dr . CORNELIS PEREBOOM . Met
Plaaten . Poor reekening van den Auteur , en to bekomen
bij Age Volkerfe, to Monnickendam. MDCCCVIII . In gr,
4to. 14 Bladz.

\\lJi j hebben, order den boventiaanden titel, heden den 14.
December des jears 1807 voor ons liggen een fraai uitgevoerd fluk in grout 4t0, waarbij een viertal bijzonderheden
zijn op to merken :
1) Dat bet in hot aanliaande jaar gedrultt is.
o-) Dat bet de voordragt van eene nieuw uitgevondene
verbetering op den gewonen Scheprad-Watermolen behelst.
3) Dat hot in eene nieuwe Hollandfche Taal , niet berustende zelfs op de algemeeufle taalgronden , gefchreven is ;
en eindelijk :
4) Dat het nog eenige zeer nieuwe en bijzondere Stellingeu
voor de aandacht des nadenkenden Lezers oplevert .
Onze pligt , als Recenfent , vordert van ons , dat wij , bij de
beoordeeling van dit Werk, onzen Lezer eenige ophelderingen over bet een en ander dezer vier Artikelen mededeelen .
Wat dan , ten eerite , bet zonderling verfchij'nfel van een
Werk, dat in bet aanilaande jaar gedrukt is, en ons dus den
toekomenden tijd met den tegenwoordigen en voorledenen tevens
doet beleven, nangaat, daarop kunnen wij alleen anumerken,
dat zulks oils toefchijnt zijnen grond to hebben in her finantieel wezen des Boekhandels ; 't welk de Uitgevers van
Boekwerken dikwijls noodzaakt , den Tijd, in zijne fnelle
wart, vooruit to vliegen, ten erode hunne uitgaven niet to
zien verouden , voor dezelve algemeen bekend en in ieders
handen zijn . Hiertoe nu moot hij fomtijds de Talaria of
Iliclvleugelen van den Handelgod Mercurius, en zelfs daarbij
nog do vleugelen van zijn Petafus of Frygifche routs ontleenen , ten chide niet alleen nanst en met den ouden Tijd , wiens
graote Vlerken hem eene fnelle vaart verfchaffen, voort-, maar
hem zelfs nog vooruit to komcu . Zekerlijk zullen de Boekverkoopers doze aloude Vliegmachinen, in eeu tijd als deze,
waarin Mercurius niet vele togten to doen heeft, voor een
klein douceur (immers Mercurius doet nooit iets gratis) nog
al gemakkelijker kunnen bekomen ; en wat zijne hoedvleugeltjes betreft , die zoude hij , op den koop toe, kunnen of
flaan, wijl die hem veelal meet hinder veroorzaken dan nut
doen, daar zij hem fomtijds in bet onaangennam geval brengen, om zijn viuggen hoed zelven een geruim eind weegs door de
lucht to moeten navliegen ; hetgene zijne reis, zoo de hoed
ioevallig eene andere rigting neemt dan ziju weg vereischt, meer
vertraagt clan verfnelt.
Tea
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Ten tweede : Ilet Werk behflst de voordragt vrn hot ontwerp eener nieuwe verhetering op den Schep ; -ad-JV'atersuoien.
Allc wis- en werktuigkuudige Vernuften in (fit zoo weterrijk Land verdienen den hougltcn lof , bij^idieu zij hunne
k,nvermoeide poginr,en aenwenden, em de bereids in gebruik
zijnde werktuigen tot onrlasting van het dikwwijls door ophooping zoo ;astige als mdeeiige , en Diet zeiden voor vole ingezetenen gevaariijke water, to verbeteren, ten chide bet heil,zaar oogmerk , dearmede hedoeld, fpoeediger en op do rninst
itostbere wijze to bereiken . Zuli; een voor zijne Lnndgenouten
arbeidend Vernuft heeft voorzeker bij bet Vadertand in hot a .'gemeon , on bij hen, die door do ophooping des waters dadeli jk
fchade lijden, we] verdiend , en is de llurgerkroon waardig ;
zelfs ook den , wenneer do uitwerking in her greet niet volkonmen beantwoordt nan de verivachting, welke men dearvan,
bij de gelukkig geflaagde prcefnemingen' in het klcin , op e .
vat hadde ; wiji men hot verfehil der wrijvingen en krac ;nten
in de kleine i fodellen , met die in de groote Werktnigen ,
near 't fchijnt, niet sltijd zoo naauwkeurig berekenen ken , dat
het oogmerk, 't weak men zich met de ontworpene nieuwe
verbetering voorgefeld hadde, dadelijk bereikr kunne weeden, In dit geval geldt alweder, zoo als in verfeheidene verbevene menfchelijke pogingen,tie troostendeApreuk : Ira mabads s'olui ie fat est, ontleend uit den Griekfchcn versregel :
A'pxEt iv

µE yaX,tr

tat ro Be7trllca pcorov.

Dat ondertusfchen hot, naar doze nieuwe uitvinding verveerdigd , en in (,fit Work naauwkeurig bef'chreven Model
€ p de voidoenendfle wijze aan deszelfs oogmerk beantwoord
heeft, kunnen do Ileeren Leden der aanzienlijke, kunflen en
vvetenfchappen oefenende, Aml erdamfche lliaatfchappij : Felix Meritis, waarin de Auclteur deze Verhandeling voorgelezen , en zijne gronden met hetzelve geflaafd heeft , ten
overvloede getnigen ; wijiI de kleederen van velen hunner,
zoo als ons berigt is, door de aanmerkelijke en ongemeen
fpOedige outlasting van geheele firoomen waters , zelfs op
een verren effiand, doormat geworden zijn . Dit immers is een
onwraakbner bewjis van den uitmuntendeu en nuttigen dieust,
diet, zoodanig eon verbererd werktuig , ingevaile bet in 't
groot flechts half zoo wet flage, den Landlieden , wier dagelijltfche klceding toch zoo kostbaer niet v,-At als die der aanzieniijkite Stedeiingen , zoude kunnen verfchaffen .
Teti derde , merkten wij op, dat (fit Werk in eene nieuwe I-Iollandfche Teal gefchreven is . Dit is een allerbelangrijkst verfchijnfel ; niet joist zoo zeer voor Wit- en Werktuig- . .,
snaar voornamelijk voor Letterkundigen . Een bewiis hiervan
valt ons reeds in het oog, aoodra wij flechts de Voos •rede .4
ia-
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inzien . Immers de hedendaags nangenomene toil verfchilt
zcer aanmerkelijk met die, welke in ditWerk gevonden words ;
gelijk wij door eenige voorbeelden zullen trachten cc toonen .
iti'Ien zegt in de nog gebruikt wordende tail , in lets belang
flellen ; de taal dezes Werks echter fchijnt to vo deren , dat men ,
acre lets belang flellen, fchrijve . Ook in de bulging der nnnm- err
lidwoorden is dezelve verfchillcud niet de thaws nog in gebruilt
zijnde ; immers de Auc1 ur fchrijft bij v . derzelve beoe/ ning,
in f(ede van derzelver . Wij gebruiken thans nog hot voorzetfel over in den toekome ::den tijd , en bet woord voor om
lets voorledens nan to wijzen ;dit is zooniet in de tail dezes
Works, waarin men vindt dat de Schrijver reeds over omtrent
dertig jaren zekere ondervinding gehad heeft . Wij onderfcheiden, in onzen cenvoud , nog hot dndelijk werkwoord
leggen van hot onzijdig werkwoord liggen ; deze nieuwe taal
gebruikt alleen her dadelijk werkwoord, fchrijvende leggend
IVaterrad. Wij hebben iltijd gemeend, dat er tusfchen con
lichten dag en eeu ligt gewigt eenig onderfcheid op to merken
ware ; de Au&eur echter fpreekt van de lichtheid vau zijn Malenwerk, alsof hetzelve cenig licht van zich of gave . In de geflachteu der naamwoorden vinden wij insgelijks in deze nieuwtle tail de ongemeen(le afwijkingen : zoo onderwerpt b . v., de
Audeur dozen fchets aan de beoordeeling der Geleerden ;
als oolc, in den eerllen plants enz . 1)aarbij vinden wij nog,
dat dezelve geene wisfelletteren heeft, althans dezelve niec op
die wijze bezigt als onze gewone taal zulks vereischt, en or
geene zwarigheid in vindt om de v zelfs vootrden harden medeklinker s cc plaatfen, en this zclvs to fchrijven . Eindelijk treffen wij in dezelve eene aanmerkelijke bezuiniging van lettercn aan , blijkbnar in bet fpellen van word voor words, en
dergelijken
.
'fen vierde,
hebben wij nog opge :nerkt, dat er ook eenige
nieuwe en vreemdc Stellingen in de Voorrede dezes Werks
doorfiralen ; zij zijn , onder andere, doze :
T) De 1Vaterwerktuigbunde (fdydraulica) en de Waterweegkuvdo (1lydrostatica) zijn cone en dezeifde wetenfchap . Dit althans
blijkt reeds in den cerflen regcl der Voorrede, wit de woorden : „ Om to willen betoogen, dat de Waterwerhtuig- ca
„ weegkunde , eene helangrijke en nuttige wetenfchap zij ."
Wij meenden , dat beide deze Weteufehappen onderfcheidett
waren ; doch welligt verbindt de nieuwfle Hollaudfche Taal
twee door bet koppelwoord en ann elkander verbondcn zaken
met her enkelvoud des werkwoords .
2) Het heeft zwarigheid in , om de beoefening der Waterwerktnig- en weegkunde (hoe nuttig die Wetenfchappea
ook voor den lande zijn mogen) aan to prijzen ; omdnt men
in dezelve nooit voor zichzelven, maar alleen voor get Publiek
veal kan uitvoereu, en derhalve afhankelijk is van Grooten,
dio
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die menigmaal door ongunflige rapporten worden terug ge •
houden . (Wij voegen er bij , hetgene in den nieuwftcn fbilandfchen Stijl niec noodig fchijut : o111 foulm ge nieuwe uitvirdingen in gebruik t, br•e ngen,) - 1Vij vinden, dat joist dearom to meer de beoefening der bovengenoeu de 1Vetenfcheppen
ten hoogite tan to prijzen is, wijI men met dezelve niet alleen
voor zichzelven, maar voor hot Publiek veel ken uitvoercu ;
en dat bet allernoodzakelijkst is, dat de beoefening derzelven
algemeen, en dus ook zelfs en wel vooral ear, die Grooten,
wier bijzonder vak bet is , over deze zaken to moeten oordeelen , worde nangeprezen , ten einde duzen zich nict door
verkeerde rapporten zouden behoeven to laten misleiden .
3) Ll7ijsbegeerte en eene nieuwe uitvinding is eene en dezelfde zaak . Dc Aurteur meldt ons, dar hij, ingcvolge ecniger verkeerde herigten , die men can de Grooren gegeven had ,
genoodzaakt word, zijne Wijsbegeerte voor zichzelven to
moeten houden . Wij meenen nit den zameuhang en nit de gee
zonde rede to moeten befluiten, dat bet wooed uieusve uity rr
ding in de nieuwfle Taal door wijsbegeerte overgezet wordt.
I :nmers anders zouden wij bier geene reden zien , waarover de
Schrijver zieb zonde behoeven re beklagen : want vie roch
houdt net gaarne zijne wijsbegeerte voor zichzelven, fchoon
hij de vruchten daarvan gaarne alom verfprcide ?
Zic dear iets van hetgene wij ter opheldcring van bet bier
voren opgenoemde viertal vreemde verfchijnfelen bidden can
to merken . Uit hoofde v nn ons kurt beurelt, zulfen wij bet nu
hierbij moeten laten berusten ; hoewcl wij ons alleen bepaalden
tot de Voorrede, en bet Work zelve nog een rijken fchnt van
bedenkelijke nieuwigheden in de Redeueer- Taal- en zelfs Rcde
hunde bevat , met welkers uavorfching en ontwikkeling wij
wel een boek zouden kunren vullen . Alleeu nog zullen wij,
ter proeve van her ongemeen vlug vernuft des Schrijvers ,
overnemen, wit hij, flechts als in 't veorbijgray;, en alleen
om over den geleerden twist , wanrtoe de Verhnndeling des
Ifeeren rnESSELInx (in de teal des Schrflvers nEssFLING) a^nleiding gegeven beeft, iets to zeggerr, zegt : wearuit wij tevels
nog leeren , dot water geen vocht i,s . „ Een ledi,;'Flesch• je weegd immers in water, en een F1escI :je met w%ter weed
• dearin zwaarder, eindelijk met kwik gevuld , alderzwaarst :
• wanneer bet Fleschje, in water gehangen, gewogen word,
• verliest bet in voclzt zijne zoortelijke zwaarte ." Zie dear,
Lezer, daar hebt ge nu eenvoudig dnt geheele geval! Zoo k :,a
een groot Vernu£t dikwijls in hat voorbijgaan, en alleen orn er icts
..ver to zegggen, eeuen twist beflisfen, waarover zeer gelcerde,
en otn hunne kunde algemeen beroemde Mcnnen, onderfcheidelie
Verhandelingen , van wederzijden met groote naauwkeurigheid
beirbeid, in bet licht gegeven hebben!
dJ lf-
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Dare kunst van onbrandbaarheid, of kort en zakeliik order .
wijs, tot he : doer der vuurproeven, gerlaan door de Heeren
ROGER en LIONNET to 4milerdam . llldaar, bij H . Aloolenijzer. In 8vo .
N adat de Heeren w . en j. w . VAN BARNEVELD, in de Big.
Kunst- en Letter-bode, voor 1807, No . 6 en 7, en het
Natuur- en Scheiltundig Genootfchap to Groningen, door de
Leden van hetzelvc STRATINGII ell wICiERS, in het Maandfchrift , tot nut van 't Algemeen, voor Zomermaand 1807 ,
eene, op Natuurkundige beginfelen ftcunende, en door daadzaken bewezene , wederlegging gegeven hadden van de
voorgewende onbrandbaarheid van ROGER en LYONNET , zagea
wij met verwondering, voor cenige dagen, in de nieuwspapieren, bet bovengenoemde ftukje aangekondigd ; en daar wij
de oplosfng, zoo wel van de Heeren BARNEVELD, .' Its van
de Leden van het Groninger Genootfchap , voor volkomett
voldoende hielden, zoo waren wij met reden verlangende, om
dit ftukje to zien , to meet, daar er met zoo veel opilef in de
Couranten Cats order andere in de Haarl. Courant van 31 Dec.
11 .) gemeld werd, dat dit werkfe van den deskundigen Chirifcheu
Schrijver geene aanprijzing behoefdc, en wij dus zeer nieuwsgierig waren naar de Chimifche (zoo words er in de Courant
gemeld) grondbeginfelen,uit welke de ougenoemde Schrijver,
na sties , wait hierin reeds gedaan is , deze proeven wilde
verklaren . -- Thins hansten wij ors, om onze Lezers
to waarfchuwen, dat zij zich door den rite! van dit flukje niec
laten verbiinden ; daar zij hierin, ten minfte was de onbrandbaarheid betreft, als men alleen de, op bl . 1s medegedeelde,
loch ook reeds van to voren genoeg bekende, proef, em vrta
een brandende flambouw wet een vork, brandende flukken of to
eeten, uitzondert, niets nieuws zullen vinden, dat zij in de
boven opgegevene tijdfchriften niet veel beset, en op vecl
betere gronden , zullen voorgefteld Men ; en dus dit Ilukje,
dat genoegznam een jaar, na dat ROGER en LYONNET zich to
Amsterdam opgehouden hebben , uitkomt, in alien deele mostaard na den maaltijd is . In de oplosfing van de eerfte
proef vinden wij danrenboven eene waarfchuwing, om, wanseer de wegen zeer glad zijn , niet zachtjes maar onverfchrokken een weinigfchielijk een flijlc fluffs of brug of to lopen,
wn Wet zoo veel gevaar to hebben orn to vallen ; terwiji mete
ten befluite nog lets heeft wegens her xoogenaamde ffeeneeten ,
dat noch in belangrijkheid, noch in Fiji en fpelling, welke
bide in dit ftukje allerellendigst zijn, iets vooruit heeft .
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Catalogue de ]a Bibaothegoe et dii Cabinet t1o Piccfaillos .antiques et modernes , & C . lhut is : Catalogus dcr L'irlinrlreck era
van hot Ifabinet van oude en levcre Illedoldjen ; a'>nmde van
ecnige heyrraveer -de Steenen , Oudheden , ei;z . IVagrLsrerr door
den Ilcer PIETER VAN DnnmME , Direi'tca: r van hot Ze - Lv w%che
Cenootjchap, Lid van de Societeit varz Gottitr,en, enz. hl dell

Hang , bij Thierrij-Menfing en P . van llaalen vVcttcrs .
1307 . II Declen , in gr. 3vo . De
bl. en die der 11ledai jeu 340 BI.

Cataoogus (I, ,)-

Boeken 230

\y/ijt verninard, net flechts bier to lande, war ook in an, r dere Gewesten , was a! tints lung de Bock-en tvlunr-vcrza
meling van den Ileere PIFTER VAIN DAMME ; eeu Man, die nict
door eene algemeene zucht voor het oude, kostbare en zeldzame tot hot maken van zoodanig eerie Verzameling word aangezet , maar daarvoor berekend was door zijne langdurige
oefening en uitgebreide kunde ; wanrvan , onder andere , getuigenis kan dragon 's Mans met goud bekroonde Prijsverhandelirg, op de Vraag Van TEYLErs Tweede Genootfcbap, in
den jare 1734 : „ welke is de eerfte oorfj'rong der Wapen• fchilden van Familien, Vorflen, .Landen? en wanneer ziju
• dezelve allereerst gehragt op de Europeeiche munten,"
enz .? Van deze Verzameling, aan wclke de IIeer VAN Dn11 ME,
die in Lien jare uo6, in den ouderdom van .cht utzeventig
jaren , overleed , eene halve eeuw befteed had, is de verkooping
aangefagen in den Haag tegen 21 Maart dozes jaars .
De
opfleller van den Catalogus is de Beer w . H . J . VAN WESTRFINEN, Ilistoriefchrijver van de Koninklijkc Orde van Ilolland,
Vriend en Kunstgenoot Iesoveriedeaen, en door denzelven,
niet lang voor zijnen dood, bij uiterlten wilie tot die moeijelijke en langwijlige tank benoemd . Naar bet ons voorltomt,
heeft hij dezelve naauwkeurif en op eene, her onderwcrp
wanrdige, wijze volvoerd . De aanteekeningen en ophelderingen, bij eon grout nantal artikclen, zoo van boeken als
medallion en andere voorwerpen , gevoegd , verfprciden zccr
veel lichts over dezelve, g, :nocg althans voor do zulken , die
van dozen tak van fludie hun work maken . Danr bet den leere VAN DAMAiE heeft goedgcdnclit, de P1~iatfchaupij : Tot Nut
van 't Blgemeen, tot zijne Eragename Ian to ielicn, is het to
wenfchen, dat door een rijkelijken opbreugst dcr Verzamelinge de allezins Ioflelijke werkzaamheden d er P1oatichappije
gefchraagd , ca, ter verdere uitbreidiug gelegenheid gegeveaa
worde.
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handbook vo'or
re 'redikasten, door CAROL US BOERS,
Hoogleejon
raar der Ileilige Corlgeleerdheid aan do Iibninklijke Roo;re School. 'J Leijrlen ; bij 'Ilaalc en Comp .
18o7 . In gr . 8vo . XVI on 240 BI.
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'~ 'joe dikwerf do herderlijke God,;eleerdheid ; zoo als
zij op do Schole beet, door ondertcheidene Mannen van vroegcr en later tijd behandeld zij , had echter
elke behandeling haar nut, van wege des Schrijvers bijzondere oogpunt . Ilet Iran toch der'Christenheid niet
onverfchillig zijn , dat zij , die hare Leeraars zullen
heeten, we] onderrigt en toegerust zijn tot den arbeid,
then zij, mar hetgoedvinden hunnerOuderen, naderhand
door eigcne vrije keuze bevestigd , aaw de belangen der
menschheid heilig en . Maar dan ook zoude do Recen .
font wenfchen, dat de fluderende jongeling reeds van
doze waarheden doordrongen ware, cer hij bet gewigti,~
ge ambt van Christenleeraar aanvaardde . Van daar
had hij ook liever gezien, dat do Iloogl . BOERS zijn
Ilandboek niet voor longe PrediA•a nten, maar voor de in
dat vak ttaderende Jongeiingtchap bellemd had . Dan,
welligt is ooh die herhaling naderhand niet ovet •t ollig,
omdat niet zelden fommige jonge Godgeleerden in deft
waan verkeeren , dat zij , tact bet eindi eu bonnet loopbaan aan de I looge School , tevens con cinde hebben gemaakt, of beho oven to maker , van hunne ftudien .
Dit Ilandbock verdeelt zicli in Brie Deelen, waarvan
hot itte, in twee Iloofdttuk(en , over de vereischten
des Leeraars handclt, zon vOSr als bij de aanvaa .rding
zijner bedieninge ; bet 2de , in zes Iloofdtlukkeu en derzelver Onderdeelen , de dadelijke vervuliing derzelve,
en bet derde, in tien Bladzijden , des Lecraars gedrag
fchetst bij do verandering van Standplaats , nederle ging van Dienst, en eindelijk bij zijn S .'erven . Waarntt
dan , bij wijze van toegift , vulgt bet Franfche Dichtlluk
1)
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fink van Vader SANLECQUE , over de verkeerde Gebaren van hun , die in bet openbaar fpreken .
Hoe zeer de Recenfent erkent , in dit Work i)icts
nieuws to hebben gevonden , moethijcrdnlh
telijken inhoud prijzen , vooral miet aanbevelin e dier
befcheidenheid en liefderijke zachtn:oedigheid , welkc
des Leeraars karakter boven alles moeten ver(ieren . Oola
verdient de Hoogl . daarin lofprijzing, dat hij den gezagvoerenden toon der prude regtzinnigheid voorzigtigiijk
matigt, en in zoo ver hulde doet aan den voorrgaanden
geest eener verlichte vrijheid in de Kerk van Christus .
Enkele ftellingen , echter, moot de Recenfent afkeuren ; bij voorbeeld, op bladz . ts7 in de Aanteekening,
alwaar de Hoogl . wil, dat hot Gebed op de Strafplaats,
bij het ter dood brengen van cenen misdadigen, door
de Leeraars der publieke Kerk gefchiede . De Recenfent
kent , onder het Koningfchap van eenen Katholieken
Vorst, geene publieke Kerk meer .
Ook bet Gebed
zelf op het fchavot moot de Recenfent om vele redenen
afkeuren, en wel daarom vooral, omdat zulks joist de
rsrtnige nuttigheid , welke er in de dood(l :raf tot affchrik
van anderen gelegen is , geheelenal wegneemt . Enkele
anecdotes of bijzonderheden , onder de paragrafen nangevoerd, hebben ook den Recenfent mishaagd , als niet
altijd ftemmende met then ern(ligen toon, welke in dit
.l-Tandboek heerscht , en eigenaardig moet heerfchen .
Ook daarom ware het welligt beter geweest, dat Poem
fur les mauvais testes, well: tot bijlage dient , achterwege to laten, omdat ook daarin bet ernitige door boert
words afgewisfeld . Zoo de Hoogl . met dit gedicht
geene pligtpleging aan de Franfche befcherming der Gc .reformeerde Kerkleer op de Koninklijke Hooge Schoot
heeft willen maken , - en dit mag noch wil de Recenfent vermoeden , -- dan had zulks veel beter in cen
Hollandsch Work kunnen wegblijven ; to meer , daar wil
inderdaad van Hollandfche Schrijvers veel beter bewerkv
to ftukken over de uiterlijke welfprekendheid bezitteu .

P . J . RESLER, OVER DEN INVLOED VAN DEN H . GLSES'r . 51

De invloed van den Ileiligen Geest op do ware Godsdienfigheid, geen Geestdrijverij . Door PP . J . RESLER , Predikant te- 111aasfuis . Te ilmferdans , NY W . Ilrave .
1807. In gr . 8ro . 320 131., behalve het Voorwerk van
XXIV b1.
een voorgaand flukje had de Eerw, RESLER getracht
to betoogen, dat de ware godsdien(ligheid geene dweeperij is . In de Inleidiug van dat werkje deelde hij zijtl
voorneirnen mede , om , in cene volgende verhandeling,
doze godsdieufligheid meer in bijzonderheden to befchouwen , volgens de bepalingen van het Christelijk Genootfchap, op gronden van rede en openbaring, aaugaande den oorlprong der ware godsdieulligheid, en het
alvermogend middel, waardoor dezelve verwelct wordt,
ten einde bet vooroordeel, alsof hierdoor dweeperij en
geestdrijverij begunfligd wierden, tegen to werken . Men
had hem tot volvoering van deze taak opgewekt, in
een aan hem gefchreven en in 't licht gegeven Brief over
de werking van den H. G . op 's menfchen hart . Dit gaf
aanleiding tot eene briefwisieling met den Schrijver van
deZen Brief , met wien RESLER ook in nadere kennis geraakt is, en van wien hij ook , op deszelfs verzoek ,
nog twee Brieven mededeelt . De inhoud van dit ge.
fchrijf is hem ook , bij de vervaardiging van dit werkje, telkens voor oogen geweest . 1-lij neemt dan nu de
verdediging van ccn tang betwist leerfluk, zoo als dit
inzonderheid bij 't I: -Iervoruid Kerkgenootfchap nog
steeds wordt flaande gehouden, op zich . Vat hij eigenlijk zich voorgeiteld hebbe , willen wij, met 's mans
cigen woorden, hier laten volgen .
„ De beiijders van den Christelijken Godsdienst gelooven, op voorlichting der Goddelijkc Openbaring, dat
de Ileilige Geest den niensch bewerkt, en in that ftelt,
om ware Godsdienftigheid to verrigteu ; doch hetgeen
ons de H . Schrift hieromtrent leert, is aan verfchillende verklaring en hepaling onderworpen, en wordt van
de zoogenoemde Geestdrijvers op eene zeer ongerijmde
wijze begrepen en misbruikt ; dit,heeft aanleiding gegeven, dat fommigen de ganfche leer, aangaande de werking van den Geest op 's menfchen hart, als Geestdrijvorij befchouwen, en dezelve met eenen redelijken Gods-
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dienst onheflaanbaar achten ; vLrlvarren ,le dus do leete
met hot dwalend begrip en nnisbrnik van dezelve . Il,
wil derhalve trachten to ondler/,oeken -- i714C, w<Ir de
leer van den liijbel hierointrent is , dan zouden wij itt
vele moeijelijkheden komeu, de ontierfcheidenc L daclrtell mbeten toetfcn, in nitlegklandigc ei'c ;;illen treden,
en do beflisfing, well : Kerkgeuootfchap die uitf'<1rekert
van den Bijbel het best begrijpt, zou achter wege l,iijven - rnaar, o!' het begrip, 't well; de Ifervorm ;le ;n
zich van die leer vornten, ongerijind zij, firijdig utct
bet gezond verfland , gelijk aan de belpunelijke fteilingen der Geestdrijvers en bedorvette M'lvftieken : dan ref
dit begrip integendeel alle kerm~rken heeft wan gezol :d
verfland, en met de redelijkhcid van onzen Godsdieu t
overeenkotnt . De Lezer merkt derhalve, dat ltij hier
seen betoog to wachten heeft, dat de leer der I-lervotrnlde perk, aangaande de werkir van den H . Gees •t ( ;p
den mensch, de ware is , maar alleenlijk , dat dezeive
iiiet ongei'ijmd is , fliers gemeens heeft met de deukbeelden der Geestdrijvers ."
Eerst doet hij dan onderzoek near 't voorname huipmiddel, waardoor bedorvene rnenfch2n tot bet kiz :;etr
en beoefenen van ware deugd ell godsvrucht geraken ;
dat algemeene hulpmiddel, waaraan alle andere hulpmiddelen oudergefchikt ziin .
If ;j beweert , dat wij « it
middel niet in ons .e nmagt heb'ben , dat de opvoediu
daartoe niet genoegzaam is , dat do voorfchrif'ten der
yede ook met voldoende zijn , en dat bet woord vain
God alleen geenszins die kracht heft . Lit hrcngt h_m
dan tot de leer van den I-I . Geest, wiens iuvloed hij tact
de 1-lervormden llelt dat daarwe het krachtigst hulpn id ,, cl
is . Vooraf gait eene nadere verklaring van dien hor>t ;eren iuvlocd, volgens 't leerllellel der Clervorniden , die
.-2 zoogenaamde Synibniif he
hij ontleent deels nit hunt,
Schriften, den lleidelbergfthen Katechisnius, de Nederlandiche Gcloofsbelij4lcnis , do gebruikelijhe ION
mulieren bij de bediening van Doop en Avondn,aal ,
en de flellingen der Nationcle Dordrechtfche Syt,ode,,
deels uit de voorfleltill gen van eenige hedend ta ;,fclt
met lof bekende Godgeleerden , G . BONNET , T . 131N
.
L6PEN, KLINKENBEItG, NAi1UIS, VAN 1IAMMELSVELll 4t1

uderen .
Vervolgens zoekt hij to bewijzen , dat dit leerflnk
Diet ongerijmd is, en beweert, tot dateinde, doze vier
11cie
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l'lellingen : i . Dit gevoelen behoort geenszins tot de
gecstdrijverij, s . De invloed van den 11 . Geest ftrijdt
niet met de vrije werkzaamheden van den mensch . 3 . De
leer van milk een invloed llrijdt ook niet tegen de deugden van God, maar verheerlijkt dezelven . 4 . De ware
godsdienlligheid words er niet door benadeeld , maar
zeer bevoordeeld .
Daarua that hij nog flit bij de gewone uitwerkfeIcn van dit hulpmiddel , bekeering en geloof, tracht
de redefiikheid en hetamelijkheid derzelven aan to tooncn , en onderzoekt, of die uitwcrkfelen altijd dezelfde, en welke derzelver echte kenmerken zijn .
Of ii a de Eerw . It ESLER zijn fink voldongen hebbe ,
willen wij niet beoordeelen , maar kunnen niet ontveinzen , dat wij ten minfte aan de wijze , waarop hij
zijn fcuk bepleit, wat hij ook, tot verdediging derzelve, in 't midden brenge, onze goedkeuring niet kunnen geven . Want waartoe toch dit geheele bock , indien het leerfluh cens niet waar , niet gegrond zij in
den P>ijbel)
hit betoog aan anderen over to laten , en.
zich intusfchen alleen, en dat wel zoo breedfprakig,
bezil; to houden met een betoog van deszelfs betame .
Iijl;heid,. dit heeft ons niet kunnen bevallen . wij hebben ook no- tegen de wijze van behandeling deze aantnerking , dat bet leerftuk , waaromtrent de Schrijver
evil bewijzen , dat bet nict ongerijmd is , niet behoorlijk
words bcpaald . Eenige woorden en fpreekwijzen uitgezonderd , die aan onderfcheidene verklaringen onderhevig ziin, is er vrij wat verfchil tusfchen de wijze van
voorflelling in de Dordfclie Kanons en bij de Godgeleerde Schrijvers van dice tijd , en tusfchen die der
n eeste aangehaalde latere Godgeleerden en van den
Schrijver zelven . Men doet mogelijk best , met dit niet
zoo naauw nit to plui"en . Maar waartoe dan zulke gefchilpcunten weder ter bane gehragt, en daarvoor geftreden, als voor de grondleer van het Christendom ?

-P . VAN DER BREGGEN PAAUWV

1'ier Brieven van P . VAN DoP SREGGEN PAAUW, ope
de b~; oordee'lin 'c zijner Belijdenis-retie, en derzelver verdediging, geplaatst in NVo . 5 . van bet II Deel van den
Recenttat pole der Recenfenten, aan 1`r . STUART . Te
Leijden, bij D . du Mortier en Zoon . 1807. In gr .
8vo . 61 BI.

adat de Eerw . VAN DER l3REGGEN PAAUW 7ijne Veel
N geruchts geniaakt hebbende lieliIdenis-rede, tegcrde be6ordeeling derzelve, in de Bibliotbeek van TIzeologiebe Letterkunde, verdedigd had , over well: gefchrift
men zich ook ons verflag hog wel zal erinneren (*),
onderging doze I7erdediging zoo we], als de Belijdenisrede zelve, nog cone nadere toetfe van den IZecenfent ook
der Recenfenten , waarover hij zeer to onvredcn is , en
waartcgen hij zich , in doze Uneven aan zijnen Ambtsbroeder STUART, die horn daartoe fchijnt opgewekt to
hebben , met vrijmoedigcn ijver verantwoordt .
't Was lien Recen/ent bedenkelijk voorgekomen, hoe
de Leeraar, oflchoon hij, in zijne Verdediging, bl . 46,
zegt, dat de Remonftrantfche Broederfchap geene hepaalde verklaring of bclijdenis aangaande doze oil gene
Leerltukken, uit haren acrd, heef •t , noch hebben of geven kan, evenwel in zijne Leerrede, bl . 33 . had kun .
lien beweren, dat ',let daar geftelde, aangaande den dood
van Christus tot vergcving der zonde i, do roeping tot
zalighcid door Christus , enz . voor algeweene Leer van 't
(ienootfchap,der P cmonltranten Lan aangcnnerkt worden .
Ilicrover is zijn Ecrw . zeer gebelgd . 't Komt hem onbegrijpeliik voor , hoe ientaud ter goeder trouwe hem
zoodanige lompe rc enfpraak tegen zichzelven 13eeft kun3nen to last leggen .
En nu fchriift hij dan de eigene
woorden , waarvan hij zich bediend heeft , over : „ Men
Ran u wel zeggen, wat zij, de Remonftranten name'ijl, , in bet al.,eneen gelooven . Zij gelooven alzoo"
P,3z ., en toont nit den geheelen geest van zijn gefchrijf
an , dat doze geeiiszins zijne mecning ',,an gewcest zijn,
rie de Rec . hem to last legt . Ilij bckent evenwel edel3oedi , zic'i diet duidelijk , nict bepaald, nict beflenad
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genoeg geuit to hebben, terwiji hij alleen heeft willen
zeggen, dat zij dit een en ander over 't geheel, dat is,
uiet volflrekt alien, maar evenwel hoogst waarfchijnlijk meest alien, gelooven . Maar ook dit , zegt hij,
is nog niet voldoende , om mijne meening uit to drukken . „ 11, gebruikte niet alleen to duistere en onbepaalde,
maar ook to weinige woorden .
Ik wilde dit zeggen
men ken u wel zeggen, wat de Remonilranten, zoo al
niet volf1rekt alien , dan toch waarfchijnlijk meest allen , als nog gelooven wegens die leeritellingen, waarover zij voorheen met de Contra -Remonilranten voornamelijk getwist hebben , die men nog doorgaans inzonderheid voor Remonflrantfche leerftellingen houdt, en
waarom zij hoofdzakelijk veroordeeld werden . Zij gelooven alzoo enz ." Hij voegt er de verzekering bij,
dat de Remonflranten , zoo van den tegenwoordigen,
als van den verledenen tijd, voor zoo veel hunne,pvoelens hemp bekend zijn, tot een toe, alien de leerflellmgen
gelooven, welken hij heeft opgegeven ; hoewel hij er
niet voor ken inltaan , dat alle Remonilranten , wegens
de opgegevene leerfiellingen, dezelfde denkbeelden vornmen . llij neemt bet vervoi%ens den Rec. kwalijk, dat
hij datgeen , hetwelk zonneklaar enkele opgaaf was
van de leer der algemeene genade, kunftiglijk verdraaid,
gefplitst en alzoo voorgedragen heeft, alsof bet opgave
ware van de leer der verzoening of voldoening ; om namelijk de Remonilranten in verdenking to brengen , alsof doze, immers de meeste hunner, de leer van Chris .
tus dood tot vergeving van zonden , niet voor leer ,
maar flechts voor leerwijs der Apostelen houden ; althans dat dit , nit aanmerking van 't gezegde door
V . D . ER . PAAUW , voor bet minst bedenkelijk was .
En nu antwoordt hij nog op de vraag, of dan een Re .
mon(irant vrijheid zou hebben, om vierkant tegen de
genoemde leerflellingen to leeren? „ Ja ; die vrijheid
zou hij hebben, als hij dat oorbaar, en voor de belangen van de Christelijke waarheid, die near de Godza .
ligheid is , bevorderlijk hield ." Voorts verklaart zich
de Leeraar op nieuw over 't ware grondbeginfel der
Remonflranteu . „ Volftrekt niets anders is het, eigenlijk, Remonftrants to zijn," zegt hij," dan to meenen, to beweren, en, des hoods ten koste van goed
en leven, to meenen, to heweren en flaande to houden,
dat ieder belijder des Christendoms vrijheid moet hebben,,
D 4

56

P . VAN DER BRECCTtN P 1AUWV

bon, om to gelooven en to belipicn, hetg een men, nl~z
geloovige in hot Evangelic van M istns , door God
zelven der Gemeenre tot cen NO! ;*eleven . meent
waarheid to zijn ; en gcvol ;gelijk die zcltde vrijheid in
cen iegelijk, (lie jezus voor den Christus houdt , nice
llechts to erkennen, maar ook to ecrbic~ii cn ." Ire Rcc .
had beweerd, dat alle Christenen her daarin eons zijn,
en wel bijzonder ook de l leervormdnn ; en deartoe cenige verklaringen aanr;ehaeld uit de iNrederlnndiche Geloofsbeiijdenis, die hij met de cigert woordeu van VAN DFR
sREGGFN peeuw had ver ;eieken . I_)eze antwoordt bierop met warme geestdrift , dat , hoezecr vile. Protestantfche Genootfchappen , en alzoo oak de lervormden,
dit voorgeven, zij bat echter in de beoefening voorbijzien ; en dat de Remonltranten daarin van die Chrisielijke gezindren onderfcheiden zijn , dat zij aileen eerie
onbepaalde godsdienHige vrijheid gcnietcn en voorflaan .
I-Iij daagt, op dien grand, zijnen Tugrnfchriiver fait,
om , zoo hij Iran dat gene to geven , hetwclk hij gezegd heeft , dat hij mogelijk nog wel ecns nader geven
zoo ; to wetep , de Geloofsbelijdcuislen of Verklarin .
gen der Engclfche, Duitiche, "/wit(er(ci~e, Poolfche
en andere Protestan,'ten , orn daaruit to bewijzen , dat
de I f eeraars nan de daarin vervat zijnde leeringen niet
verbonden zijn . 't Slot van den laatPren Brief betreft
de bekende Pelij<lcnis , of Verklaring van let gevoelen
der Pemonlicrenteu, om to doen zien , dat het gcene beIijdenis is geweest van of op naam van bet geheclc Genootfchrp, maar van ccnieen, (,in zich re verantwoorden tegen den Taster , waartnede zij in her begin der
zeventiende eeuw werden bczwaard , znndcr daardoor
iemaud cen rigtlnocr des geloofs , of regel van leere, to
hcbhen widen voorlcinrijven .
tVij vergennegen ons net doze : opgavc van den hoofdzakel'iiken inhoud van doze l'rieven . Eenmaal ooze geiiachten gezegd hebbende over 's mans Belpdenis .-reds en
Verdediging, do wij gene reden vinden na al 'r gelchrcven e over dezalve to herrocpen, achtcn wij onnoodig,
r:,, .,iea ooze Toed-of afkeuring cok van (lit gekhrift
open to 1c ;;l en . AVij voegen hit rbii afleeu den barteliiken wensch , dat men toch ophonde, over de onderfehcidene Gc :aofabalijdenislcn , die de em en antler
meent to kunnen of ook wel to moctcn aflegzen, en nag
eer over de bcdoclinlgen vin hun, die verklaren, zich
Ill c t
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met andere Christenen niet in een en 't zelfde Kerkge.

nootfchap to ku nien vereenigen , zich con meesterachtig en liefdcloos oordeef aan to matigen , en liever werlz.
make van dadelijke oelening van eerbiedige gehoorzaam .
lieid aan het Hoofd der Christelijke Gemeente, dan van
onvruchtbare twisten over den voorrang , dien 't eene
Christen - Genootfchap boven 't andere moge ichijnen to
verdienen.

Lij krede op den Hoogeerwaardi,;en

HEERE OOSTERBAAN,

Eloogleeraar bij bet Kveekfchool der Doopsgezinde Gemeente to Amf erdam , en laatst gewoon Leeraar bif' de
Doopsgezinde Gemeente to Harlingen . Door FREERK
HOEKSTRA, Leeraar der laatstgenoernde Gemeente . Met
het welgelijkend Silhouet des Overledenen . Te .1mflerdaw, bij J . WV . Yntema en Comp . x8e7 . In gr . Bro .
4 t Bl.

M et geen klein genoegen lazen wii deze Lijkrede ;
zoo wel den Redenaar als den Overledene is zij
overwaardig , gelijk alien met ons gaarne zullen gettiigen , die wijlen den Eerw . OOSTERBAAN, in deszells zoo algemeene als bijzondere hoedanigheden van
verlland en hart, gekend hebben . D Eerw . HozicSTRA, eerst deszelfs leerling, naderhand ambtgenoot,
fpreekt allerwege de taal van bet hart, in eenen ftiji,
op fommige plaatfen treficnde en roerende , overal
klaar en zuiver, niet eeng voegzame ronding der zinfneden - eenen f1-ij1 , in ~, c'n woord, welke alle dusdani e Opilellen behoorde to kenmerkeii, daar hot niet
zoo zeer to doer is, om kunstinatig, als wel, om,
met behoorlijke deftigheid en befchaafdheid, in de vial
van het niet vleijende hart de nagedachtenis des Gefl:orvenen to verecren . En dit meenen «zij door den
Eerw . IIOEKSTRA met alle vereischte naauwkeurigheid
to zij :i in acht genoinen .
Op cene beknopte, doch zeer zakelijke en welge .
i'felde verklaring van den tekst, Mebr . XIII: 7 . Zijt
ewer: voorgangrren gedachtig , enz . laat de Eerw . IIOEii.TRA Cone uitvoerige fchets van het karakter en de
hoedanigheden des Overledenen volgen, in de onderfcheidei;e betrekiingen van Leeraar, Illensch en Chris-
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ten : eerie fchets, die, verre van alle lafre vleijcrij verwijtierd, in alien opzigte zuivere waarheid bevat, zoo als
cvij met voile ruimte kunnen verzekeren op de geloofvnwaardige getui ;enis van mannen , die , on1 wijlen den
1100
OOSTERBAAN van nabij to leeren kenir,
de
beste
gelegenheid zich bevonden hebben .
non,
Verfcheiden treffcndc plaatfen zouden wij kunnen overrewen . Tot bet Plot der Leerrede willen wij ons bepalest ; bet trof ons bij de eertte, en niet minder bii
eene tweede lezing . De Floog-Eerw . OOSTERrnAN
was gettorven kort moor dat net H . Avondmaal in zijne Gemeente zoude bediend worden . Daarop doelende : „ 0! Nooit zult gij vergeten, M . W .!" fprak
de Eerw . HOEKSTRA, „ de gefteldieid, waarin wij
,, toen Avondmaal hidden . Het Rouwgewaad (?)
„ der aanzittenden ; de ledige plants van tlwen oudftcn
Lecraar ; tie eenzame uitdeeling der gedenkteeke„ nen ; - dat alles moest ons gedurig herinneren ann
„ den zwaren flag , welke deze Gemeente getroffen
., h ad . l k vermijdde , zoo lang ik kon , de verfche
• wonde ann to roeren , om uwe en mijne gedach
,, ten, zoo veel mogelijk was, hezig to houden met bet
„ groote oogmerk onzer bljeenkomfte . Maar ik kon
„ toch net eheel zwijgen . En toen ik op bet einde
• bet droevig fterfgeval begon to noemen , beast• woordde G i j ann alle kanten mijne bcvende flem met
• tranen ; tranen, die U tot care Itrekten ; want zij
• warm mede aan de godsvrucht gewijd, ann eenen der
,, waardiglle navolgers van den Goddelijken 1=leiland,
r , wie 1s liiden wij befchouwd hadden ."
Daar de Leerrede zich inzonderheid tot bet karakter .
mange hepaalt, ontmoet men in dezelve weinige levenshijzond :rhcden van dan waardigen Man . De voornaamt`en derzelvcn worden in can Voorberigt verhaald . Vol .
gens hetzeivc, word hij to larlingen, in Friesland, genoren, in den jare 1736 ; oefende zich in de verhevener
Wetenfchappen , eerst aan bet Frie%he Hoogefchool,
cn vervolgens aan bet K.weekfchool der Doopsgezinden
re f'srtf~er lam ; bckleedde, tot Proponent bevorderd, ruim
anderhalf jaar net Leeraarambt to Makkum . werd tot
sloogleeraar in de Godgelcerdheid en Wijsbegeerte beroe; vertoefde alp en aan L et ftraks genocmde Kweekfchooi
c;aar, in die hocdanigheid, tot in den jare 1786, wanneer
4j v, ;jwill :g van dice post afftand deed, om, als gewoon
Leer-
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Leeraar, in zijne geboorteflad, de plaats to vervullen van
zijnen Oom, den geleerden JOANNES sTINSTRA, die, om
zijne hooge is°en, zijnen dienst had nedergelegd . Met
]of en eere bekleedde hij then post , tot in September
dozes jaars, wanneer hij, in den ouderdom van 71 jaren en 8 maunden, overleed .
Achter de Leerrede ontmoet men twee Lijkdichter : bet
eene van den Eerw . JAN BROUWER, dienend',bet andere
van den driecntachtigjarigen Grijsaard K . TILLER , rustend' Doopsgezind' Leeraar to Leeuwarden, den laattl:en
een vriend, den anderen tevens een l eerli.n g van den Overledene ; Lijkdichten, in welke bet offer van pligtmatigen
eerbied en hoogachtinge aan wijlen hunnen leermeester
en vriend wordt toegezwaaid .

A. BRINK, Godsdienfdige Opwekking bij het does der Belijdenis . Te Leeuwarden, bij J . W . Brouwer . x807In gr . 8vo . 36 Ill .
eer loffelijk is de gewoonte in fommige Gemeenten
van 't Hervormd Kerkgenootfchap , om de genen,
die belijdenis van hun geloof afgelegd hebben , in 't
bijzijn der Gemeente , eenige vragen to laten beantwoorden, en, dit volbragt zijnde, openlijk tot Lidniaten anti
to nemen .
Bij zoodanige gelegenheid fchijnt deze Opwekking
van den Eerw . BRINK uitgefproken to zijn . Zij bevat
gepaste aanfporingen , om bet afleggen der belijdenis
toch , met een godvruchtig oogmerk en Christelijke gemoedsgetleldheid , to verrigten , en de keuze, die tneu,
bij deze gelegenheid , met goed overleg , behoort to
doen, op den duur to bekrachtigen , en er dagelijks
aan to beantwoorden . In 't bijzonder drulct hij de navolgende lesfen, met gemoedelijken ernst , op 't hart
Befchouwt den Christelijken Godsdienst , als de bronwel van den besten troost ; laat u door denzelven dagelijks tot eenen godzaligen wandel opwekken ; en wendt
alles aan, om u in bet geloof aan de waarheid en god .
delijkheid van bet Evangelic to verflerken , en tegen
bet ongeloof to wapenen .
Tot betrachting van bet
laatstgenoemde , prijst hij deze gepaste hulpmiddelen
aan : I . Tracht a de waarhcden van den ChristenGods-
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Godsdienst, waarvan gii helijdcnis gedaan hebt, nicer
eigen to maker, e . Legt er a op toe, oft de waarheid
in derzelver eenvoudigheid llaaer to lceren kennen .
3 . Laat n Dimmer door het gezag van anderen vervoeren, maar tracht zdvc de w2arhcid onbevooroordeeld to
onderzoehen . 4 . Onderzoekt het Lvan'relic, om daarin vervulllng Van u vv-, nlenigvuldigc hehoeften to Villden, en gij zult Diet ottvoldaan terug keeren . 5 . Tracht
nicer bel end to worden met filet uitmrntend karakter vats
den Zali maker, 't welk op a den gewenschten invloed
hebben zal . 6 . Streeft meer en meer naar reine detigd,en
dit zal it tegen her ongeloof op uwe hoede doen ziju . Len vijftiental helangrijke aanmerkingen zijn achteraan,
tot opheldering , uitbreidiug en bevestiging van deze en
gene gezegden, gevoegd .
Ook dit ilcine ichrift doet 't verfiand en hart van den
€ceachten Kerldeeraar Iixtrct~ core aaii . AVij wenichen
in veler hander .

De arme Lazarus. Uit bet Ilpogduitsch . Te ArJierdaan,
bij \V . Brave . 1807 . Lt 8ro .-I96 BI .
~-~.( et belangrijk ondertverp en de aangelegene inhoud

~. 1 van dit Yeichrift maakt hetzelve de aandacht waardl ;;, Diet alleen van iederen Geestelijken, maar van ieder
Christelijk hart . lict bevat wel niets , clan hetgeen reeds
inecrmalcn gezegd is , doch hat herinnert aan waarheden,
lie n~a :r a! tee dikwi is ver eten worden, en waaraan de
lieriunerin ; tioodig is , zoo dikwijis men die vergeet ;het
vindt joist Diet bij alien, in ieder opzigt, toedlemming ;
e .ok wij vcrfchillen we] bier en daar van den Schrijver ;
dnch in de hoo`'dzaak verfchiilen wij Diet, en ieder Christai !: part vo It e !uri g bet ware en ~;oet'e . Ilet boekje
helchaamt ors, geett overvloedige 1lofFe tot nadcnken,
en men 1cgt her voorzeker niet dan opgewekt ten goede
uit de hand .
De acme Lazarus is hier de liidende menschheid : filet
i oet de voornaam/fe bronnen der naeafehelij ke ellende en
bemmer, en tevens de krachtigfe middelen tegen dezelve
q~met'en ; en her treft doorgaans den re-ten toon voor
ors hart .
"'ij herhaalden de lezing, en gunden onze Lezers
eeae aanwijzing van de vole bier gegevene bijzonderhe-
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heden en wenk :en, dock wij vonden dit ondoenlijk ; %vij
moeten bet werkje aanprijzen , en trachten de nieuwsgierigheid uit to lohlzen, van hun al,thans, die nog fmaak
hebben voor menfchenwaarde en Christendom ; anderen
willen wij waarfchuwen ; zij zouden bet boekje belj)otten, voor 't minst zij zttllen bet fmakeloos en vcrvelende vinden .
Naar den Schrijver , is gelukzeligheid her doel onder
betlemming, en heeft de mensch hooge waar'de en aanleg
tot dit doel, als mensch , maar vooral als Christen : en
deze mensch is toch zoo dikwijls ongelukkig! Alen kan
deze shelling overdrijven, maar (fit is toch zeker, er is
onder ons op verre na zoo veel goeds niet aanwezig, als
er zijn lion en moest . Daarvan ligt dc-fchuld niet in bet
Goddelijk plan bij onze fchepping, maar de mensch zelve , zijn gedrag is de oorzaak . - .- Zecr veel wordt bier
opgefomd van de menlchelijke ellende ; en %vie telt dan
nog de itille, verborgene, onbekende lijdenden ? en hoe
veel zedelijke ellende is er daarenboven nog! 1-let verval
van den echten Christelijkcn Godsdienst is van alle doze
ellende de bron . De tree •t ae teekening, die wij pier vin .
den , hecft, helans-! maar11 to veel waarheid, dock, Gode
zij dank ! in den vokien nadruk is zij op ons Land nog
,,jet toepasfelijk . Liefde , de geest van 't Christendom,
is bet element voor den mensch . Opregte liefde tot God
is de ziel der menfehelijke kennis, der menlchelil'ke deugd,
der menfehelijke werkaaamheid , der menf•helifke vreugde
en gelukzaligheid . Liefde tot God door J . C . , in wel-

lien de volheid der Godheid ligchamelijlt woont . De
Schrijver ontwikkelt , op zijne wijze , dit denkbeeld,
flij vervolgt : vie den Verlosfer bemint , benzint zicbze
ven ; en vie God

lief heeft,

hem int ook den naasten . Door

bet Christendom words alzoo de ellende geweerd en de
gelukzaligheid gegrondvest . D7oet de kominer en ellende,
die in de wereld is, versninrleren ; dan meet he ; hijbelfche
zverkdadige Christendom vit zijn vernal herfleld, bet moet
tot zijne krachtvolle zuiverheid terug gebragt, in alle landen op den troon geplaatst , verdcr uityebreid , en overal
met ernst en ijver beoefend ,i'orden . Maar nu de midde-

len : „ Niets doet bet Christendom en bet welziin der
,, mcnfcben meer nadeel dan flechte boeken ." De Schrijver wenscht beperking der drukpers, boekcenfuur . ---De hooggeklommene en no- hooger ilijgende weelde is voor
Christendom en menfchengeluk eeu allertlerkst beletiel .-Lang,
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Lang, zeer lang, ftaat de Schrijver ftil bij bet veron .
achtzamen der oppoeding . flier vinden wij iterken , hard
telijken aandrang, en vele algemeen nuttige herinnering
en waarfchuwing - flechte opvoeding vormt flechte
dienstboden , en flechte huwelijken ; hier vonden wij
zeer veel goeds, dat toch nog voor zeer veel uitbreiding
vatbaar is . Na komen wij tot de Scholen ; breed itaat
de Schrijver hier bij bet Schoolonderwijs in den Gudsdienst ftil ; ook dit wilde de Vertaler niet weglaten, al
is dan ook bier to lande hot onderwijs in bet leeritellige
van den Godsdienst in de Scholen verboden ; de vele
bier voorkomende waarfchuwingen en wenken kun .nen
den Katechifeermeesteren, en, naar zijne mooning, mis .
fchien ook fommigen Predikanten , van dienst zijn . Hij
vordert voor de Schoolmasters beter onderhoud , eerwaardiger naam, betere deeding, regt goede vrouwen .
(In dozen Nat der zaken godvruchtige wenichen !)
Vooral dringt hij ook aan op cone naauwere verbindtenis
van den Schoolonderwijzer met den Predikant . Nu is
bet Codsdienjiig Leeraarambt aan de beurt ; tretTend
words bet nut voorgefteld, dat dit ambt nog werkciijk
iiticht , en de regtlehapen prediker vindt bier roereude
aanmoediging ; echter de leeraar kon mar nut nog
doen, meer ellende verminderen ; de toehoorder, maar
vooral de leeraar, krijgt menige befchamende lcs, aanwijzing in ieder deel van dat ambt . Hot voorbeeld , dat
hij geven moet, en de voo -rberejding tot dat ambt, wordt
mede niet vergeten . Eindelijk de Staat, de beheerf hers
van den Staat kunnen, moeten medewerken en zeer veel
goeds ftichten .
Ziet daar eene korte fchets, en tot dit alles befteedt de
Schrijver nog geen coo bladzijden ; en dit maakt bet onmogelijk f it to ftaan bij iedere bijzonderheid , en alles
voor onzen Lezer aan to flippen en to toetfen . Ook willen wij geen den minften fchijn geven door eenige tegenfpraak, alsof wij bet goede en algemeen nuttige van dit
bookie miskenden en wilden tegenwerken . Menfchelijke
gelukzaligheid is, ja wel, ook bij ons bet gevolg en bet
uitwerkfel van bet Christendom, maar daarom bet doel,
bet Ednige doel, althans bet groote doel onzer beftemming? voor ons de veilige toetsfteen ? - doch daar wij
bet in de zaak eons zijn, waarom zouden wij over woorden twisten ! De Vertaler verfchilt bier en daar van den
waardigen Schrijvcr, en doorgaans voegen wij ons bij

hem.
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Hij houdt zoo min als wij van die boekcen.
Wij verlangen geene
ijzeren eeuw , en zoodanig werk kwam, vreezen wij y
daar , waar het met 't Christendom 't ellendigst getteld
is, doorgaans juist in de tlechtlte handen . Wij verblijden ous over de pogingen van iederen edelen menfchenen godsdienstvriend, en ais seer doelmatig merkten wij
meermalen op , (tat men thans ook dat foort van gefchriften , hetwelk zoo menig nadeel gefticht heeft eta
nog tticht , gebruikt als con voertuig ter bewaring en
voortplanting van echte , edele , Christelijke beginfelen . -- Het ware en goede in de aanmerking van den
Vertaler, waar hij ons optherkzaam .maakt op den Hernr
hutterfchen geest in dit boekje , viel ons al mede in het
oog ; met dat al is er waarheid in het denkbeeld : „ lief
de tot Christus is liefde tot God, en deze liefde tot
God door J . C . is voor ons zinnelijke menfchen behoefte ." Alleen bet overdrijven van den Hernhutter .
fchen broeder zouden wij verwerpen . De aanmerking
had dit wat meer moeten aanwijzen, tot voorkoming van
misverftand . - Nog iets . -- Waar is bet ,dateSchrij
ver zegt aangaande de weelde ; maar moet die eerst weg,
eer bet Christendom werken kan? of moot zij weg door
bet Christendom? Vat keert, vooral in dezen tijd, diea.
alvernielenden ftroom? nog al grootere en eindelijk alge..
heele behoefte, die de weelde onmogelijk maakt? moeten
de Christen-Natien nog dieper zinken? had iedere ver .
mindering onder ons niet nog altijd de tegengeftelde werking? Zij moet weg, zal de ellende verminderen ; maar
zij moet weg door 't Christendom, dit is voorzeker ook
des Schrijvers bedoeling . Data dit zagen wij gaarne
meerder uitgewerkt, opdat de vriend, de hoogachter van
bet Christendem zich mogt onderfcheiden . -- Maar
genoeg : wij eindigen onze aankondiging van dit nuttig
gefchrift met deze opwekking van den Schrijver
„ Gij goede menfchen allerwege! waar gij ook woont,
vie gij ook zijt! Aanbidders van JEZUS van Nazarethh,
buiten wien geen heil is ! Gij tnenfchenvrienden, wordt
niet moede van bet gelukbevorderend ftreven , om menfchelijke ellende to verminderen, en menfchelijk welzijn
to bevorderen, voor eeuwig to bevorderen . Zoekt, gevoelt haar , die hooge , Goddelijke zaligheid , die bet
weldoen fchenkt ; gevoelt die altijd levendiger in hare
verhevene, Goddelijke grootheid . Beoefent dezen pligt
heeds
hem .

fur, die de Schrijver aanprijst .
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heeds vlijtiger . Geeft den arrnen niet Cechrs aalmoezen,
want dat zijn de minfte wetdaden ; geeft bun freer .
Geeft bun goede, troostrijke gezindheden, vergenoegd7teid, vertrouwen op God : geeft bun work , gclegcnheid, om, door to werken,
hurt levensondeihoud to vi u-den : houdt lien to rug van ledighcid , liederlijkheid,
ontrouw, enz . Leert hen fpaarzaamheid en geduld .
Verligt de hezwaren van hun beroeh . Zorgt voor do
opvoeding van hunne onverzorgde kinderen ; zoo duct
gij hun wel, op de fchoonfte wijze ; zoo geeft gij hun
meer dan aalmoezen, meer dan geld . Verbindt u, nit
liefde, oneierling tot betzelfde doel, op bet hartelijkfte
en on verb rake lij .kfie.. Booze menfchen hangen aan elkanderen ; en gij goedeu 1 gij wilt bet nict met elkanderen
houden , 4rij wilt it van elkanderen fcheuren , en door
die fcheuring verzwakken? tVeest in 't gocde ijverig,
svijs, voorzigtig, moedig . Met cooed moot men de boosheid to keer gaan, zal zij overwontten worden . Zoudt
gij in de groote zaak, van welke niets minder , dan bet
tivelzijn der menfchen en de eer van God afhangt,
traag, vreesnchtig en befluiteloos zijn ? Sneile, koene
flandvastigheid is niet zelden de fterkfte , de eeni ile
drijfveer der beste en lofwaardiglte daden . lio-udt u Stan
de goede gezindheden en voornernens, die in a opkomen,
en voer die ipoedig uit ; want onze beste gezindheden en
voornemens blijven dikwijls ilechts voor cep' zeer korten
tijd in onze zielen : zij glen voort, en komen zelden
weder terug . -- Volgt hot groote voorbceld van Bern,
die leerde, leerde , bad, wonderen deed, Iced, 1iierf die nu op den troop der hoogfte majef}eit en genade regeert , om het leven van alle menfchen tot de heiligfte
werkzaamheid, tot do verhevenfte waarde en bevalligheid , tot de volkomeute gelukzaligheid, tot de leveedigite onfierfelijkheid to verhefleu ."
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Kater ismus der Verloskunde , ten dienjie van Vroedvrouzven en eerstleFilrnende Kunstbeoei`anaren : de Leerwijze
van BAUDELG t QUE , OSIANDER , VON SIEBOLD en der
ve,der e nieuwf e en b'eroemdf e verloskundige Schri jvereu
gevolad, door WILLEM VAN REES , Medic . Dod . Te
Utrecht, bij G . '1 van Paddenburg en Zoon . 1807 .
In gr . 8vo . 292 B1 .
f'Cchooii het welli t bij fommigen con vooroordeell
zal genoemd warden , tvanncer Recenfent verklaart, geen liefhcbher to zi,jn van zoodanige werkjtes,
die uit vragen en autwoorden zijn zamengeffeld , vooral
dan, wanneer zij de wetenlchappclijke kennis van datgene betreflen, hetwclk wij thaw; ais een voorbeeld iti
den voor ons ligg(-ndcn Katechismus voorgefteld zien ;
zal hij echter, oan den anderen karat, vcler vinden, die
met hem daarin overcenftenmen . llat me.n de fchriften
voor jonge kinderen zoodanig inrigte, hiertegen heeft
Rec . niets ; maar dir otntrent dezulken in 't work to
ftellen, bij welken men voorzeker meer gevorderde jaren, en geene geriure mate van ontleedkundige kennis,
gevoegd bij die, welke ons den mensch in den gezonden ttaat doet befchouwen, moot onderftellen, is,
dunkt hem , to fchoolsch , wetende welk cen verkeerd
gebruik niet zelden van zoodanige Katechismusfen gemaakt wordt, in dier voegc dat men zich van cone bloote van buiten leering bediende, zonder opzettelijk na to
denken, of- de aangehaaide fchriften na to lezen .
Doze aannterking behoort echter niets to onttrckken aan
de waardevan dezen Katechismus ; wij fci:eiden zaken van
voorftellingswijze at' ; en dit gedaan h1 :bbende, kunnen
wij niet dan dcnzelvcn volmnndig aanprijzen .
De Grondbegini[len der Vcriosl :unde van BAUDELOCpue uirverkocht zijnile word de Verva,-rdi-cr van dozen
Katechismus door de Uitaevers aangezocllt ram cen dergelijk beknopt Handbook to onnwerpen ; hetgeen dan
ook de bekwame VAN ttrES op zich nam . De orde der
1-loofdftukken en Afdeeliugcn, zoo a s die in BAUDELOCQUE voorkomen , is behouden ; terwijl de •S chrijver
tevens de fchriften van OSIANDER, VON SIEBOLD, EBI RMAIER on anderen gevoegd heeft .
Nadat hij de verlosting en de verloskunde in 't algeLJ:T'T . I8o8 . NO . 2,
1'.
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meen, de vereischte hoedanigheden en kundigheden vary
eenen verloskundigen behandeld heeft, gaat hij tot eerie
ontleedkundige befchrijving van bet bekken, de harde
deelen, en van de zachte deelen ter voortteling over .
Baarna eenige algemeene bepalingen mededcelende,
verdeelt hij de verlosfingen , in het Ode Hoofdituk, en
onderzoekt de oorzaken en teekenen derzelven ; handelt, in bet 5de, over de regelmatige verlosfing in het
algemeen, dat is die, welke door de krachten dernatuur
alleen voltrokken wordt ; in het 6de, van hetgene de
vroedvrouw bij eene regelmatige verlosfing heeft in acht
to nemen , zoowel gedurende als na dezclve , alsmede
over de behandeling van bet geboren kind, en over de
nageboorte ; in bet 7de, over de verlosfingen, welke
niet aan de krachten der i :atuur kunnen overgelaten,
maar alleen door de hand kunnen volbragt worden ; its
bet 8fte, over de werktuigelijke verlosfingen, dezulke,
wier volbrenging, ter (paring van moeder of kind, of
van beiden , bet aanwenden van eenig werktuig vordert ; in bet 9de , over de weecn, de miskraam , de
valfche bevruchtmg, de fchuinfche ligging der baarmoeder , de verlosfing van verfcheidene kinderen , en de
keering .
Deze behandeling komt voor bet grootfl:e gedeelte
overe*n met die, door den Heer BAKE, in zijn Leerheek
der Verloskunde, gevolgd ; met dit onderfcheid echter,
dat bet Werk van dezen vollediger moet geacht worden, en alzoo , volgens VAN FEES zelven , tot breedvoeriger uitgewerkte vraagbaak kan verfl:rekken . Wij
befchouwden eerst de uitgave van een' Katechismus der
Verloskunde, juist door bet bovengenoemd Leerboek,
als overtollig ; terwiji bet ons bevreemdde , dat deszelven Vervaardiger dat Leerboek zoo laat is ter hand
gekomen, als de Voorrede ons meldt ; hetzelve kwatn
immers reeds in iso6 van de pers , terwiji deze Kate.
ehismus op bet einde des afgeloopen jaars [let licht
zag . Dan wij gelooven , dat de Vervaardiger reeds
aan denzelven de hand gehad hebbe , voor dat het Werk
van BAKE in druk verfcheen , daar de Uitgevers reeds
voorlang den Schrijver berigtten , dat de zoo zeer gewilde Grondbeginfelen der Verloskundevan BAUDELOCQtYE
uitverkocht waren , en door gedurig tusfchenkomende
beletfelen bet afdrukken van dezen hunnen plaatsvervullenden Katechismus telkens is vertraagd geworden .
Wel
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Wel verre echter van denzelven als overtollig to befchouwen, durven wij then gerustelijk, met name aan
Vroedvrouwen en eerstbeginnende Kunstbeoefenared ,
aanprijzen ; daarwij in denzelven eene duidelijkheiden geInakkelijkheid van betoog vinden , welke de vereischten
zijn van onderwijs in eene wetenfchap, die zoo zeer de
naauwkeurig[te aanwijzingen behoeft .
De Vervaardi .
ger, reeds door andere Werkjes als een plan van oordeel en bekwaamheid bekend , verdient dus onzen dank ;
terwijl wij hopen , dat geen minder vertier van dezen Katechismus,als weleer van de Grondbeginfelen Van BAUDELOCQUE, zijnen wensch, om nuttig to zijn , Inoge bekroonen .

1JUGONIS GROTII epistoloe ineditoe &c .
Onuitgegevene
brieven van HUGO DE GROOT aan de OXENSTIERN'S,

den vader en den zoon , en aan andere Zweedfehe Staatsdienaars , gedurende zijne zending en verblijf in Frankrijk, in de Lincepfehe boekerij bewaard , en naar een
affchrift, onder opzigt van J . LINDBLOM vervaardigd,
thans in bet licht gekomen uit de boekerij van mEER11IAN . Te Haarlem, bij A . Loosjes, Pz . In gr . Svd .
27R Bladz .
e Heer j . A MERMAN heeft niet weinig bij de Go •
fchied= en Letterkunde verdiend door zijne zorg
voor de uitgaaf dezcr brieven . Dezelve lagen welbewaard , maar oubekend in de boekerij der Lincopfche
kerk . To vergeefs in de Ziveedfehe boekerijen naar de
twee eer[te boeken zoekende van de Vergelijking der Ge .
o-neenebesten door DE GROOT , en wat er van dit werk
nicer dan bet derde deel mogt gefchreven zijn, bood hem
J . LrNDELODI, teen Opziencr dier kerke, thans Aartsbisichop van Up/al , een affchrift van deze brieven aan ,
voor welks naauwkeurighcid hij zclf zou zorgen . De
I-Jeer 11iESRMAN zag terftond, bij de ontvangst, derzel
ver hooge belangrijkheid in, en decide zijucn gevonden
fchat met deze uitgaaf der geleerde wereld merle. De
brieven zijn vier . en -negentig in getal , alien in bet
Latijn gefchreven , behalve een in het Fransch ; zij zijn
de itaatsbrieven van DE GROOT , als afgczant van het
Zwecdfche aan bet Franfche hof, van den jare 1633 tot
1645, eerst onder de rcgering van LODEWIJK Xlii, daarna
under die der Koninginne-moeder vall dell onmondigen
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LODEWWI .lli XIV, en alzoo gedurcnde bet aanmerkelijkst
gedeelte van den dertigjarigen kriig, (11c met dell West •
fealfchen vrede van iJiunfer en Osn :ibtzrg ein :digde . Daar
bet beleid der handelingen tot dies vrede tell naauwfte
verbonden ging met de veclvuldige wisfelende krijgskanfen der bondgenooten, die ter verkieining van bet gezag
des Keizers van Duitschlanrl zamcnfjmnden ; daar Frankrijk vooral bet lluiten van dien vrede bet allerlangst
door de vele vonden van den listigen PIAZARIN ophield . ;
en daar bet hof van Zweden, hetwelk den vrede wenschte, nevens onzen Staat, de voorname bondgenoot van
Frankrijk was, wiens invloed op de halans des vredes,
die de 1 riTdigliebelan :gen in evenwigtmoestbrengen,het
allermecst vermogt, --- duet deze herinncring alleen ons
bet overgroot hclang inzieu der ambcsbrieven van eeneni
aff ;ezant, als DE GROOT, in wien rich wijsheid en deugd
vercenigden met zoo veel ifaatskenuis , regtskennis en
algerueene gcleerdheid , als zich nooit in cenig tinder
hoofd to zamenvoegden . Ill deze brieven komt DE GROOT
dan ook voor als cen afgezant, die de cer van zijne zenuing racer door den luister zijner talenten , dan door
dien zijt ;er hofhouding ophicid ; die niets onbemerkt lict
.Ian bet hof , waar hij gezonden was , en alle berigten
ifadefloeg, (lie er van elccrs inl ;wamen ; die de belangen
en nci ;;int en , de driften en der kw,vijzen van alien oplettend gauiefloco~ en diep doorgrondde, wier aangelegenheld voor zijue zetiding flechts van bet minfle belang
kon geacht worden ; die, zelf indringende in den geest
en in het hart der listigIle flaatkunde en huichelendtie
ce' z uc.h t
vreemdenindrang ; en die, eindelijk, zondereenig vertoon
van zoo uitfiekende bekwaamheden , de eenvoudige
ltoudin ; aannam van den blooten berigtfchrijver , die, met
voorbeeldelooze vlijt, at, %vat hij verneetnt, nverbricft,
en dat alies naauweiijks met eenige aaninerking vergezelt . De n eesten zihier brieven zijn volkomene tafeseelen van den ganfchen ftaat van Europa, in enlcelde
trel:ken vervat, zonder bet min{te licht of donker, maar
kennelijk, fprekend en waarachtig ; tafereelen, zoo ,its
zij den Staatsman dierbaar zijn , die, met bet algerneen
beloop oer zaken bekend , flier meer behoeft noch ook
meer vermag , dan een blik to llaarn op de algemeene gef eldheid van den dag . Voorzeker maakt dit de lezing
dezer brieven niet overal even aangenaam , en vereischt
hc~
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het in den lezer tevens eene meer dan oppervlakkige
kennis van bet tijdvak, waarin zij loopen ; maar bet itelt
dezelven tot de hecrlijklle voorbeelden van ambtsbrieven,
vooral in gelijkfoortige omftandigheden , daar de gang
van bet vredewerk afhing van de dagelijl :fclie gefteidheid lchier der veelvuldige omflandigheden . Het is er
echter ver van af, dat deze brieven flechts dropgafchetfen
zouden opleveren van den achtervolgenden ilaat der taken van oorlog en vredc ; deze fclietien zijn doorgaan3
flechts gedeelten van brieven, die overigeils vol ziin van
de nicest onderhoudende zoo wel als algemeen belangrijlce
onderwerpen , doorinengd met aanmerkingen , die zoo
vole gulden fpreuken mogen heeten . Men weet, dat
de vrijheid van Duitschland bet voorwendfel was van
den dertigjarigen krijg : DE GROOT'S aanmerking is
• wilt gij de menfchen hunries ondanl,s vrij maker, gij
• zult ze niet vrij maken ; wiji de vrijheid beftaat in to
• doer hetgeen men zelf wit ,niet hetgeen auderen wil• len ." De ]of der Franfche regtsgeleerdheid is altijd
zeer groot geweest ; DE GROOT zegt : „ in Trankrijk
• zijjn de allerbeste wetten ; flechts edne ontbreekt, die
• de overigen doet nakomen ." Wanneer DE GROOT
het geichil van de Sorbonne met de • efuiten mededeelt
over de vraag : of bet , na eene doodzonde , beter zij,
hat Avondmaal to gebruiken , dan zulks nit to flellen en
intusfchen hoete to doen, fpreekt hij, als hadde hij zelf
nooit jet in zaken van Godgeleerdheid gedaan . Gewagende van den ftaat zijnes vaderlands , heerscht in zijnen ilijl dezelfde onverfchilligheid, als ware hij een geboren Zveed geweest ; allecu merht hij op : ,, dat de
„ toeniualige traagheid van raadpleging de gebreken
• alrceds aantoonde van bet gemeenebest, hetwelk meer
• den fchijn dan de klem der ware en hechte vrijheid
• had ." Dat de Parts vericheidene Cardinaals benoemd
had , die volftrekt onkundig warer in de Latijnfche taal,
welke toch aan den cerdienst geheiiigd was, gaat zonder
eenige aanmerking , onder vele kleine berigten , voor.
bij ; - dat de Cardinaal aTAZARIN ziek werd van teleurgeftelde hoop op de paufelijke kroon,, wordt als meer
dan waarfchijnlijk voorgefteld ; - bij bet gewag der
gefchillen in Engeland, die ten laatfle aan KAREL I bet
hoofd kosteden , en in deze brieven zorgvuldig worden
vermeld, als hoogstbelangrijlc zijnde voor den gang des
vredewerks, Iaat zich DE GROUT op zekere plaats met
E 3
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ecne geleerdheid hooren over den titel der Bisfchoppen,
als hadde hij de gefchiedenis der kerke met de oogen
van eenen eerzuchtigen kerkvoogd gelezen . Alzoo nail
deze uitmuntende afgczant aizins bet karaktcr aan van
zijne ftaatkundige zending, met terzijde felling van alle
eigene inzigten,eigen fmaak en eigene gevoelens, zonder
nogtans ooit eigene beginfelen to verlochenen of tegen
dezelve aan vreemde inzigten dienstbaar to worden . Opiuerkelijk en treffend is bet, bij bet allerlevendigst gevocl
van de aangclegenheid van zulk eenen afgezant voor het
Zweedfche liof, de ongelegenheid to vernemen, waarin
zich zijne eerlijkheid beyond wegens huisfelijke fchaars .
beid, door achterlijkheid en karigheid zijner zenders in
zijne bezoldiging ; eene ongelegenheid zoo groot, dat Dr.
GCROOT bidden , om Godswil bidden moest , dat men
hem, na de uitputting van zijne eigene gereede middclien, nict in gevaar liet voor den drang van fchuldeifchers .
Zoo groote oueer als dit doet aan de ftaatsdienaars van
het Zweedfche hof, zoo groote eer doet bet echter aan
bet karakter van eenen man , die, to midden van z ul .
k e ongelegenheden , veilig genoeg geacht kon worden
tegen alle omkooping van eenen listigen Franfchen ftaats9dienaar , wiens ganfche ftaatkunde in Cabinetskunflenarij gelegen was .

Geheiwe Brieven, over de inwendige gefi?eldbeid van her
Prr,is/ifche Boy, na den rood van FREDERIK DEN 1t .
If e Dee1.
(T,veede flankondiging .)

e tti=vo~righeid, waartoe bet veelvuldig met onderfcheiding merkwaardige obis wegileepte, deed one,
de pen nedcrieggen bij de Afdceling van bet Eerfte Deell
dozes Werks, om vervolgens ver(lag to geven van het
Tweede Stuk, in dit Bockdeel begrepen, list heeft -,coln 't vertier to bevordereu , geeno herhaalde Aankondiging noodig , daar van bet oorfpronkelijk Werk,
volgens berigt, meer dan xo,ooo E emplaren verkocht
ziin, cn or van de Vertaling reeds eon Tweede Druk het
sicht ziet ; dan wij mogen, om her veelvuidig zonderlin=
go en treffende, daaraan geene herhaalde voordragt ont-
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Hoe nader men den tegenwoordigen tijd komt, wordt
onze helangitelling grooter, deelnemender ; enn deXX\, IlI
Brief, waarmede deze Afdeeling begint, is van den jare
i8o5 . In dit en 't voorgaande jaar trof Hongersnood de
Pruisfifche Landen, door onvruchtbaarheid en de ledigheid der Landsmagazijnen . De Oorlog van Frankrijk
met Oostenrijk en Rusland borst nit , en poogde het
Rusfifche Kabinet bet Pruisflfche tot den Oorlog to bepalen .
Dan FREDERIK WILLEM liet zich van zijn aangenomen
Itelfel van Onzijdigheid niet aftrekken . Het doortrekken van het Anfpachfche door NAPOLEON , hetwelk gelegenheid gaf dat hij MIACK, bij Ulm, tot eene dadiging
noodzaakte , maakte een onaangenamen indruk op den
Pruisfifchen Vorst . Zijn Hof was in twee partijen, een
Engelsch-Rusf¢sch en een Franschgezind , verdeeld . De
Schrijver fchildert ons de Perfonen van beide de Partijen . Allerongunfligst is de karakterfchets van Prins
LOUIS FERDINAND, het tegenbeeld des Konings . Keizer
ALEXANDERS komst to Berlijn bewerkte , nevens andere oorzaken, eene geheele verandering .
De Engelsch-Rusfifche Partij nam toe, naar gelange de Franfche verzwakte ; en om dit to wege to brengen, fpaarde
men geene middelen . Dit geeft ons de XXIX Brief to
lezen .
De XXX , XXXI en XXXII ontwikkelen dit
verder .
De berigtgevingen van de verlorene veldflagen
bij
ena en Auerflad, in den XXXIII Brieve voorhanden, zijn die eens ooggetuigens , en vol karakterfchetfen der hoofdperfonaadjen, die daarin deel hadden .
NAPOLEON is de Held, die zegepralende boven alien uitfteekt . De Koning en de Koningin van Pruisfen worden
eer beklaagd dan befchuldigd . De last der fchuld valt
op anderen . „ Het gebrek aan eenen Opperveldheer ,"
vinden wij onder an dere , „ die met de eeuw mede voortgegaan was, kan als de voornaamfte reden van ons ongeluk aangezien worden .
De Koning is een eerlijk
man, dit weten wij alien, maar geen Veldheer ; ook
ontbreekt hem het oordeel, wie onder zijne Geueraals
Hij oordeelde naar de
daar eigenlijk toe gefchikt is .
uitkomst . Hij wist, dat men den Hertog VAN
als een der eerfte Veldheeren genoemd had
BRUNSrwij
, en
daarom fchonk hij hem zijn geheel vertrouwen .
De
Fierrog kan wel, in vroeger tijden, eenige begaafdheden
gehad hebbeu, maar federt hij het beruchte Manifest in
E 4
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J79 onderteckende, hicid hij op, die gees to zijn,wair
men hem voir gehoucien had . Oit was cell gedenktluk
der groocllc zmal:heid van vcriland . - Thans was hij
cell ziekelijk Oud wait, (lie Needs tusfclicn wi!ien en nice
cvillendohiiercie,die nog wel overecoefchiklihigpraten,
inner ze voltlrekt niet meer ni.ivoercn Icon, en wien de
nieuwe kri gsi :unst , de fnclheid van uitvoer .ing in de
Jtieuwe wijze van oorlogen, volllrekt vrecmd was . De
naast onder hem ;ebiedende (deneraais hadden geene acliting voor hem, en konden die niet hebben . Zij waren
onderling verdceld ; eett icder iiandelde naar zijn eigen
21oold, en flrijdig met den andercn ; en or was hij Penn
ell Auerflad geene Aruiee, wear alleen verfeheide Dicicien , tusfehen welken gees verband was . Met eeu
woord, er ontbrak ccn hoofd, of eerie kicine Commisbc, am de k-rijgs -operatien to ontwerpen err tc leiden .
-- IIet ontbrak aan verfpieders en ?,an zekere berigten
van de bewegingen des vijands .
Men had daar veel
over gefproken, veel gefchreven, meatniets uitgevoerd .
--- Bet ontbrak aan ecne talrijke Referve . Men had, onder den naani van eer_e Landmilitie , daar vele fchihfangen over gernaakt, maar niets tot (land gehragt .
Ilea ontbrak aan cell doelmatig verzorgirngsiniddel voor
de M isle, of can cell bekwamen Intendant voor dezelve ; zij Iced meer van den hanger, dan van den vijand .
--- Het ontbrak zelfs aan cone goede kennis van het
terrda, waar op men Frond en werken wilde .
,, Bedenk nu deze verwarring ti,-,en over eenen NAPOLEON , met cell leger, hot welk vijftien jaren tang in den
t~
oorlog geoeaend
was, en hot was ligt to v,)orzien, wie
Ze evieren zoo . - \Vat de Spionnen aanbelangt, nicn
barl er volRrekt geene, in plants dat NAPOLEON elk woord
van den pcrrnanenten krijgsraad to LI'eimar wist , ell floe
men elk our werken zoo .
Alen zeide, dat de Ironing
tegen AN 1'pionneren iugenomen was , omdat het niet
Lijne zedchjl.heid Rreed ."
Dit ell de naaste oorzaken vinden wij breeder ontwik .
held ; en zegt de Scitrijver vervolgcn :s : „ NAPOLEON
kent, even als FREDERIK., zijne partijer ; ; zijne Happen
:,ijn met uitzigt op hun karakter of himne karakterloosh id berekend . - floe zulleu ooze nakoulelingen verbaasd Ran, als zij van de veldfa :;en bij,je,iaenrlar r_/rar?
zullen lezen,alwaareenoudVeldi cer, die in den zevenjarigen aorlog eenigegelukkigefagen uitvoerde, vervolgens
LA l-
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Holland veroverde, en Frankrijk veroveren wilde, thaws
zuike onvergeellijke mis[lagen begaan kon, (lie men naauwelijks aan ceneu Vaandrig vergeven zou ."
De vier volgende Brieven behelzen een Krijgsverflag,
met de beoordeeling van de voornaamfl - e Perfonen, die
er deel in hadden .
Dc XXXVIII Brief geeft ons een
nitvocrig verflag vol karaktertrekken van de openlijke
stemming in Berlijn voor en tia den flag bij iluer/lad , en de
worfteliing der Partijen . - Alleropmerkelijkst ziju de
XXXIX en XL Brieven , opgevende , wat twee van
's Schrijvers Vrienden , gedurende zijne afwezigheid
wit Berlijn en de aanwezenbei .d der Franfchen aldaar ,
gemeld hebben . Beiden bearbeidden zij bet zelfde onderwerp , en befchouwen bet van verfchillende zijden .
Floe aandoenlijk, hoe treffend wordt deze gebeurtenis
befchreven ! Dan bet moet in bet Werk zelve gelezen
wordcr . Met welk een oog een deter Brieflchrijveren
NAPOLEON to Berlijn zag , en dims oordeel over den
Held, mogen wij diet onvermeld voorbijtreden . „ Daar
een Man , federt jaren herwaarts , befiraald door den
glans zijncr daden , op cene ontzagwekl :ende hoogte,
voor ieders gezigt fl :ond, is bet to begrijpen, hoe men
dezen man thaws - niet befchouwde, neen, aanflaarde, bijkans verzwelgde . Als bet geheugen in het voorledene teruggaat, en nu, bet fpoor zijner daden volgen .
de, hem naar Italie, Fgypte, Oostenrijk, Duitschland,
Frui$fen , tot in de voormalige Koninklijke flofflad
Warfchau vergezelt, hem alle verhinderingen ziet overwinuen , hem overal als overwinnaar , met laurieren
bekranst, befchouwt -- dan is de pen to zwak, om
den indruk to fchilderen , welken de verfchijning van dezen Held op de gapende volksmenigte maakt .
„ Vervolgens vestigden de oogen zich eerst op zijn
uitwendig voorkomen . Ook hierover sets . Zijn postuur is
klein ; hij heeft een embonpoint , hetwelk hij , volgens
de afbeeldingen , we1_ke hem vroeger vertoond hebben,
eerst federt kort moet gckregen hebben .
Ziju tint
is olijfkieurig , en de fpieren van zijn aangezigt
zijn droog ; bet cen en ander geeft hem een donker gelaat .
Het blaauwgrijs en bruinachtig oog is wel niet
vurig to noemen , maar zijn blik is doordringend en
riavorfehende . Lieftaligheid ontbreekt wel aan dezen blik,
m ,aar nict houding en vastigheid ; ja, als iemand, die onvoorziens van hens wordt aangekeken , niet fchrikt, dan
is hijeeu mQedigman ; zijne gelaatstrekkenzamengenomen
zijn
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zijn harmonisch en ontzagbarend . Zijn oog is in eeuwig~
durende beweging, en fpreekt de (feeds opgloeijende werkzaamheid van zijn eigen 1k nit . Maar zelden words de
ernst van zijn gelaat met een lagchje afgewisfeld ; maar
bet is een hoogst zeldzaam wonderbaar iagchje , hetwelk de naastbij(taanden verbiedt , zulks insgelijks to
doen . Dit lagchje is als de blikfem ; men kan zich over
den ftraal niet verblijden . Zoo heb ik hem dikmaal zien
lagchen, als, bij zijnen intogt, in den roep zijner foldaten : hive l'Eynpereus ! ook een troepje Berlijners -zoo als then zeide, een deel der lieve jeugd -- inftemde .
Zijne uiterlijke gedaante is onderfcheidend , zoodat de goed
nabootfende kunftenaar hem doorgaans treffen moet ;
ook zijn alle de platen en fchilderijen, welke men hier
van hem gemaakt heeft, meer of min getroffen to noemen ." -- Men is dan to Berlijn daarin gelukkiger geweest dan to Parijs of elders . Althans wij hebben uit
den mood van vericheidenen, die NAPOLEON gezien hadden , gehoord , dat , onder de van hem uitgaande veelvuldige afbeeldingen, niet Une treffend gelijkende voorkwam .
De Schrijver, die, in den eerffen tijd na bet inrukken der Franfcben in Berlijn, niet tegenwoordig was,
keerde welhaast derwaarts terug, en geeft zijne eigene
waarnemingen op , zoo onder den weg als in Berlijn zelve. ZVij moeten , reeds zoo veel overgenomen hebAlleen fchrijbende , tot het Werk zelve wijzen .
ven wij het clot des laatften Briefs nit het Tweede
Stuk af.
„ Groot waren , federt X jaren, de plannen van den
grooten NAPOLEON ; thans (de Brief is van 3r Dec . iSo6)
is de fluijer nog niet opgeligt, die de nieuwite bedekt . Tot hiertoe heeft hij ze alle volbragt . Als Pruis ftreel
ik mij zelven met de hoop , dat een zoo groot verftand,
als hij Engelands Handel-nionopolie vernietigen, en den
1'NToordfchen Reus, die zijne handen naar bet Zuiden uitftrekt, op de vingers tikken wil, zich daartoe beter van
een Koning van Pruisfen, dan van een Marquis van Brandenburg zou kunnen bedienen ."
Soms zijn de Aanteekeiiingen bevestigend en uitbreidend, Toms wederfprekend . Hier treffen wij de volgende
aan : „ Heeft de Schrijver wel berekend , hoe groot
een Koning van Pruisfen zou moeten zijn, als hij den
Noordfchen Reus op de vingers wilde tikken? --- Heeft
hij de Pruisitfche Legers met de Noordfche vergeleken `?-der-
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derzelver innerlijke kracht , derzelver getal tegen elkan,
der gehouden? - de hulpbronnen onderzocht, die
Pruisfen zou moeten hebben , om met een goed gevolg
tegen dezen Reus op to treden? - Zouden de Zandmannen het lang tegen de Sneeuwmannen kunnen uithouden ? - Deze vragen zou men in overweging moeten
nemen , eer men aan vingertikken denken wilde .
Puntige woorden zijn toch geene Bajonetten , en het
Noordfche ijzer zal heel koud zijn ." - - Wij hebben bedrijven gezien , welke deze vragen beantwoordden, op eene wijze, die de Wager niet dacht .
Een enkel Bijvoegiel is er op dit gedeelte des Werks,
getiteld : over het Karakter der Berlijuers . - Het
ftrekt , om hetgeen wij des , in onze vorige Aankondiging, uit het Werk overnamen, to flaven .

Vlugtige Ihaarnenningen op eene Reize van Petersburg , over
Moscau, Grodno, hParfchatt en Breslau, naar Duitschland,
in den fare ;305 . In Brievfn, door G. REINBECK . I/le Deel.
Te Haarlem , bij A . Loosjes , Pz, ISo7 . In gr. Svo.
229 B1z.
gebeurt het, dat een weidfche Tire], even als een fraai
VaskUithangbord,
veel belooft, doch dat bet Werk daaraan
weinig of geheel niet, beantwoordt ; zeldzaam heeft een Titel to luttel aanprijzends . Dit dunks ons echter het geval to
wezen , ten opzigte van hot Werk , welks Eerfle Deel wij
thins aankondigen . Vlugtige IYaarnemingen! Bedoelt de Heer
REINBECE daarmede, dat hij niet lang en uitpluizend flilflaat
bij een aantal bijzonderheden , die wij veelmaal in Reisbefchriivingen aantreffen, dan moge hij gelijk hebben ; doch zijne Waarnemingen op de Manfehen, op de Volksgebruiken, ea
wat van lien card racer Is , zijn verre van vlugtig : hij ,
„ die , gedurende eene lange reeks van jaren, gelegenheid
„ had om Rusland to leeren kennen ," vestigt veeleer een
naauw oplettend oog, in een juist gezigtpunt geplaatst, om
alles to overzien, en de voorwerpen van meer dan done zijde
to befchouwen .
Ten flavenden bewijze van deze onze aanmerking kin dienen, dat de Vertaler, die, ten jare 1796, in Petersburg geweest is , en ook de Reize van daar naar Moscau en weder terug gedaan heeft , in zijne achter aan gevoegde 4auteekeningen , bijkans alles bevestigt , wat REINBECK als zijne
11'aarnemingen opgeeft ; met zoo veto woorden verklarende,
„ zelden cen Bock over eenig Land of Volk, dat hij geziea
,, had,
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',act , gelezon to 1ieb Cu , 't l;eeti hij zoo beamen ken ala
„ di tegen ;vc,ordi ; e , 't ;goon bijna a11es, Voor zoo ver hij
• over dczc_fii : ouderarcr en oordeelen kon , als nit zijne
• zieie gef^i,revel? i ;: : *)
tot dooriezcn vent hot '•, Verlc zal hij elk ooze aantnerking
Wettigen en 1avca, Her is Bricfswvijze inuerigt . Eene vrije
pen fteit do 1'J iris ; mu,gen to seder . wij zullen con en antler,
alit .,-t veolvt idig fchoone en trefi=ende, aaniUppel, .
Veel goods van do Bewoonders usfcheu die Iloofdftedcu
inn to treffen, kin men zich niet beloven ; zij zijn ads door de
floflucht verpest, en worden door Baatzucht beheerscht . Ecn
tinge reeks van jaren, in veeivu',dige ingewikkelde en uitgebreideverbindtenisfen en betrekkingeu,had 1 ;FINPECK tePetersbirg doorgehragt ; en durft hij zich , nit lien hoofde , beroenren, die Stad wel to kennen . Tot onbepanlde k,ftuitiugen beruigt hij gcen kracht to voelen : „ want in der datder be„ hoort islet weinig toe, out onvolkomenheden op to merken,
• en niet alieen daarvan to zwijgen, maar ook zelfs deft lof
• van volkonlenhcden iaarann toe to kennen ; om idles hoer• lijd : , altos verwouderenswaardig voor to flellen, wanneet
• men toch verfcheide gapingen ell gebreken ziet , en zoo
• veel to duidelijker, man- mate men racer geleguuheid heeft,
„ zelf nabij to treden, en do gerin ;file omflandigheden na to
„ germ . Die daartoe kracht heeft , moge zich daar wel bij
• bevinden ; onltrent mijzelven , wairde Vriend t. ben ik ver;, zekerd, dat ik, ook zonder acht to floan op do zwakheid
„ van mijn peufcel, geene orders en titels alleen daarom zal
• verwerven ; dewijf ik er mij niet op verlla, out eon leelijk
• wezen ulet eon fchoon hlanketfel op to fchifderen ." IG~aariwirl is zijn duei .
liarde waarhcid ontrolt veeltnalen zijne pen .
Dan laten wij , zonder van Brief tot Brief to gain, Let eetl
en ander vermelden .
De Volkplantingen , door cATUARINA
(mltreeks Petersbur aangelegd, trekken bijzonder zijnc nandacht, ell hi ; vermeldt des bijzonderheden, die men elders to
vergecfs zocl;t, tevens van de misbruiken der opkoopingen
in Rus/anu gewagende . -, CflT1iURINA no 1i llaat, ondanks
bare gebreiten, hoot ; bij hem to boek. tlaar perfoon befchrijft
hij met doze woorden : „ Zij waa van widdeibare grootte ;
„ eon weinig zwaar, zonder daarom onbehouden of wanilaltig
„ to zijn ; de opilag van hair oog was onbefchrijfelijk zIchr ;
pp briar blaauwv vriendeiijk oog had meet de jarcn zijn vuu- nict
• verloreu ; waardigkeid en verhevenheid hidden hare octets
„ op
,,

(+) In eene der Aanteekeningen geeft de Vertaler to verftaar, onlangs, van een Heer, die REINBECK zeer wet kende, en hem redert
diems aankomst nit Ruslcnd zeer dikwijls in Dresdn: gefproken had ,
verftaan to hebben , dat de ~chrijver cen zeer onderzoek- en waa-heidlievend man was, zonder charlatanucric .
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„ op bet hooge met grijze lokken bedekte voorhooFd gevestigd ;
• haar vel was zeer blank, en flechts hot hoo,, e rood kunftig ;
„ een Hein kanten hoofdfieraaci bedekte hare Karen , en op den
„ fchedel:blonk eene kleine kroon van brillanten ; hare opfchik
• oudericheidde hear van alle de Ilofdemes, ja van wile Vrou• wen van hear Rijk (hehelve de Vorftin DASROV, hare Vrien;„ din) ; dezelve was con mengfl l van den Oosrerfchen en Eu„ ropefchen, welks fatfoen de mode nimmer veranderde,maar
• zoo gemakkelijk als vol fiuaak, eja , als ik mij zoo meg
• uitdrukken , refit voor eene inatrone gefchikt was ; op de
• linker burst fchitterde de tier van brillanten der zIodreas•he[,-„
orde ; bet binauwe lint herinnere ik rnij niet gezien to
ben ; -- op dunne v;itte zijden koufen droeg zij fchoenert
,~ van wit atlas ; zij gin, nog zeer regt op, met een teme!ijk
,, vaster tred ; over hear geheef voorkomen was vrouwelijke
,, majefiueuCe beveiligheid verfpreid ." - Om hear nader to
leeren kennen , moot men hear on een Bal , bier befchreven , zien ; dock de uitvoerigheid verhiedt ors die kennisgeving .
Het Lusthuis Zarskoje-Sselo words verrukkend befchreven .
Hot zeer fteekt hierb.ij of , lretgeen wrj van de t-lerbergen op
den weg van Petersburg hear Mcscau eantreffen ; tie flechtlleid
der wegen ; hot verwanrloozen der bos('chen . De onbehonweuheid der Rays/r"%che Voerlieden geeft ruime ftofe tot klagten .
Zeldzaam ontmoet men breede befchrijvingeu van tie ge(ieldheid des Platten-lauds in de Reisbefchrijvingen ; den bier worden wij in de artnzalige Rus/i%chc Dorpen geleid, wear men no21 lets vreemds aentreft. \Vie bewondert niet, 't Been bier
van de Badfloven vermeld words . „ Zij zijn gemeenlijit, uit
• vreeze voor brand, van de huizen afgefcheiden, op bet
• voorplein zelf geplaatst , of op eene of andere vrije pleats , en
• waar eene rivier voorhij flroo :nt , liefst can derzelver oever,
„ ouldat zoo wel vrouwen ais mannen nit de gloeijende bad„ fioven zoo fchielijk in de koude rivier fgringen , dat deze
„ deervan rooks. felt's in bet firengst van den winter komen
„ zij dikvijis gebeel naakt nit de bad(toven,en loopen rondom
„ in do fneemv, of rollen zich in dezalve . Dit fchijnt hunne
• gezondheid geen oogenhlikkelijk nacleeltoe to brengen ;maar
„ over hot geheel genomeu wordt de Rus niet oud , en in hot
,, oogioopend fpoedig veroudert vooral bet vrouwelijk go„ flacht . Eene vtoaw van veertig jaren is in Rusland reeds
• grijs . Neest dr,s, lieve Dames! niet op Rust/che tweet• haden belust : want da .,qraan fchrijft men dit verfehijnfel
• toe . Op eenige geltclleu evenwel heeft bet niet den min„ ften nadeeligen invloed . In en bij Crasnoje-Sselo, een Kci• zerlijk Lustilot omftrceks Petersburg , moeten verfcheide
• Vrouweu gevondea worded, die over de honderd jaren oud
,, ziJu,
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zijn . Eerie derzelven beroemt zich van onder de derwaaras
verplaatfte Rusfifche Boeren de eerfle Bruid geweest to
~, zijn, en met PETER den Grooten op hare bruiloft gedaust to
„ hebben . Weirige jaren geleden had zij nog goede tanden
„ en was zeer lustig."
Nowgorod, omtrent welk hot trotfche fprcekwoord bekend
is : wie kan togas GOD en Groot No ;vgorod! is thans cone grootendeels vervallen Stad . Petersburg en Moscau flokken alles op .
Ellendige wegen heeftmen in doze flreek to doorreizen , eer men
to GUalday komt, beroemd wcg : :t-s fchoone Vrouwen . „ Ilier
• heeft," merkt de Reiziger op, „ de grootfie losbandigheid
• plaats, hoewel ook de Rusffche Meisies over hec algemeen
• vooral niet order de wreede to tellen zijn . Als her onbepaald
• eigendom hater 1-lecren , dienen zij aile ter involging hunner
• lusten, die fchielijk alleen door verfcheidenheid kunnen be.
• vredigd worden . De onbefchaafde wellusteling last, zon• der er zich over to bedenken, de vrouwen en meisjes, die
• hem behagen , ten zijnen huize konen ; en geen knopje
• ontluikt or, dat hij niet plukt ." De Rusffche zedeloosheid
to dezen opzigte words met zoo fterke trekken gemaald, dat
de Vertaler, die altoos de waarheid en goede trouw des Rei.
zigers onverdacht hield, hier wancrouwen begon op to vatten ; din nadere herinnerit?g deed hem de geloofwaardigheid
van REINBECIC ook in dit geval, hoe verregaand ook, erkennen en haven .
Van der Rusjen Godsdienst vormt zich REINBECIr zeer lage
gedachteu . „ De Godsdienst, geachte Vriend ! waarann gij ,
„ naar uwe denkbeeluen , de heilzaamfle kracht toefchrijft,
„ die bet meuschdom over bet dierlijke duet zegepralen,
• bet fchoonite gefc!lenk der Godheid in de hand van den
• Wijsgeer, wordt wel nimmer een zwaard in de hand van
• den Rus, maar ook geen teugel van zijne zinnelijkheid .
• Met wankelende fcitreden treed ik too, om met cene be• vende hand hoc gordijn even op to ligten, dat dezen of• grond bedekt houdt. Elke Godsdienst, welke de vereering
• des Scheppers, de vervulling onzer pligten als memsch, en
„ verdraagzaamheid leert, is eerbied waardig ; en in dezen
• zin kontt lief mij voor, dat er geen Godsclienlten, maar
• flechts eau Co dsdienst kan beftaan , hoe verfchiilende de
• zinnebeelden ook zijn , waaronder de eeuwige waarheden
• voorgefteid wordeu . Wij gelooven alien in eenen GOD! Maar
• wanneer niet do in zinnebeelden gewikkelde eeuwige waar• heden, maar de zinnebeelden zelve, die de zwakke hand
• van een mensclb ontwierp , de hoofdzaak worden , wanneer
• de geheele Godsdienst in eerie bloote eerbewijzing ont• aardt, en als deze alleen op her grove zinnelijke gemoed
• poogt ce welken, zonder den geese, buiteu welken er geen
,, Gods=
,,
11,
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• Godsdienst kan beflaan , in aanmerking to nemen, dan it
„ dezelve weinig dieustbaar tot de menfchelijke befchaving,
• ja veeleer hinderlijk."
De treffende befchrijving van bet Heilige Meer voert den
Reiziger tot godsdienflige verrukking op . -- Treffend befchrijft hij de vereeniging van binnenlandfehe Wateren , door
PETER DEN I begonnen , door CATHARINA voltooid . Zeldzaatn
houdt de Reiziger zich lang op met reisontmoetingen to vermelden ; dan eene, waarin zijn leven gevaar liep door de fnooden flechtheid des Voermans , en die tot opheldering dient
van bet karakter eeniger Rusfen, is uitvoerig en treffend .
De befchrijving van bet bevallig Torshok wordt afgewisfeldt
door een flaaltje van Rusffche ruwheid . Bet levend begravert
eener Dame doet ons de ruwfle inhaligheid zien . Onder d1t
alles naderen wij Moscau, waar de Reiziger ons fiat om leerzaam onderhoud verlegen laat. Die woelig drukke groote Scad
• ziet er over 't geheel anders dan andere Steden nit . Bet
• nationale is bier veel minder door her buitenlandfche ver„ dreven, clan to Petersburg, en de cude Oosterfche weelde
• in ftukken van innerlijke waarde vertoont zich bier veel
• meer." - In de bevallige ommellreeken leidt hij ons on .
derrigtend rond . In de Stad zelve is doorgaans gebrek aan
openbare vermakelijkheden .
Reeds hebben wij aangeduid , dat de Beer REINBECK one
bovenal Menfchen leert kennen ; dit duet hij inzonderheid ten
opzigte der Inwoonderen van Moscau. Hij rangfchikt ze is
dezer voege : de voorname 4del, de geringere ifdel, de Rusftfche Koopsnan, de Mushik (bet Volk), de Duitfcher, de Franschnzan , de Geleerde. Hoe veel verbazends treffen wij niec nan
bij den Adel, groote en kleine! welke verteringen I - hoe
zeer fleekt er de Koopman bij af! hij is als 't Ware bet tegenbeeld . Treffend zijn de Karalttertrekken, bier gemaald, van
cud- en nieuw-modifche Rusfen ; van de Iaatstgemelde foort
vindc men er veel meer to Petersburg dan to Moscau, en zij
zijn doornen in 't oog van voorvaderlijke Rusfen. Onder deze
klasfe wordt men dikwerf cene overhelling tot Dweeperij in
bet Godsdienflige gewaar ; terwijl daarentegen hieromtrent bij
den Adel, bijzonder den hoogen, de volkomenfle onverfchilligheid heerscht.
Vrij uitvoerig is 't geen de Reiziger to boek Plant van de levenswijze der Geleerden in Moscau , en bijzonder wegens de
buitenlandfche bier beroepen Hoogleeraren , zoo van vroegeren tijd als latere aanflelling. Bij bet verhaal wegens de opa
rigting der Moscaufche Hoogefchool, en 't geen tot die inflelling behoort, geeft hij op, hoe de Hoogleeraars zelve denken
wegens hunne beflemming, en de verwachting, welke zij
daaromtrent in 't algemeen koesteren . Bijzonder toont hij,
boe weinig die Geleerden bij den Adel kunnen uitrigten, en,
dial
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;-den
daar bet ion een
de Stand .gezegd slag worden in Rnslaec'
to ontbreken , l)oe goring de vorderingen kunnen wezen .
,, De Rusfee kueo zichzelven," toont hij duideliilt, „ rot
,~ geen hoo en trnp verhei"en ; men vindt ouder hun wei• nig ooripi •o nkciijka Denkers , hoe ;vel misfchien vole bijzon• dere Karakters ." - De L ieken-ceofuur drnkt to 1lloscau
zwaarder dal : to Petersbu .g ; zij Rant dor Uiibreiding Vai) knitdigieden in den weg . Dc befchri ;ving van her vijfrigj .,rig Jubile der liloscanfihe Uni • er reit , door IIEINBECR bij "ewoond en in don laataen dozes Decls bclchreven,
geeft ons geen voordeelig denkieeld van de daar gcmaakte vor<leringen , etr flaaft de vorige .:izonderLike a . nmerkin ;en (leg
Schrijvers, hat vervolg van wiens arbeid wij met veriangen c
gemoete Zion .

S

Niesdwe .,'3cdcnhivgen over de
dere, en bijsorderlijk over die
van/imflerdam enli •emkfart,c'oor dcrt Veer GI :EGOIRE, 0arlbisfchop van I3lois, Senateur e .:zz . Liit bet Frcrzscir . In den
Mats, bij Beliufante en Comp . 1807 . In yr. 3ro, 3o 331.
oud-Bisfchop van Blois , GREGOIRE,die, reeds twintig area
.l)e geieden , over de natuaee li 1 e, zedelijke en rrwar_tJe/iappclijzce
,Verbetertnm Cl , 7oden de pen gevcerd , en ten hrllinen voordeele
in Frankrijk f nfs , met vrucht , gearbeid , en nadere Bedenkingen
deswege opgegcven had ( I- ), voert weder de hen . De Gproeping van het l anfc/ie Gouvernemenr tot eene tuOrt van Vertegenwoordigende Vergadering der 7oden van Frzr+.kr<jk en Italic
geeft daartce geleuenheid . To dezen aanzien hebben, gelijk
GREGOIRE zich uit :lrukt, „ de onwctendheid en kwaadwillig„ held zich, gedurende eerigen tijd , onledig gehouden over de• ze zamenroepin ; zij hebben or de ooginerl;en van vermomd
• of ge'lasterd, terwijl het fechts zake was, bij de j'oden ai~s le de zed elijke eigenfchappen , nile foortcin van bokwaam,, heden to ontwikkelee, hen tot de volheid der burgerli ;ke
3 , voordeelen roepende .'
De vorming van Let 7oodscla Coe ;res, en vervolgens die
van den Grooien .Sunned, ten , wordy b(fchreven ; en daarbij opgemerkt, hoe de raadplegingen dier Vergaderingen bewijzen ,
dat de Rabijnfche ,7odei genaderd zijn tot de Karciten ; hoe
ook de Portugee%c/ze en floo`duit%c.'ze J oden eikender genaderd
zijn . Dit verrigtte in Fi •ankrijk heeft een fpoorflag aan Vreemde(*) Van dezelve is eene Nederdsirfche vertaling bij de Uitgevers
tan dit Stttkje to bekomen .
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dclin,gen gegeven .
Van allerwegen kwamen Afgevaardigdeu
op het Conges to Parijs .
Elij vermeldt, dat in Holland zestig duizend Portugcefcie en
JJoogduitfche foden verfpreid zijn , en flw~,crdaui misfchien
tweederden daarvan bevat . floe zeerdaar to lande beguncligd,
in vergelijking met andere Landen , bleef echter de roede
der verdrukkinge over dat Voile opgeheven, daar, gelijk de
Schrijver vermeldt , Burgemeesters van lluaft~erdam hun con
Kerkelijk Reglement oplegden, 't welk de Parnasjrjtten voif rekt meesters over bunne Geloofsgenooten maalcte . --- Ondanks die verdrukking maalcte de verlichting voort- en opgang ; bovenal na de door Frankrijh, daargellelde Omwenteling in ons Land, wanneer eerie nieuwe Gemeente, Jdath
j-esfurtin genaamd, to ilmferdam werd opgerigt . Groot waren de tegenarevingen der Parnas%djnen , bier vermeld . En
beklaagt zich de Schrijver, dat deze Gemeente nooit eerie krachtdadige onderileuning bij de Tusi'chenregeringen in Holland gevonden heeft , den Raadpenfionaris SC11111MMLLPENNINCic uitgezonderd.
Dc behandelingen, dier nieuwe Gemeente, gehecl uir Hoogduitfche foden zarnengefteld, door de Parna fijnen nangedean,
worden eangeflipt (") . De Schrijver beklaagt zich over de
uitzonderingen , welke nog ten opzigre der foden in Holland
plants hebben, met name dat zij uitgefloten zijn van het Genootfchnp Tot Nut van 't A.bemeen, alsmede van de 11aatfchapp ;j Felix Meritis.
Met welgevallen haalt hi •i op , hoe een en antler dier verdruktc Gemeente Vol ksvertegenwoordigers gewcest zijn, met
name oL LLEmioN, naoaIEr, en DA COSTA ATIIIAS, die ter• Vergaderinge bet Voorzitterfchap beldeedde (t) . hlij fpreekt van
1,
do -

(*) get bevreemdt ons eenigzins, dat de Vertalers , die,blijkens het
Voorberigt, op enkele in bet oorfpronkelijke vocrkomende plaatfen,
eenige veranderingen gemaakt hebben, niets vermelden, als tot de Gefchiedenis der °foden in dit tijdvak betrekkelijk, van bet Schandbord,
in de %odfthe Kerk to 4•aflerdam epgehangen, waerop de namen der
,7oodfche Volksreprefentanten ntc LEMON en aROMMET rich geplaatstvonden,
en diet des voorgevaOene. Zie Dzgaerhaal der Il+ndelingen der Confiaueerende Pergafering, 1X D, be. 1 47 , RECENS&NT.
(f) Op dentelfden •tirond als onze vnorgaande Aanmerking rust deZe : lie Vertalers ha tden 4unnen vertreldeu , hoe de 1?ireEteuren dor
7oodfehe Neuwa Ganieeo:e to .4mfierdo n cen Adres toefchikten aan da
C otflitueeeende Vergadtrirrgg . reprelenteerende het Lataaffche Ilolk ;
aaatin vermeldende, dat die Gemeente, op hec voorftel van den Prefident iu s . AssER, in hunoe Kerk, onder hec heiligRe der gebeden, onder bet aanroepen van een Altvetend Goo, den Eed van onveranderli)ken Afkeer van het Stadheuderfchap, Ariflocratie, federalisine enRegeringioosheid, had afgelegd . Zie Dagvcrh . der jlandel, van hep
rKe.Jlitueerend Ligchaarn, VIU D . bi, 4bRi,gTr. I $OS . No . 2 .
F
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7U]en bier to lende, die , in cen en nude : vali , der 4,1" ;fchappije tilt nut en luis[er Ilrektcn . Iloc ver'erende e
bcbrayte voorbcelden voor de foden in Ilo'za::d --jill, ( ; Cs tie
ontcer ndcr oordeelt bij ze vuor hunne vervul :;ers . „ Ale
Sy :,ogen bevatten lieden van verdien,tcn ;'lochhct overiie,1_
fehendgezagder Ptudrisfjden heQftdebegeerte,welkeei a an dal
ca- legden, om na den fSrooten Sauhedrica of to vaardigen ,
onderdrukt ; zij hebben, zonder hunne Genleenten to randplc .
gen, ontkeunenderwijze geautwoord ; hebben de tveideni,eidilen pier tegen geproteueerd, zij hebben hunne poginl ;eii ver .
dubbeld, ten chide de Bounding to belcuen der ~ ieuwe Gcnicente, de eenigfte , wclke bun jult heeft afgeworpci .
Ceiukkig heeft zij vermogcndc befchermers gevonden, dank
zij haren ijvef ; bet Gouvernement van Ilolfeind, well: door ecu
zecr wijs Lecreet deszelfs Nvil aan den dag heeft g~le,d, dnr
de joden gelijk de Christened zouden behandeld worden,hcci's
i et vertrek der drie Afgevnardigdicu der Nicuwe Gemeente ,
op eene eervoile wijze , toegelinan ; de Huron Asszl: de Zoo ; ;
Advocant, DF LEMON , gewezen Wetgever en DoEtor, cii
AN,; iskunlienaar, to Pru •ijs, want zij de algemeene nehting weggedraaen i .ebben, gekoinen , hebben, in naan: banner Committe,iten,
de uitfpraken des Grooten Sanhedricus tcegeilemd . De Advocanr
naniJI.i: tveLd door ecnige andere Synagogen van L70/cad gelast, dezel 'de toetreding au Let l .oofd van den Stoat nan to
bieden ."
Eij dit ver!1ag van de handelingen der Nietiwe Gemeente,
en war men verder tot vernederitlg van dczelve gedeo .n beef[ ,
n.a ::itt CREGGliti'. eenige be .i-cni ingen ten opzigte van de ;1Oe'ca
to
drs ; Al,en wijgt aan, v-,2]k eenc er .irta :hing zij danr flog ie li?den ii ebben . Met con kort wocrd v aiaeldt
liij der /oath lot in Lngelcnd, Dcoe:;ararken en Port.-;r;rld.
Dan :_enoeg heUi ;en wij geze :;d van doze bij ;rage tot do
Gefcbicderis des frder;don s ten dozen thde . .In fret Voorber ;,It
brengen de
Ver'alers den Lezer cene aanmerkilg
onder 't oo ; e, wcNre zij oordeelen nan de wanrhe,idi vcrf holdi rd to zijil , nanleiijk „ dat niet al hctgeen omtrent de
110(p/mi1±cbe .7oodle,,e Zee l'Ci"!c'ta."S1 tC L~r")lfte"CllJi11 in dit g e
ofchrsft gemeld wurdt, op die der Po ; •tu-ecJche fode~; teepasfelijk kau worden gemaakt ."
De vertaling van her oorfpronkelijk franije F;cansc'1 zon vecd
vloeijender hebben kunnen zijn ; en had men voor veic drukfeilen betere zorge kunnen drageu .
LITTwAx,

litt;ajo;t (t<'71
;
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ZVerken der Bataaffche Maatfchappij van Taal- en Dichikunde .
Ilde Dee!. Te Amferdam, bij J . Allart. 1807. In gr . 8 vo .
do Bladz.

eene geleerde Maatfchappij , als zoodanige , baren
W anncer
ra•b e]d in ]let licht beef*_, dale heeft bet Publiek regt om
to vorderen, dat deze arbeid uitmunte boven ellcen vreemden,
dies anderen , nan dit zelfde vak toegewijd, gewoo,n zijn to
leveren . Zeer ligtelijk , iminers , hecht zich aan zoodanige
voortbrengfelen her gezag der Schole, en wanneer nu bier of
daar eenige niinderheicd, eenige foutcu tegen de algemeen aan •
genomene konstregelen plants hadden , zoude zulk een voorbeeld in de gevolgen welligtzccr gevaarlijk kunnen worden voor
de ware kunst.
Toetfen wij nu bet bier boven aangel :ondigde Work nan deze getnaakte bedenking, d u nI iedcr Lezer met ons, nu ell
din , moeten twijfelen , of daarl , llct bevocgde radikaal der taalkundige en dichterlijke Schole to vinden zij .
Vooreerst, bevreemdt ]let ons , dat de genchte Maatfcllappij, den arbeid van eenige jaren leverende, geeu •enkel fln
mededeelt, hetgeen de Taalbcoe ring berreft, welke toch,
overcenkomfiig haren titel, can Mare zorge nitdrukkelijk was
aanbevolen .
Voorts, ontmoeten wij aan liet hoofd eenige dichterlijke Natunrbefchrijvingen nit het .Pock fob, van den Iloogleeraar VARY
DER PALM . In hoe verre dir met de Hoilar :dfche Diclltkunde
iirookt, vatten wij nict . Men verontfchtildigt zich we] deswege in de Voorrede : nlaar wij oordecleu, dat, hoe J'choolz
deze VerhandelinL ook zij, dczelve voor bet Publiek niet belangrijk genoeg is , na de voortrefelijke werkcn vau SCUUL-TENS , LO\VTH, CIIAPPELO\V, ItLIEDER en atlderell , die aan : Ile
ecilte beoefenareu der dichtkonst nict oubekend zijn, althans
niet behooren to wezen .
De Verbandeling van den f- loogleernar SIEGE.Nr>EEL, over• de
dichterlijke verdiesafen vary JOCST VAN DEN VONDE1, heeft bier
en daar voortrefelijke plnatfen, daar zij deszelfs flout en oorfpronkelijk vernuft, levendig en flerk gevoel, vuur en fnelle
verbeeldingskracht ontvouwen : maar de Inleiding , op zicli
zelve reeds to lang, komt bier nict to pas ; bet overzigt van
zijn ]even is a]hier niet doelmatig en ook to algemeeu, en
de ware grootbeid van vONDEr. , dat hij do Grieken oil Romneinen met oordeel bad beoefend, is flechts met een enkef
woord aangeroerd, en behoefde daarom nog cene Bijlage ter
nanvulliuge ; terwij], onzes inziells, bet gezag vau gezond veritand en Qordeel , waa,tann verbeeiding , verottft en flnaak
F 2
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onderworpen worden , in den grooten en waren Richter alles
bcflist .
Ilet Prijsvers van den lleer IbrmIERZEEL : Codsdienst , de
fleun der TTuzger-znaatfchappij . heeft uinnuntende gedachten
en beelden, tic tot het echre a'tJzetisc,z fchoonc der !Lust naderen ; doch heeft ecue groote verlvarring van beeldea, wantdoor Codsdicnst nu eens de krachtige voorlIeliing van Gods
beflaan en voorzienig befluur in den mentchelijken gecst nice
derzelver zedelijken invloed, dan weder de openbare Godsvereering bij onderfcheidene Volken , en dart de 'godgeleerde
ilelfels van fleidenen, joden en Christen'n betcckcnt ; welke
verwerring, natuurlijkcrw •i jze,eenen verkeerden indruk op hoc
hart des Lezers moet oefenen . llet was, onzes oordeeis, do
zorg der Beoordeclaren van dit Prijsvers, welke deszelfs bekrooning aan de verbetering dezer fouten had behooren ts;
verbinden .
De beide Prijsverzen : tot lof van BUIG DE GROOT , llebbeu,
ieder op zich zelve, hunne zeer ondertcheidene verdienflen .
Dat van den fleer Loons is \ - A van krachtige voorfleliil?gen,
van buiten eangevoerd, waariu .',e groocheid des voorwerps
telken reize getoetst en verheven words ; terwiji dat van den
Fleer TOLLENS meer den grooten man doet kennen op het tooneel , waarop hij openlijlc verfcheen . Dc ecrfle heeft alzoO
meer fpeling van vernuft ; van waar nu en dan ook wel eclrs
bet gevaar onttlaat van valsch vernuft , zoo als in bet volgende couplet :
Gij zet uw vingren op de fhercn,
Eli doet eeu galin ten hemel varen,
Die tot der giinfen oorfprolrg fireeft ;
De godsvrucht ziet op nevlen neder
Van priester •v aan, als ze op de veder
Van uwen xang ill 't zonlicht zwcefr .
rvelgu
Hoe nlhier tie dichtknnst en alli l-uebt , gaabn en glans , ru
van priestcrsvaan en ,'eder van den zang , harmonisch zemenilemumen vdor den cisch des gezonde n verflands, vatten wii
niet . - De tweede Diehter is overal netuur, en behoedc zich
a1ZOO tegen do ftruikelingen via zijnen mededinger . llet is
uit zijnen Zang , datde Lezer, offchoon met DE GROOT OIIbekend, dezen man in alle zijne wearde ],in leeren kennen : lletgeen van den cerflen uict kill gezegd worden . Doze zweeft
enkel rond in de gewesten der verbeeldinge, zonder zich can
tijd of yolk to verbiuden . Van bier zoude her vers van den
Beer TOLLENS , in ons oog , den iroorrang boven bet endere
verdienen.
Het Vers van den Heer M. C . VAN IIALL Op E. BEPICER en A,
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to hoog, of, mogen wij bet zeggen, to flout ge(lemd voor de
gelegenheid , waarbij de verdienfien van twee Vrouwen werden vereerd, en waar this de zachte Loon, die in den aanvang
van her eeriie couplet heerscht, veel gepaster zoude geweest
zijn . Immers , de toon is veel heldhaftiger , dan voor her
vak der fraaije kunflen en wetenfchappen behoort , waaraan
zich bride Vrouwen alleenlijk hadden overgegeven .
De Lierzang op de Inenting der Koepokken, door den Heer
II . ntrnJta JR ., voldoet geheel aan zijn oogmerk, en flelt her
onderwerp , door vinding en oordeel , in zijue ware krachr.
Alleenlijk tnishnagt ons een Lierzang van dertig flrophen. Het
is niet mogelijk, dat ~dn adem dozen zang bezield heeft. Wij
verlangen, dat andere Dichters zich hoeden, om tegen dozen
regel der kortheid in bet Lierdicht niet zoo dikwerf to zondigen .
De Zang van den Ileer BILDRRDIJK, Lij zijne intrede in de
lllaatfchappij, is boven alle kritiek verheven . Zi,jne nederige
betuiging aan Leidens rei van kunflenaren mag dus wet niet
hooger dan als eene pligtpleging golden , wanneer Jupiter den
Coden op den Olimp een bezoek geeft.
Eindelijk levert de Heer ToLLENS eene foort van Romance,
getireld : Ban een gevallen lllcisje, welke zoo veel eenvoudig
ichoon , zoo veel waar dichterlijk genie, zoo vele hevalligbeid van maat en rijin, met her edele natuur-gevoel vereenigt, dat wij niet fchromen, dezelve den naasren rang van
bet laatstvoorgaande toe to wijzen, en als meesterfluk albier
over to nemen.
Neen, we6rhou, in 't bang verdriet,
IVleisje lief! uw tranen niet ;
Lant ze vrij uw wangen groeven :
Waartoe zoudt gij fchoon behoeven?
Al uw vreugd verlioof als kaf . . .
't Roosje brak in 't bloeijen af .
Bens der maagden room ell eer,
Nu der maagden room niet nicer ;
Lens der knapen ziel en zucht,
Na van elken knaap ontvlugr,
Nn gefchandvlekt, waar gij vliedt . . .
Neen , weerhou uw tranen niet.
Teelt dan, hemel! 't gruwzaam gift,
De ingefchapen tooverdrift,
Die hct jeugdig hart doer jagen,
Zulk een' naren Ileep van plagen 8
Banrt dan de onuirdoofbre gloed,
Die zijn vlatu fpreidt door ons bloed,
F 3
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En verfland Trent noch geweten,
En tic tvereld doet vergcten,
En den nood to wuft veracht,
Zulk cen doodfchc j2rnrnerdragt ?
Neen , we'rhou , in 't bnug verdriet,
11-eisje lief! uw tranen niet ;
Leat ze vrij uw koonrjcs vlekkcn :
Waartoe zou u 't b!osiie flrekken?
Al uw blocijend fc'noon verdween :
Zonder onfchuld is er goon .
Schrei dan , meisje ! 't geve u lucht ,
Schrei, ais ge omdwailt door 't gehucht,
Schaamraid voor her oog der buren,
En u wegdringt fangs de muren ;
Als uw fpeelnootc u onrtnoet,
En uw fpeelnoote u nict groet,
En hair oogen of hat dwaien,
Of ter loops ze nedr laat dalen ,
En met deernis op u ziet . . .
Neen, weerhou uw tranen niet .
Ween dan, meisje! bloos en weep,
Als ge, met uw fchande alleen,
Knapen, die u liefde zwocren,
Schimpende om u rond ziet loeren ;
Als er hier a een ontwijkt,
En er daar u een bekijkt,
En een ginder wijst en fluistert,
En een naast hem gluurt en luistert,
En in fehampren Iiwlach fchiet . . .
Neon , weerhou u\,v tranen niet .
Schrei dan, meisje! fchrei dan luid,
Als de jeugd het kransje fluit,
Wru r it de cerkroon word geboden ,
!,'In a thans vergcet to wooden ;
Alt ze fPee!t en zi,.gt en dansr,
En der maagden iokken kranst,
En hair namen op duct flijgen,
Moat den uwen hliift verzwijgen,
En een finder de eerkroou biedt . . .
Neet, we&rhou uw tranen niet .
ATanr, herdenkt g •o , in al die finart,
Ain den moorder van uw hart,
Dip
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Die uw zwai,heid loos verraste,
Ann uive onfchuld zich vergastte,
En , verz a "gd , u verftie! . . .
Neell, we&hou uw LvraakbeE filler.
Vreeslijk zij u zocn heloofd!
Scharde brandmcrL hem your 't hoofd,
En verraad' zijn helfche kagen ;
Rnmpen tecknen a1i' zijn dagen ;
Wroeging 'rift' zijn hart van eeu,
1Vanhoop ftrekk' haar klaauw, er been,
En vervoig hem voor zijn fponde :
Dreigend fpcke nw beeld ze in 't ronde,
En uw roawkreet, then hij boor',
Iluile er hem zijn gruwlen voor!
I-Tern ftrekk' 's hemels wraak ter ftraff',
U rukk' ras de fmart naar 't graf :
Leg er 't matte hoofd to rusten :
\Vaartoe zoo u 't levan lusten ?
Al uw rijkdom was uwe eer . . .
Wac toch heeft een meisje meer?
1\Taar, als ge anti gezwollen borst,
Blode, 't zuigend wichtje torschc,
Dat u dankbaar poogt to kozen,
En u koontjes biedt van rozen,
En om moederkusjes vleit,
En u aanlagcht, als gij fchreit ,
En zich vastkleeft om uw midden,
En om liefde fchijr .t to bidden,
En bet lonkje, dat ge 't kwist,
Voar geen koningskroonen mist :
Mar , als ge , in de ziel verrukt,
Vurig dan 'c in de armen drukt,
En een vreugde in 't hart voelt blaken,
Die geen maagden-boezems fmaken ;
Als ge, ontg1oeid in liefde en lust,
d'Adem 't van de lipjes kust,
Onverzaadlijk van verlangen,
't In uw borst zoekt in to prangen,
En van 't hart , waaraan het fchuilt,
Met geen' vorftenfchat het ruilt :
Wisch dan , winch dan 't fchreijend oog,
\Visch dan 's wichtjes koontjes droog,
F ¢
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Door nw rranen not bckreten ;
Le r dan fpot en lot v"rgeten .
ten flrijd,
1Vaar do hood u den
'k-ocder :coed verayint ^.Itijd ;
\Vanr u jannnren overvailen,
rdoeiiertrOnV' doGrwh'orfleit ze alien ;
VV:a-,7
kn :a~t non de cc ,
1 Toecieriiefde heeit ze weer .
Wisch dan do oo_,*cn, ban do fnart,
Moor eon hoogcr drift in 't hart ;
IMToog' geen wereld zich erbormen,
Sluit, getroost, uw kind in do nrmen,
Rocp hot, in verruklcing, toe :
„ 1Vicht e! ziju wij wel to ume' ;
„ Schoon verfchopt door een' verrader,
„ Kind! bierboven hebt ge cen' vader ;
• Volgt de fcho nde oils bier in 't graf,
• Kind ! de hemel r ;:keut ze af ."
Schep din , fchcp dan hoop nit nood :
't Moederhart is 't lot to groot,
Als 7,e 't kind or vast man presfen,
Dat hare cigen borflen lesfchen .
Woes data , droeve ! 'c iced getroost,
Tot de biijdfchnp, die 't verpoost,
Nog uw rarnpen doC benijden ;
Tot in 't gift van 't bitter lijden,
Waormee 't lot uw beker volt,
No .- cen vreugdetraantje rolt .
Ain bet oordeel nu, welk wij oils verpligt achreden over
de-fen Bondel to vellen , hebben wij maar weinig toe to voegeo . In alle fiukken komen ineesterlijke plaatfen voor, die
oils bewijzen, dot wel in do zangers die hoogere kunstvermogens liggen , wier vlijtige beoefening volgens gepaste regelen
hen tot den harmonifchen Loon der waarheid en fchoonheid
zoude voeren ; doch de opmerking, dat nil eons man elt de
ceulteid v :n behandeiing , dan weder bet karakterifiieee van
Lon toots, die naar elk voor- of onderwerp order cheiden beh:oort to wezcn ; nu eons do gepastheid van overgangen, dan
iet ongezochte of ongekunfielde ; nu de ordoi:nantie, dan hot
tiofreerfel ; nu de juistheid van beelden en leenfpreuken, din
de zuiverheid van denkbeelden, terwiil de edelfie der kunfien
geene valfche voorfielling gedoogt : de opmerking van deze
gebrekea , die ooze oordeelkundige Lezo•r s zelve , bij eigen
2 an-
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aandachtig inzien , in de meeste flukkeu zullen ontmoeten ,
verbiedt ors, om dit Deci als een kunst-tafereel der Schole
to erkennen, betgeen voor jongere Dichters in alle opzigten
tot een gepast model zoude dienen ; gelijlc wij zulks van de
1biaatfchappij , als zoodanige , gehoopt, en na eenige jaren flilzittens gewacht hadden . Ten aanzieu der Prijsverzen vooraf,
zij bet ons vergund den beoordeelaars ann to bevelen die gefireugheid, waarvan HUratius zegt : in Aletii descendat juc?icis
cures ; daar zij bet is , weike alleenlijk tot de waarheid voert.
Dan, misfchien is dit ttveede Deel de laatfte Bondel,dien wij
in zoodanigen furaak van de Maatfchappij ontvingen , daar zij
haren titel van Taal- en Dichtkunde in dien van fraaije Kunflero
,en 1Yetcnfehappen herfchapen, zich a1ZUO in bet ruimere gebied der Zanggodinnen begeven heeft, en nu vourtaan, zoo
wij vertrouwen, wile de regelen eener gezonde oordeelkunda
op de vruchren van Karen arbeid met eeue onverwrikbare gefirengheid zal doer werken .

.1rujlerdana

bij den nacht bef houwd, loertig Dichtfiuk, door
voorgelezen in de Maatfchappij : Felix Meritis, den 21(len van lijnrnaand, 1807 . Te linflerdam, bra
P . J . Uijlenbroek . In gr. Eve. ^•7 Bl.
A . L . BARBAZ ;

waudeling bij nscht, en wel eeue onzigtbare wandeling .
E ene
De Zangnimf des Dichters kon echter niec alles bezoeken ;
zij moest natuurlijk eeue keuze doeu ; en ditmaal heeft zij
hare wandeling zoodanig gerigt, dat hecgeen zij befchonwt
juist voor Amilerdatn niet zeer vereerend is : behalve eener
enkelen menfchenvriend en nog eener armen braven , zag zij
toch Diets dan fchandelijkheid . Is dit ernst of boert?
Over
bet geheel konden wij de aantvijzing : „ Boertig Dichtfluk,"
voor geen overtollig bijvoegfel op den titel rekenen . Dichtflnk
kan er door ; immers vnn dichterlijke tvaarde is deze be(ehouwing niet ontbloot ; zij bevalt bij de lezing, en heeft eeue
leerzame !trekking ; doch grootendeels vinden wij bet flukje
.meet in den ernjligen dan in eener boertenden trant ; offchoon
wij , nu wij bet vooraf wetea , bier en daar bet een en tinder ,
dat naar boert zweemt, kunnen opmerken, en ook bet denltbeeld, Amsterdam cons bij nacht to befchouwen , boer
tig en luimig genoeg is . Van de nu flille eenzame ilraat
treedt des Dichters Zangnimf allereerst een fpeelhuis in
Wnar 't piepen van de fluit
En 't krasfen der viool, door 't ahligst toongeluid,
De nachtbnchanten noodt ter dansbaan op to treden ;
Waar't fchuim van 't fchoou gewacht, door zich met praat
to kleedea
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En op to kleuren, 't oog der dwazen tot zich trekt,
Wie't, in bun wulpfchen lust, de bears ligt eil begeke,
Slecht vrouwvolk, flechte wijn, flecht tijdverdrijf in wanrheid,
Het is bier alles flecht ; de vreugd is 't beeld der naarheid .
Van bier gnat zij door eenen duisteren gang eenen trap op,
en vindt
Eeu kanrer opgepropt met allerbande lieden,
Wier razend ongeduld bet blued van drift duet ziedcu ;
kortom, bet allerfchaudelijkst grof hazardfpel .
Voorts komt zij in een ander gezellehap, 't welk zij dun
bezingt :
De vrouwen en de mans
Zijn lustig hicr bijeen ; 't vermaak gait bier ten dans .
De tafel, overleda met keur van wijn en !'pijzen,
Wanr' , voor deu lekkerbek, wel weard in dicht to prijzen .
De meeste gasten zijn betoovcrdd door bet net ,
Dat reeds op Noiichs brein zoo veel ver :nogen had ,
En zwaaijen door de zeal, of liggen dof re ronken .
Ilier last de dertelheid zich door den wijn ontvonken
De Nimfjes ziju ten prooi can Bachus heldenfioet ;
Hear wit gewaad is rood van flroomend drniverbloed ;
Bet kusfen, 't ftoeijen, gnat nu peal en perk to buiten ;
Geen zedigheid kan meet de wulpfche driften fluiten ;
't Geheim des minvermnaks wordt openlijk befpot,
En, fchaamtloos, is Priaap pier de cangebedcn God .
Verontwaardigd gnat bet zedige Zangnimfje van bier, veroorlovende zich echter eene korte verdedigiog van den tegen .
woordigen tijd en zeden , als zijnde in dozen niet erger dan
de vroegere , en blijft flilflaan voor eeu huffs, wear near de
brandfpuiten toe''chieten ; zij treedt eene kcmer in , waaruit
men brand hoorde roepen , doch viudt dear niets dan eeu
dicker, die zijne rijmer ,;itgalmt :
Zijn dichtfluk, indednad, is doller dan galant,
En ieder referijn behelst bet woord van „ brand!"
Na gant zij regelregt near 't fchrijfvertrek van ecn' Recenfent in een of ander Maandwerk (misfchien wel bet onze),
en , wat wil bet geval ! de man hceft juist des Dichters
,, Veldtogt der due Reitiers" onderhanden ; bet fpreekt van
zelve, dat hij een tik oat de ooren, en de eernamen van een
kwibus en Midas krijgt, bet zij dan in ernst of in boert ; en,
in ernst of fchetts, de Dichter neemt deze gelegenheid wear,
out melding to doen van zijuen naam en verdienfleu, en beril;t

AMSTERDAM BII N'AC[IT .

91

rigt in eerie aanteekening, dat bet genoemule Dichtfluk door
de Letterkrindige klasfs van bet 1lfationael Jo/litrrtat van Frankrrjb is aangeoo'nen, en in d<? beekerij van bet is;iiwut geplaatst ;
-- en alzoo verheven is haven iedere berisping?
Nil gait ]let naar ecnen gierigen woekeraar , wicn do Za .n ,•n imf,
met behulp van Febus, Gene aardige pots ipeelt ; en eiudelijk
treft zij daarop toch in AuiUerdain ook eons een' edelaardig'
ntensch flan :
Fen man, die eerbied wekt door jaren en gelaat,
Neemc hier, opdat hij peinz', den flillen nacht to bait :
Ilij fchrijft, berekent, niet wit woeker hij zal drijven,
Maar wit tot 'S naasten hulp hem's jaars moge overblijveu ;
1 ;c zie, hij fchuct bet hoofd, en toont zich onvoldaan,
Dat zjjn weldadigheid to weinig kin beflaan :
„ p Wreed verval ties lands ! " this hour ik hem zich uiten :
• Moest gij mij, in 't voldoen der celfle pligten, ftuiten!
• 'It Weet flechts lees kleine fom op to offren , en weleer . . . .
„ Behoeftigen t vergeeft me : ach 1 ilt verinag niet mfr ."
Na eene korte melding van verfchillende droomen , bevindt
zij zich in eon huis, wwaar alles in diepe rust ligt .
De man , de vrouw, zijn oom, hair zuster , zeven kinderen
Dric meiden en eon knecht * twee katten en eon hond,
Zes vogels, in nun kooi, 't flaapt wiles regt gezond ;
Dit vie," -en-zwintig tal, elk op zijn wijze bezig,
Vergeet de wereid, en fchijnt daar niet meer aanwezi ;.
De raiten flipen niet : zij finiffelen overal,
Gaan deeglijk bier to gist en houden feest en bal .
Zoodanig ziet men ook, als vorst en overheden,
En mindere antbtenairs, Diet langer vlijt befteden,
Maar ieder, zorgeloos , flan -list zich overgeeft,
Dat title fchelmerij den ruimen teugel heeft ;
't Stint even in eon land its in dit buffs gefchapen
De ratten itelen vrij, daar waar de katten flapen .
In bet huffs van den buurmen ziet zij den dettgniet, wien zelfs
de flaip geene rust veroorlooft op bet bed van dons, terwiil
de nabij wonende arme brave man dezelve volop geniet . De
Zangnimf befpiedt voorts bet huffs van eon jeugdig paar ; zij vindt
afzonderlijke bedden, en de echtgenooten bijna een mijl van
elkander verwijderd ; en, bij de volkomenfte huwelijksvrede,
ecn aardig kameniertje in de plaats van Mevrouw . Nog legt
zij in eene achterflraat een bezoek'af bij fiju Machteltje, die
zij under de dekens met een' broeder kwezel vindt, en verder
een' ftichtelijken drootn toewenscht. Na de opmerking dat no
vok
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ook de achterklip nagenoe .-, rust heeft, en alleen nog bij eenige waakilers voor een krankbcd, of bij baker en kraamvrouw
welkom is, brengt cie Richter deze ililte van den naclit met
bet gcwoel en geraas bij dag in geen oneardig contrast, Ieidt
zijne Zangnimf eindelijk nog in ere nrc'athuis, waar men geld
kept, en zij eindigt (denkelijk rock n :, bet gebruik van eenig_
ververfchingen) dus hareo Zaug, in ernst of boert ?
Zoodanig is, bij nacht, dees koningin tier fledlen,
Gelijk zij wierd genoemd, in blijde oriitandigheden,
Toen vrede en koopvaardij boar vesiten op den croon,
En zij nog was gehuld met eene wereldkroon .
Een eindelooze nacht beefs hoar, zoo 't ichijnt, omtogen ;
;Floor hoofd , met fibers bedekt, is mngdoos ne~rgebogen ;
En in hair' doodfchen kreits, ontbloot van werkzaamheid,
Is tusfchen nacht en dag bijua geen onderfcheid .
IVIogt, na den nachtvan rouw,die deAmfleltladdoetkwijnen,
Eerlang de dageraad van haar geluk verfchijnen I
Ja , wierd de heldre dag van dot gewenscht gebak
Nooit weder opgevolgd door ecuen nacht van druk 1
Met then Wensch ve~eenigen wij ons van harte, en voegen
er ons verlangen nog bij, dac ons fpoedig cen Tegenhanger ter
hand kome van dit grootendeels zoo treurig tafereel hetwelk
voor Amfterdams to regt geachte burgerij meet vereerend is!

De Franfche Parfumeur , leerende bet berelden van alle foorten
van Room ofCremcs, 13s, en alle bij de Toilette ,ryebruikt wordende Poeders, Pommade, Blanketfel, [Maschiyater, Tand
poeder , Tinc?uur , Opiaat , lWoudwarer , enz . Door J . j .
MACHL+T en j. G . fCLE TT. 4snff. bij J . S . vaa EsveWt-l-ioltrop .
. In 8vo . So Bl.
1S07

'u
et goede Hollaudfche vrouwtje van den Recenfent, Men
.L1 dit boekje ter hand kwam

, weigert maar ronduit deze
voorfchriften en bereidingen to beproeven . 1" ecmde kost ,
vreenmde fchoonheids?niddelen , en zoodarsige vz •e ewde luchten,
zijn, zegt zij , i,z hear Izuis contrabande . llierover wil Recenfent nu volflrekt met hoar niet twisten ; hij was nog altij3
to vrede met de goede vaderlandfche fpijzen en de frisfche
Jlollandfche lucht ; en op het aangezigt van ziju vaderlandsch
vrouwtje verlangt hij even zoo &einig eenig vreemd blanketfel,
als lets dergelijks bij haar rein en onfchuldig vaderlandsch hart .
Ilij zendt dan ook dezen Franlchen Parfrrrretrr, zonder eenige
beoordeeling, aan zijneu Vriend , den Redactenr der Vaderlandfche Letteroefeningen, terug ; verklarende zich , om bet
boven gezegde , meer of min vooringenomen, en alzoo over
denzelven Been' bevoegden regter .
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VADERLANDSCHE
LETTER-OEFENINGEN.
Lcerredenen van c. R0CGE , in leven Leeraar bij de
Christelijke Gerneente der Remonl1ranten to Leijden .
Na zilnen flood tritgegeven . Te Leijden , bij D . do Mortier en Zoon . do, . In gr . 8vo . XXXII en 173 bl .
en dubbeld genoegen fmaakten wij bij het lezen van
dezen bundel , zoo oni de innerlijke waarde der
E
Leerredenen zelve, als omdat wij in de keurig gcfchrevene Voorredc, met het zedig opfchrift : lets over dez~
Leerredenen en haren Zatnenfleller, door den bekwaineit
Amiterdamfchen Leeraar, c . w . WESTERBAEN, gegeven, een overzigt erlangdcn van de veritandelijLe eit
zedelijke waarde van ROGGE, en van deszelfs verdieniten als Schrijver ; welke laatlten, hoc veel achting wij
ook immer voor den ijver en den kiefchen en klareu
fchrijfltijl van den Overledenen gevoed hcbben, onze
verwachting overtroffen .
ti'Vij verhcugden ons vooral hicrover , omdat 0p zulk
eene wijze , door cenvoudige verhalen der verrigtingen van Schrijvers , uit de pen van we! onderrigte
Vrienden gevloeid , een ledig vak in onze Letterkunde
bet best kan aangevuld worden . Hoe dikwijls wordt
er verwaarloosd , om de verdienftelijkite Schrijvers,
uit ons midden weggevallen , naar behooren te gedenken! Niemand der verpligte tijdgenooten fchijnt ziclz
doaraan gelegen to later liggen ; en hierdoor is her,
dat niet alleen de beoefenaars van onze Letterkundige
Gefchiedenis, later, bij pogingen tot dankbare verntelding , dikwijls veel en vruchteloos mocten zoeken,
maar tijdgenooten en nakomelingen maar al to veel verItoken worden van het kennen van vele goede en nuttige
bedrijven . Zoo zagen wij onlangs bet affterven van
CASPARUS RENSING, PIETER VAN WINTER NICOLAAS
SIMONSZOON, JAN JACOB V1<,tEUL, ENULLBEitT MATTWAS
LETT . 1808 . 1O . 3 .
CT
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TIJIAS ENGELBERTS ell ainderer ; Bail !vie hcctt no-,
hunne waardc en verrigtingcn in !let iicht rebraet? Zij
zijn reeds hijna vergeten . PM-Iogt doze of gene door ons
worden opgcwekt, om hunnc Lawn ;ennnlteu door ccni ;;
volledig berigt to verpligten ! 1loo c,aarne zouden wij
ons 1Z?engeliverk hiertoe aai,biedon . Wa,n- in wij zoo dikwijis Levensfchetlcn of Levensbcfchrij~ingen van B'uitenhzndes - s plaatllcn .
Onze tegenwoordige befchouwilig deep zich van zt:,lve in ttveei:n . Ointrellt he` ccr,Lc gcdcclec, hot Lets o,'er
ROGGE, zullen wij zeer kort zip .
Billijk heelt WEST>;RBAEN, bij het vermel den van iiCt
bedrijh van den nederigen aoGGE , den hoogen toon der
Lofrede vermijd ; overal is de [Idle ernst der bcdaarda
Levensbefchrijving ; ; hier eu char is dezelve editor door
den zachtcn gloed van Vriendfchap nlcrl_eliji : vi w, ;inlda_
DC levensloop van r.OGGE words n '~c aan ; dan daze
wns fiil en centoonig . Door zijucn Vader tot den dicnst
bij Lot Reinonfir' ntsch Kerk-ccnuotlcilap opgeleid, werd
liij Leeraar , en hlecf bet tot aan zi ;n ovcrlijdeih De
Gemeenten to .Noorduijk, Berkcl en L~ijrlez~ werden door
hem golcerd en gedicht . Innliddels vcrzuinldc hij goene
relcpen1ieid ow nuttig to ziju . Ziinc verlchilie,ade verc'ieniten, als Godgclccrd en lVij ; ; :crig Schrijver, als
Gcichiedfchrijvcr, als Burger, en als boy lug en beva.tt0ijl. Scllriiver voor de Jeugd , worded hierop brcedo'cig outwii,keld, zoo wel als zijne andere pogingeii
your hot R jk van Wetenichap en 5tnaa!:, voor d,-,a
Godsdicnst. , ] let Vadcrl,.nd, ell hot verbeierd Sel ;t,o' .
on le,wijs in ]let algemeen ; ook (die Voor do Ieonlonilritii : -che Broe(er ;chap .
Ten nclt!o wor ;it °.ijn ;.ach
en redig K%rahter en zijne Giud~vrucht ilij cell
en ongclula .ig Li :;chaanls ;cllo1 gedacht .
Na beri ; t
van de hulde , door de coincide Broederfohap aan
7s mans uaoeJachtenis bewc~.eii , to liClit: :11
e t.CVC,i y
wordt alles met cone gepaste /„Znlow , ekkiilr g
digd . Wij ucinCii dit not Van WESTER12AnN £,ereo,'lelijk over , en vereeuigcn ons gaarne en van ganlchcr
harte met denzelven .
„ Ouze woorden bchocit in c .~, GE nict, wiens werken zelve ]even en Ipreken , en ,
~, zoo wij wenfchen en bidden , nog lange voor do
• Christelilke waarheid en deu d -- voor den vrede
• en de vrijheid der Christelijke Fork -- voor de op• voeding der Jeugd -- voor de verliciating, beich-ran van

LEERRED1 NEN .

95

des Menechdonis, ]even an
,, ving en gelukzali -heid
Z'
fhrcl;e ; ; .uli~_n . God zegcne zijnen volbragten arbeid,
m„
„ doe zijne arsch in vredc rustcn , en vereenige zijne
„ Vrienden ddnmaal methunnen gezaligden friend, voor
„ do Ecumvi ,;hchi
Wat do Leerr'edenen zelve betreft ; tot betere be .
oordeeling di . :ne , dat dezelve niet opgefteld zijn
Mett
met het oogn ;crk van algemecne uitgave .
wcci ;tc dus pen pronk van gelecriiheid , ook geonje
breedvoerige fchriftverldaring, well: laat{ie anders met
redo veriangd zoudc worden, en waarin RoccE zeker
voor tivcinigdn behoefue to wijken . Hot zijn meerendeels
zedekundige Verhandclingen, voor zijne Gemeente geichikt, en hoogst tuutig om bij lnlistelijke vooriezingett
gcbruikt to worden , gelijk wij reeds bij eigene ondervinding weten . Uit cut oogpunt hebben wij ze gaarne teas
verzoeke des Uitgevers aangcmerkt .
De bundcl beltaat Hit zeven Leerredenen . De cerfte
drat. - t ten opfchrift : 1 . De warrde van Godsdienfiige Geloften . Do Tcl,stRet .XI : 39a • (DontmeigvaJEr~
en zijne Dochter,) It . Over de Ge,Idzz±c/it . Hand . VIII : 2oa.
III . Over den invleed van bet Burgerlilk Befiuur op den
IV. Over de Opvoediztg
Godsdienst . Joh . Xyrill; -6a .
der ~~iazdezen . I pLel'. VI : 4, V . Over de cchte waarderin;v dcr ian•e re rauden . Luc . X! : 9 . N71, Over de Bekeering van Pazdus . fl :ntd . IX : iilb . VII . Over tie opsvckking van ecnen " nsz~~:lin ; to : rLuc . VII :

Gacen wij van deu loop van clk ;:c Lcerrcde een afzonderlijk berigt , dan zouden wij ons bcltclc geheel to
buiten gaan .
Wij vcrge ;noegen ons (!us met to zeggen, dat de cerlte
en zesde , naar ons inzien , in bewerking uittteken ; dat
de laatstgemelde vooral cent afdocnde proevee is van de
befiste lion gachting van den Lecraar voor de Christetelijke Openbaring , als Gods cigen weri: ; dat in alien
de bevallige klaarheid en refine eenvoudigheid van Rncc~'s
denk-en fchrijfwijze bijzonder kcnnelijk is , en dat de rijkheid en het gewigt van zedekundi--~e lecringen alleen gem
evenaard worden door de trefl'ende juistheld der aan .
merl:ingen , en door derzelver allezins merschkundige ,
toepasfing op de behoeften der ouderfcheidene rangers
to d:anden des men1chelijkcn ]evens,
Tot eene kleine proeve diene de befchrijving van de
2edelijke gevolgen der Geldzueht : „ Waar fl het hart
„ betieerscht , verfuloort zij alle edcle ueigiligen . lit
G 2
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„ znlk een hart moet gij geene echte liefde tot God

„ zoeken : die de wereld lief heeftt, de liefde des Va .
„ ders is niet in hem ; die den Mammon digit, kan
„ God niet tevens dienen . Die alle zijne hoop flelt op de
„ ongetladigheid der wergild, en alleeu op zijne eigene
„ krachten houwt., hoc zou hij zich op de lcnilaanceit
• der Voorzienighcid durven verlareu ? [let :,oud is
„ zijn God, waarop hij al zijo vertrouwen Melt : deze
„ hem verlatende , vervangen mismocdigllieid en wan„ hoop de plaats der vorige trotschireid en baldadig.
„ heid . Alles aan zijne eigen krachten ver(chuldigd
„ rekenende , is hij onvatbaar voor cenig gevocl van
„ dankbaarheid voor de zegenin gen zlines weldoenden
„ Vaders . Niemand danl:t hjj zijnen voorl'poed daa
• zich zelven . "Zee daar dan oolk den grondtlag tot
„ een hardnekkig ongeloof, zoo wel in do beoefering
„ als befchouwing . Hij leeft alleeu voor doze wergild :
„ hij werfa alleeu, om ceus tot zich zelven to kunnen
„ ze gen : ,, ziel, gij hebt goederen , die voor vel .e
„ jaren zijn opgelegd : neem nu rust , eet en drink
„ en zijt vrolijk ;'' en buiten dien bel:ommert hij
„ zich over de vruchtbaarfle , troostrijk(le waarheden
„ van den Godsdienst even weiuig , als of zij, voor hem
niet beflonden .
Bij zulk cene zielsgeflcltenis laat zich ook wei„ nig menfchenliefde vcrwwachtcn .
Zijnc overdre„ verse eigenliefde vereelt zijn hart voor alle gevor_„ lens van menichelijkheid . Lij maakt hem doof voor
• de (lem des medeliidcns , onvatbaar voor de flreelin .
„ gen der vriendfch :ip . Alies wat tot zijne winzucht
• geene betrekking hecft, is hem onverfchillig : wee
• hetn, die haar beleedigt, of in den weg (laat! Gee• ne toegeeflijkheid kan hem tot verichooning van den
„ laatflen ; geese zachtmocdigheid tot verzoening met
„ den eerllen bewegen : al waren zij zelfs zijne beste
,, weldoeners, Been gevoel van da ;i! :baarheid kan zijne
,, woede bevredigen . Ook data zelf:s, wanneer hij de
• grootfle weldaden ontvangt , berekent hij atleen de
• voordcelen , maar waardeert nooit lict hart van den
• edeltnoedigen gever. Laaglheid met trntsch( :eid veree• -nigende, kunnen geese gcfchenken, hoe vernederend
,, ook in bedoelingen, hem doen blozen ; l:unnen gee,, ne beleedigingen zijne gevoeligheid fcherpen , zoo
• ilechts de eerile zijne hebzucht bevredligen , de2) Int.
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„ laatfte hem niet benadeelen . Het was deze zielsge• (teltenis, welke de doorzigtige JETRUS omen SIMON
eene cnkele bittere gal en cen zamenknooping van
• ongeregtigheid deed noemen ; en nog verdienen alien
• deze zelfdc befchuldigiag , die zich aan doze drift ge• heel overgeven ."
kVVij twijfelen Been oogenblik of de uitgave van dit een
en ander zal this welkoni zijn aan vele Godsdienftigen
order ooze Landgenooten , en vooral aan zulken, wier
tack bet is , eenc keuze to moeten doen voor eerhelooningen aan leerlingen bij ferkelijk onderwijs . Wij weten, hoe moeijelijk bet dikwijls is , ten dozen eenegoede
keuze to doen : Secfengcest , hooge geleerdheid , donkere
be("piegelingen, geven hierbij Diet zelden onoverkomelijke
ltvuikelblokken . Niets van dit alles vindt men bier
ouden en jongen kunnen zonder groote infpanning
voedfel erlangen voor geloof, veraand en hart ; en hoe
zelden is dit bijeen!

Verhandeling over de tegenwoordige laattwheid en onverfchilligheid in den Godsdienst, derzelver oorzaken en geneesmiddelen , door w . VAN VLOTEN, Predikant te Barneveld ; met eene Yoorrede van L . EGELIATG, Predikant
to Leijden . Te Leijden , bij A . en J . f lonkoop . 18o7 .
In gr . Svc. 134 Bladz . Voorrede VIII.

1rene Prijsftoffe , door

TEYLER'S Godgeleerd Genoa.121 fehap in 1804 opgeaeven , betreffende „ de plants• hebbende onverichilligheid omtrent bet Godsdienflige,
• de oorzaken dezer jammerlijke ontaarding, en de mid• delen om een regtfchapen ijver op to wel.ken," heeft
den Eerw . VAN VLOTEN aanleiding gegeven tot het
khrijven dezer Verhandeling. Hij heeft dezelve bij Toy .
ler's Getiootfchap ingeleverd , maar zij is , zoo min als
eenige andere over dit onderwerp, bekroond . Dus bleef
de gewigtige vraag, voor bet Publiek , onbe intwoord .
Dit ging den Eerw . Schrijver ter harte, uit befef van de
hooge aangelegenheid des onderwerps . Te dier oorzake
vond hij zich opgewekt, zijn opftel nog cens bedaard na
to zien , hetzelve zoo veel hem mogelijk was to volmaken, en aldus verbeterd in bet licht to geven .
Voorloopig zegt de Schrijver het een en ander, wegens
bet
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let belong der vritag . Doch hot is ons als eerie in hot
ooog loopende onnaauwkeurigheid voorgekomen , wana eer hij zich, over de bedoeling der Vraag, dus uitlaat :
%Vat den waren card van hot opgegcven Vraagftuk he•• treft, elk, die hetzelve oplettend gadellaat, zal fpoe• dig bemerken , dat in hetzelve bedoeld words , cell
• onderzoek naar de oorzaken van verval, en naar de
, ., middelen tot herltelling van den ijvcr in den uitwendi.
• gen Godsdienst ; enz ."Dit bi,'voegelijk woord uitwendigen is eusfyf gedrukt , doch~ komt in lien zamenhang
Teyler s Genootfchap begeergeheel niet to pas .
de, ldaarblijkelijk , niet eene opgave van de oorzaken
van verval, enz . van den uit,wendigen Godsdienst, maar
van de onverfehilligheid omtrent den Godsd-ienst , zoo
als doze in het barte meet plaits hebben en zich ioorts
naar buiten werkzaam betoo .nt . Dan wij befchouwen dit
enkel als eene onnaauwkeurigheid van uitdrukking, wel .
1 e ook geen invioed heeft op 's Mans vernere redenering .
IVlogelijk bedoelde de Schrijver den Godsdienst onderwerpelijk genomen , fubjetiif, in tcgenftelling van voorwer .
pelijk, objettif.
Naar aanleiding der gemeide R :rijsvraag, is de Verhan
deling gefplitst in drie lloofiMeelen . Hot eer•f te beheis .t
een Tafereel van de toenemenrde keauwheid en onverfthilligheid in den Godsdienst Bij bet fehetfen van hetzelve gaat
de Eerw . VAN VLOTLN aelltervolgens na, de dank- ell
lhandelwijze der G .ouvernementen , •- - tier Leeizaars etc
Hoogleeraars, -- der `Vijsgecren en Kunftenaars ® ell
eindelij'k der Menigte, bij de meest bekende Voiken vats
Europe . Dit droevig Tafereel vervat vele juiste trek .
Len, en helaas! maar al to ware bijzonderheden . Doch
]let komt ons voor, dat de Schrijver niet juist redeneert,
waar hlj de verminderde gehechtlieid van fommigen aan
bet Kerkgenootichap , waartoe zij behooren, doet die .
nen tot cen bewijs van afnemende belangftelling in den
Godsdienst . Tiij vo,orbeeld , wanner hij, 61 . 25, als cell
blijk van onverfchiiligheid in bet Godsdienflige, bijhiengt, „ dart in groote plaatfen in Duit-schland m :eer• malen leden van den Protestantfchen Kerkenraad
Roomfche vtouwen namen , en ook weder leden van
• den Roomfchen Kerkenraad zich met Protestantfche
•• vrouwen in den echt begaven ; her welk (volgens zijn
,, Eerw .) ten minfle van de (NB .) groote koopltad
Mauheim waarheid is." Huwelijken van Roomfchen
•
met
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iiet Onroomfchen molten om andere redenen niet zijri
good to keuren, maar een bewijs van onverfchilligh : :ict
in het Go&&lsdien!Iige lev .ren zij , onzes inziens, even
grin op , als het ; ;cen de Schrijver, bl . 38, vermeldt :
„ datdePtotestantfchc,jon ;geliugfcliapte Hetdelbcrg, aan
„ de R of)mfche Pr oc sfic de cer der begeleiding willende
.,, aandoen, dezelve is vooruitgetrokken ." -- Gereedelijk ftaau wij toe, dat cene verminderde verkleefdheid
aan het Kerkgenoottchap wel eens het gevolg is van
onverlchiili^heid omtrent den Godsdienst ; maar dat
ztfiks altijd het geval zoudc zijn , zoo dat men nit bet
semis van verkuochtheid aan eeuig bijzonder Kerkgettootlcitap tot onverfchiliigheid omtrent den Godsdienst
zou kunnen befluiten , komt ons geenszins bewijsbaar
voor . Integendeel wij zijn van gedachten , dat eigen
oefenin in Godsdienftige kennis , (uit bet beginf.l van
belangf elling) inzonderhcid in de Historrhi Dogr etica,
die gehechtheid wel eens kan doen verminderen, in eene
omge'keerde rede dat de helangftelling in den Godsdienst
tocneemt . Trouweiis die bedoelde gehechtheid is meestal niet anders dan Sectengeest, welke plaats kan hebben, en metdedaad vceltijds pleats heeft, zonder eenige
de minite ware Godsdienffigheid .
Doch de Schrijver fchijnt er zeer op gezet, dat de
onderfcheidene Leerfielfels in wearde gehouden worden ;
althans bij telt het niet prediken overeenkomftig de vastgeltelde en aangenomene Leer van het Kerkgenoot4chap,
waerbij ienmand Leeraar is, (zoo als die Leer in de fyci .
bolifche hoeken van dat Kurkgenootfchap vervat is)
under de oorzaken van vetflaauwing omtrent den Gods .
ciieust ; bl . 91 en 22 . Gelijk hij ook in het derde deel,
bij het verhandelen der middclen om den verflaauwden
ijver to verlevendigen, er op aandringt, dat elk Leeraar
zich bij de Lecre van zijn Kerkelijl : Genootfchap h ost .
d e ; bl . 116 . -- Maar z,al dan het ftaande houden dier
onderfcheidene Lecrffelfels, in de verfchillende Genootfchappen der Christenen , diencn om de belangfteiling
in den Godsdienst op to wckken? Zou men niet veeleer
mogen onderftellen , dat juist bet gezag, 't well : men
can die onderfcheidene Stelfels heeft toegekend , eene
der oorzaken is van laauwheid en onverfchilligheid,
althans hij dezulken, welke zich niet overtuigen kunnen
van de gegrondheid der voorouderlijke Icerftellingen van
dat Genootfchap, iu hetwelk zij werden opgevoed, ter-
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tvijl 't hun nail gelegelnheid ontbreti:t ow van de denkwijzc van andere Gezindhcden ondcrri~t to worden ?
Lldedaad, moeten dc Leerilelfels, in tiiden van partijicltap ontworpcn, en doer wercldiijke nlagt ingevoerd,
llchandheafd wordcll, War nitzigt is er dan, om het
lamenflel der Leere terug to brengcn tot de oorfpronke.
lijhe zuiverhcid en cenvoudighcid der Apostolilche tij .
den ? Integendecl , men onderfcicidc het mccr- van het
minder gewigtige, drnkke de hoofdwaarheden van ftct
Evangelic , welke door de vcrfchillende Kerkgenontfchappen, ja, ondericlhciden verklaard, maar Loch eenparig aangenomen en beleden worden , der jeugd op 'c
barte ; men make een iegelijk opmerkzaam op zijoc gecstelijke behoeftcn en wczeniijke helangen, en trachte hem
de knot e aangelegenheid der kenmerkende lecringen van
her Evangelic, als ee ;ae kracht Gods tot zcrligheid, to doers
gevoelen : zulks zal veelcer (lrekken tot bevordcring
eerer regifoortige bciangllelling, dan do handhaving der
onderfcheidene Leerflellels . - Zonderling is ]let, dat
cell Leerair der Hervormde Kerk den Paus beklaagt, en
zich over de handelwijze der Roomschgezinden, onder
andere, bl . 41 , dus uitiaat : „ Welk een verachting en
„ vervolging hecft de lHeilige Vader van de kinderen der
„ Kerk, altbans in main , ondergaan? eu hoe is daar
„ [in Italic] alles wat heilig en gecstclijk genocnld werd,
„ behandeld? 1k bAen dat vole PRocmschgezinden (lit
„ met het grootfle ongenoegen aanfehouwd hebben, en
• dat ook vclcn ("nor de drift hunner voorgaus ;ers ver„ voerd zijn, gelijk van achteren blijkt nit het gedrag
• van cell groot nantal, die, bij de op nieuw verkrege• ne vrijheid , zijn wedergehecrd tot hunnen Godslie EerW . VAN VLOTEN heeft,
,, oIenst ; CnZ .
tilt fchrijvende, zekerlijk niet ;gcdacht aan bet gedrag dcr
Gccreformccrden ten tijde dcr liervorwing, ten opzigte
van „ den I)eiligen Vadcr en illes wit in do Moederkerk
• heilig en geestelijk gciicht wend ." En hoc vreemd
klinkt het, dat hij her gedrag vela Roomfchen, in bet

;l'ederkeeren tot hurmen Godsdie27st, prijst!
I -Ict tweede Hoofddcel handelt oser
jaannierlrjk verval in bet Godsdienflige .

do oorzaken van het
Als de voorraam-

Ile of hoofdoorzaak flelt de Schrijver de Ligtzinnigheid
welke hij befchrijft „ als bet tegengcflelde va» werh-, znamheid naar vaste aangenoniene gronibeginfclen ."
Vij zijn het met den Eerw. Schrijver ten voile eens,
dat

VERHANDELING .

for

eat de Ligtzinnigheid als de hoofdoorzaak van de verflaauwing omtrent hat Godsdienftige moat worden aangemerkt, doch zouden verkiezen de Ligtzinnigheid to
be('chrijven, als iemands gebrek van nadenken over zij .
nen tocltand en de gevol gen zijns gedrags, of ook als
cane onverfchilligheid omtrent hergeen voor den mensch
van belang is of worden kan . Voorts heeft ons uitnemend bevallen, 't geeu d ;: Scin,ijver zegt, wegens de
wijze, waarop de Ligtzinnigheid zich in de Huisgezinnen en %j de opvoeding van het aankomende gellacht
openbaart ; vooral ook , de voordragt der redenen ,
waardoor de heer(chende Ligtzinnigheid, in de laatfle
helft der verloopene Eeuw, meerder gelegenheid verkreeg
om de belangftelling in den Godsdienst to verzwakken ;
gelijk mede, de aanwijzing van de eigenaardige gevolgen
der Ligtzinnigheid . Dit alias ivordt bondig beredeneerd,
en men ontdekt in dit gedeclre des \Verks nier dat verlangen om de onderfcheidene Lecritelfels ltaande te boaden , weak ons in de eerite Afdeeling hinderde . Inregendeel de Schrijver fpreekt „ van de belangrijhfle leesflellige
• waarheden , welke de Goddelijke Openbaring voor• flelt, als die in elk Kerkgenootfchap behooren voor• gedragen to worden ; " bl . 86 .
Ilet derde Hoofddeel handelt over de middelen tot verbetering. Als hat eenvoudigst en krachtigst , 't welk
door Menfchen kan worden ter hand genomen, flelt de
Schrijver voor , dat elk, die belang (felt in den Gods .
dienst, in welk een stand geplaatst, zich toelegge om
de to voren befchreven oorzaal : der toenemende verflaauwing , to weten de heerfchende Ligtzinnigheid, tegert
to werken . - Na een gemoedelijken aandrang der algemeene verpligting , wordt nu voorts ouderfcheidenlijk
opgegeven , wat de Ouders en Mcesters bij de opvoeding , wat de Overheden , wat de Leeraars van den
Godsdienst, wat de Hoogleeraars , wat de \Vijsgeeren ,
Kunitenaars en Dichters, en ook wat de Schrijvers van
Recenfien , Maandwerken en Dagbladen tot dit eindc
kunnen en behooren to doen . Wordende dit ftuk be(loten met cenige drangredenen ter aanmoediging, ontleend
zoo uit hat vertrouwen op Gods genadige goedkeuring
en zegen , als uit de vordering in Godsdienftige kennis ,
welke, onaangezien de toegenomene ligtzinnighe'd , in
onze tijden plaats heeft, en van welke de Schrijver reeds
to voren, bij den aanvang van hat eerfte Hoofddeel, met
G 5
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lofgewaagd had . Oak ditgedeelte des Werks is ons voor.
gekomen wf1 en met veel hartelijkheids gefchreven teziju .
Uit de Voorrede flaat ons nog dir aan to teekenen, dat
de Eerw . Heer EGvLING, sevens de Verhandelin .g van
As . VAN VLOTEN, ter leringe aanprijst zeker Hoopp
daksc .h werkje over 't zelfde on,derwerp, getiteld : die
Lattkeit des Zeitalters ze-een Religion and Schrift, Leipzig
i8o5, welks onbekende Schrijver de voorname oorzaak
der laauwhei4 en onverfchilligheid ffelt „ in de gebeele
„ afwifting van de onde mauler van opvoedirg en under .
„ wijs, die, ltaewel in vele opzigten verkeerd en ge.
„ brekkelijk , echter minder opperviakkgg was , tmeer
„ vastheid van karakter to wege bragt, en eeae meet
„ ernfJ•i gee en Godsdienfhige ffetmming mededeelde ."
Van digit werkje is eerie verhaling aangekondigd,
$a ief van Philadelvhus, aan den O /teller yan bet ilrlres,
enz . Te Leijden , bij J . van Jhoir .
In gr . 8vo.
45 Bl.
welmeenende Brief, waarin den Ohfteller van bet to
E envoren
door ons aangekonaigd 4dres aan a11e ale Syno-

d4le Vergaderingen dezer Landen, tot redres van de vuor1t nnende gebreken in de nieuwe Evangelifch a Gezangen ,

nog al het een en ander, met vrijtnoedige befcheidenneid,
wotdt onder bet oog gebragt , 't geen hem , zoo hij
Wet to zeer met ziclizelven en zijo gefchrijf ingenomen is , wet zou kuunen doen verJangen , hetzelve
onde; zich gehouden to hebben . De Brieffchriiver beweert , en ffaaft dit met redenen , dat hij, misfc.bien
evenwel zonder opzet , heeft medegewerkt, o .m onrust
en tweedragt , onder de Hervormde Christen-gemeenten , aan to ffoken , out vole lofwaat dige Leeraars to
beleedigen en in werdenking to brengen , en , daardoor , de fnoode bedoelingen van he .t ongeloof , tot
groot nadeel van de Hervormde kerk, to begunfligen,
terwijl bij zich, met de daad, verzet tegen die ordening,
waarvoor hij zoo driftig fchijnt to ijveren . 't Komt hem
voor , dat de Adresfchrijver zijne gevoelens en mee .
ningen niet zeer duidelijk voorgelfeld , en deze twee ge .
fehiivragen met eikanderen verward heeft, of natnelij .k
de invoering van meuwe gezangen goed is, en of de inge-

losle
aar korten
gedeelten
tijd daaruit
heeft de nemen
verdienflelijke
, maar her
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gevoerde gezangen ann hot voldoen . In 't
voorbi ;gaan maala hij gewa ; van , ea cruc?,t, vol gens welk
de Adresmaker gezetid words, ook eenige diciitltroeven
aan de C )mmisfie aangehodeo to hebocu , die afgekeurd
zijn, waarom net clan zoo, kunnen lchijnen, alsof hij
daarvo-or au zekcr foort van wraak heelt widen nemen .
Iij mat daarop dezc dric aanmerLingen volgcn . I . Het
is ntet to vcrwachten, flat oeit eenige zang(tnkken zul .
len opgcitcld worden , die geene gebreken hebbe n . !2 . Het
is onbillijk, bet Evangelisch Gezangboek of to keuren of
to verwerpen , om eenige gebrekett , terwiji men moot
erkenaien , daf bet over 't geheel , aan her hoofdoogmerk van deszelfs vervaardiging , op de uitnemcnd(le
wijze, bl-iintwoordt . 3 . Out to beflisfen, of hetzelve
met de leerii:elliugen der Ilervornnden overeenkomt, moet
men geene woorden nit hun verband rukken, noch e eni.
ge
zijn geheel, nagaan, en den ganlchen inhoud readple •
gen . 1)at de Adresmaker dit niet gedaan, en misfchien
wet opzettelijk verzuiiud heeft, toont de Brie ffchrijver
vervoigens aan . Geene door hem ingc'bragte bezwaren, waarvan hij cen geheel zevental onderfcheidenlijk
opnectnt , komen hem voldoende voor . Sommi e antwoorden zijn was zwak, en minder doelmatig ; maar,
over 't geheel, verdient dit verdedigfchrift van lion, die
voor overtuiging vatbaar zijn, gelezen to worden .
Verhandeling , betre ende eenige merkwaardige bijzondeeheden vain bet lijden, Jlerven en de opflanding van o,?zen
Heer en Zaligtnaker JEZUS den CHRISTUS, nit cen gerzees'cindig ooggprnt befchouwd ; door CASPARUS RENSING, ailed . Dac`tor. Tweede Uitgave . In taal en fpellin,m verbeteerd ; met eeni;!'Pe Aanmerkingen en eene eanprije,?de hoorrerle van Ij-BRAND VAN IiAMELSVELD . Te
Am,?erdani ; bij L . van Es . i8o8 . In gr . 8vo .
4genoegen gefniaala , de vrucht to zien van zijnen
M

voortreffelijken arbeid aan den grondflag van der Cbristssten geloof ; hij overfeed reeds op den i9den van April
1Sc7 , na then arbcid in i8o6 gemeen gemaakt to hebben
door de uitgave dezer Verhandeling, welke niet lang
na zijuen flood voor de tweedemaal is uitgegevcn . Zij
ver-
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verfchijnt nu in fpelling vooral verbeterd , hetwelk zij
behoefde . De lIoog Eerw. VAN HAntrLSVELD heeft zich
daartoc de moeite getroost , hartelijk inllemmende met
de algemeene goedkeuring en toejuichin g van des Do5ors
work ; hij heeft ook eenige aanmerkingen tot hetzelve
toegevoegd , doch zoo weinig oeduidend van inhoud als
gering in getal, zoo dat de bezitters der eerfle uitgave
bij derzelver Bemis niet geacht : kunnen worden veel to
verliezen . Dat nogtans de naam des Iloogleeraars bevorderlijk zij aan bet verder ruitn vertier van doze be3angrijke Verhaudeling, is des Recenfents welmeeuende
wensch .

Tafereel der Stad Haarlem en dtrzelver Gefefiedenis, van
do vroegfle tijden of tot op den tegenwoordigen toe . Door
C ORNELIS DE K0%, ING, LD . Z . Ifle Deel . Met Plate,z . Te Ram- 16m, bij A . Loosjes, Pz . 1807 . In gr .
8o •e . 4.37 III.

zi ;n, fints lange , een geliefd vak
geweest van den leeslust onzer Vaderianderen, zoo
Szeertedebefchrijvingen
its cenig Volk aan eigen Land en Plants gehecht .
Van bier trofl'en de meeste Steden van eenige aanmerkelijke heduidenis Mannen aan, die ter befchrijvinge de
pen leenden . Zoodanige konden in bet Kunst- en Letterminnend Ilaarle.mn niet ontbreken . Eon AMi'Z1pIG ,
een sCREVELJUS hebben, in vroegeren tilde, daarwede
core ingelegd ; een VAN OOSTFN DE BRUIN in lateren
dage des cen Werk aangevangen , 't geen bij bet Eerfle
Deel gebleven is, en waar van hat overige, fchoon,
zoo Men zegt , zeer ver afgewerkt, niet to wachten
Plant .
l;ene volledige Befchrijving dier Stad was dus, als 't
ware, eene behoefte geworden . Ain deze tracht de
.flees DE EON1Nc t,= voldoen , en levert ons bet Eerlfe
Deel zijns Tafereels van de Stad Haarlem . Dewiji de Befchrijvingen der opgemeide Heeren in veler handen zijn,
en wel in de meesten van bun , die zich dit Werk zul.
len aanfchalen, heeft hij onderfcheide zaken en bijzonderheden , bij daze Schrijvers in 't breede behandeld ,
Gf kortelijk voorgefleld, of ook neheel achterwege gelaten . Dan hoe veel is er in die Siad veranderd en voorge-
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gevallen, fats een AnIPZING en SCREVELIUS ZiCh met
de Befchrijving onledig hielden ; terwijl VAN OOSTENN
DE BRUIN zijn Werk , althans voor de Drukpers, heeft
laten ftcken , en bet das zecr onvoltooid gebleven is .
Vooral heeft DE KONING zich bevlijtigd, om min alge •
meen bekende, of door die Schrijvers kortelijk of geheel niet aangeteekende bijzonderheden , eenigzins breedvoeriger dan andere op to geven . En van deze iborte
is er geen geringe voo! •r aad , blijkens het voor ons lig .
gend Deel, 't welk voornamelijk loopt over Haarlems
oudtlen Staat , Uitleggingen , voormalige en tegenwoordige Gebouwen, en eindeiijk derzelver Regeringsvorm en Schutterij .
Deze opgave van den IloofdInhoud wijst genoegzaant
uit, dat de Schrijver in dit Deel het minst levendig deel
ziins Tafereels to be irbeiden had . Behalve dit, geldt
hier eene aanmerking, door den Schrijver zelven in zijn
Voorberigt gemaakt . „ In eene Plaatsbefchrijving komen natuurlijk zaken voor , die , fchoon zij voor lieden , buiten dezelve wonende, kleinigh~~den zijn, of
fchijnen , echter haar foortelijk en wezenlijk gewigt hebben voor derzelver Inwoners en de zoodanigen, welke
in eeoige naauwe betrekking tot die plaats ftaan ." Dit
is althans het geval van velee der in (lit Deel befchrevene
lieiderijke Gefichten of zoogenaamde llofjes , welker
aantal in Haarlem verbazend groot is ; dan in derzelver
bijzondere befchrijving komt veel voor, 't welk de Oudheid en de zeden onzer Voorvaderen toelicht ; en 't zijri
deze lichtgevende punter, bij wel% e men zich met genoegen oplloudt ; terwijl latere hreedvoerig befchrevene
inrigtingen ons toeven doen bij Tijdgenooten ; dit fchenkt
eene gevallige afwisteling.
Schreven wij den Inhoud of , wij zouden , door de
Naamlijst der Gebouwen en Stichtingen van ondericheiden card, eene groote verfcheidenheid, ten bewijze van
het gemelde , bijbrengen ; dan hiermede zouden wij ooze
Lezers nict zeer verpligten . Dc medegedeelde bijzonderheden door hun , in wier beheer de Gebouwen en
Stichtingen ftaan , zoo van oude als van latere en de
hedendaagfche tijden, bewijzen, dat het den tegenwoordigen Befchrijver van Ilaarlem aan geene bereidvaardige
hulpbieding ontbroken hebbe, van welke hij een erkentetelijk gebruik matte .
Veel zouden wij des kunnen aanvoeren ; dan liever
wil-
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willen wij bier en daar iets bijzonders uiti,ippeu . Ware
bet niet to breedvocrig, wij zou,Icn met lust aff-rhrijve l ,
wat DE KONING vermeldr_ wegens de voorrcgt cn , in de
School van bet Roomsch-Cathoiijke Godshnis St . 7acob,
door de 1.velwilleudiieid der Re entcn en huip cener Commisfic Lilt heC iiaaslennsch Dapartarnent der Maatidiappi,je
Tot Nut van 't Zlgemeern, daargeitcld ; 't geen tot een
voorbecld van verltaudige bcvordering der vcrlichting
mag ftrekken .
Van onderrigtcnd aanbclang , en dus hier plaatfenswaardig, is, 't ;ears vermeid wordt wegens de hapelle
vain St . ; facob , reeds in den jare i ;r9 gebouwd , en met
eene bulle van dan H Lazarus vereerd , dicnende tot bet
fchouwen der Lijders , aztt de Lazer/j l .rank zijndc .
Daze Lijders warden in bet Ziekenhuis geplaatst, 't green
daarvan zijncn naana ontlaen`,_ Vile Lijders in Ilolland ell
Zealand moesten hair daze Kapalla komcn , om zich to la .
ten ichouwen , blij'tens can Liier bijgebraartten Brief van
Schout , Schepanen an Raden van FL a,lern . Hierbij vocgt
de Schrijver : „ Dc Lazetij was cane a'-r rred kc ziekte,
waardonr bet -ersatz it -chaani ward aangcdaan ; reeds
door de Kruisvaardars was zij nit bet Ooster overgebragr,
en in doze Landen veri',~reid . Om dazelve to genazen,was
men oudtijds in den wa ui, dat de Lijders, tot herliel wart
dezeive, cerigen tijd gehcdeld brood moesten eten : om
zoodauige Lijders van aoderen to ondcr' :erncn , gaf men
bun eene klep .. [net her w .apan da:r Stad fInerlem gcbrand,
waarmede zij zich aan de huizeu hooren deden , oil op welke
men zijne gift nederle de, zonder i :_mar iemand met
eene Lazarus-klep or getroost henen to z-nden . - Het
geven van z,<<odfanig eene Klep was ten voorregt aan
Haarlem vergi :nd, en van ou'en tijd hc :rkomilFig : dan
daar , volgens her oordee! van kuudia ;e liadan , daze ziekte hier to lands geheel is opgeiiouden , heefr no"' fret a-even Bier Klappen niet nicer plaars , hebbende bet Co-nmitte Provincianl van Holland, in 1`daart jaars 1797, ill
voldoening aan her verznek van her Sradsbaituur , helloten, om geene bedeibriaven, waarbij dan onl> de Lazarus-klep was, nicer of to geven . Nlen ', .,.all dus vejlig
alien, die zich met dergelijkc kleppen aanmelden , als
bedriegers befcbouw+wen, voor welke wen zijue handers
fluiten moet ." -- Wij voegen er bij, fine, in gevolge
hiervan, de Lazarus-kleppen met hat Bijfchtift Leprofcapiu van het Gebouw ziju weggenomen .
Na
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Na de opgave en befchrijving der H .ofjcs en liefdadige
Geffichten, wier gctal de Schrijver niet gelooft dat in
eenige Stad oozes Vaderlands zoo aanmcrkciijk is als in
Haarlem, laat DE BONING volgen : „ Wij zien hierttit met
eon waar genOegen do :;org, door once brave en werkzame Voorvaders gedra en, om aan oude en behoeftige
lieden, en aan de zulken, die anders veelal tot last der
Stad, tier Gemeenten, of van de hunnen kornen zouden,
huisvesting, onderfl<.nd en help to fchenkcn, deardoor
hunne ran;p_n to leni gen , en den weg naar hot graf of
fen en vrolijk to maker . Duurzame erkentenis zijn wij
derhalve aan deze Godvruchtige Stadgenooten verfchuldigd, die , in de gelukkige dagen van voorfpoed en overvloed , de vruchten huuner viijt en fpaarzaamheid tot zulhe edelc einden beffeden wilden ; waardoor zoo velen,
waarop wij betrekking hebben , den ouderdom met genoegen zien aannaderen, en de kroon der grijsheid met
blijdfchap dragon ." - Treurig is de fchets, welke lrij
ophaugt , van hot verval der meesten dezer Geffichten,
de Hof jes van STAATS, NOBLET , TEYLER en andere
van lien card uitgezonderd ; hij geeft dezelve , „ opdat
de nakomelingfchap daarvan kennis dragon zou , en met
istheid kunnen oordeelen over de nadeelige gevolgerz
Y r algemeene rampen, welke hot Vaderland treffen, ell
waardoor Haarlem zoo zeer gedrtikt wordt ."
Verre het grootlle gedeelte van dit Deel is aan den,
oudi en Staat, Uitleggingen, voorrnali ge en tegenwoordige Gebouwen, gewijd ; do Regerin ;svorm en Schutterij beflaan hot kleit.fle . -- De veranderir, in de
Stadsregering , terwijl wij (lit fchrijven, voorgevallen ,
zal ecne plants moeten 'heflaan in de toevoegfels en verbcteringen, welke de Schri ver helooft achter hot l atfle Decl cene plaats to zullen inruimen . •- Over de
Schutterijen is hij zeer kort . liet bijgebragte dient alloon om aan to toonen, van wat gcwigt men de gewapende Burgermae~t , in die tijden , rekende , en hoe nuttig zij in vele opzigten geweest is voor hot Vaderland in
't algemeen , en voor flaarlem in 't hijzonder , gelijk

dit in 't vervolg ten opzigte van dit laatfle zal word
den aangetoond .
Een nantal Bijlagen , tot den laatffen tijd bebooren4
tie , en de bier vermelde Gelffichten hoofdzakelijk betreffende, fluit dit Dcel, 't welk opgefrerd is met drie
Platen : 't gezibt op de Kruispoort, vddr de Mitlegging
der
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der Stad ; 't gezigt op bet llciligen Geest-huis, en , van
Teylers Hofje . Alles is keurig uitgevoerd .
De Schrijver verzoekt voor de gebreken zoo in {flit
nls taal verfchooning, daar toch ook vole der hehandelde taken van lien card zijn, dat zij niet alleen voor
eene eenigzins ficrlijke inkleeding ongefchikt zijn, maar
zelfs , duidelijkheidshalve , met zuoL enaamde genaturalizeerde woorden, van eene vreemde afkomst, best
worden hefchreven . - Niemand zal hem deze billjke
verfchooning weigeren , to minder , daar hij , in dit
voor zoo verre wij weten zijn eertte proefftuk, hier en
daar, waar de itoffe zulks medebragt of leed, eenigzins zjner penne cen vrijer loop laat . - . De fchikking
des Werks hangt zeker to eenetnaal van den Schrijver
af ; op doze zouden wij mogen aanmerken, dat cene
verdeeling , waarvoor zeer voegeiijke Itandpunten zich
aanboden , ons beter zou bevallen hebben , San dat
het ituk in Mien adem als 't ware words voort .
gezet .

Statistiesch Overzigt van Oostvriesland en Fever ; door SzRVAAS VAN DE GRAAFF . In den Haag, bij Belinfante
en Comp . 18c8. In gr . 8vo . 88 131.
„
tar Oostvriesland en jeverland, eerst federt on„ D langs , met bet Koningrijk Holland zijn inge„ lijfd, begreep ik , dat bet mogelijk voor fommi .gen
„ mijner landgenooten, welke deze landfchappen alleen
„ maar bij naam kennen , niet overbodig, nutteloos
„ noch onaangenaam zou zijn, om hen met dezelveri
„ eenigzins nader bekend to maken ." Zoo fchrijft de
Heer VAN DE GRAAFF in zijn Voorherigt, sevens zijn
voornemen aankondigende , om zoo wel eene Itatistiefche topographie , als eene bekuopte maar z.aakrijke
gefchiedenis der lotgevallen , opkomst en bloci dezer
merkwaardige landfchappen eerlang to leveren .
Als
eene zaak van groot belang befchouwt de Schrijver de
vereeniging van Oostvriesland en jeverland met bet Kuningrijk Holland, en wel, zoo ten opzigte van derzclver voordeelige Jigging tot den knophandel, als oin de
vruchtbaarheid der meeste landerijen en den rijkdont
der inwoneren, van mcer belang, dan dat bet voormaIi-
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lige Bisdont Alunfer, fchoon viermaal zoo groot en driennaal sneer bevolkt, aan Holland ware ten deel gevallen .
'Lie hier den korten inhoud .
Ligging en Grenzen .
Grootte en Bevolking . Luchts- en grondgefteldheid .
Rivieren en Wateren . Voortbrengfels, Middelen van
beltaan .
Godsdienst en Geestelijkheid .
Inkomften .
Voormalige Regeringsvorm en Regenten . Verdeeling .
Voorname plaatfen . - De uitgeftrektheid van Oostvriesland words berekend op 92 Duitfche mijlen van bet Zuiden naar bet Noorden, en 9 mijlen van bet Oosten naar
bet \Vesten . Dc bevolking bedroeg , in den jare i8oS,
izo,ooo zielen , zijnde bijkans x13,5oo meer dan in den
jare 1780 . Men relent dat er thans zes negende deelen lands bebouwd zijn, dat twee negende deelen uit
moer- of turfland bettaan , en een negende deel heigrond
bevat . Men rekent dat 0ostvriesland ruim ioo,ooo ituks
hoornvee oplevert, a8,ooo paarden , 40 of 45,000 fchapen, en 2o,00o varkens . Uit bet plantenrijk levert dit
land rogge, tarwe, garst, haver, raapzaad, boonen, boekweit, erwten en aardappelen . Men vindt er uitmuntende pijpaarde , welke deels hier tot pijpen verarbeid , deels
riiw naar Holland words verzonden ; aismede zeer goede potaarde , die voor de Engelfche niet behoeft to wijDe middelen van bef aan zijn : landbouw en
ken .
veeteelt ; fabrijken en trafijken, bepalende zich inzondera
heid tot fijn en grof linnen, ordericheidene wollen ftoffen en koulen, lederfabrijken , olij-, pci- en koornmoo
lens, branderijen, brouwerijen en azijnmakerijen ; voorts
turfveenen ; koophandel, zeevaarr en visfcherij . WVe,
gens de oprigting eener Oostindifche Maatfchappij ontmoet men bier een vrij uitvoerig verilag . De gezamenliike inkomften uit Oosrvriesland werden , in den jare
1803, op ruim con millioen Rijksdaalders begroot . De
voornaamfle plaatfen zijn flurich, de Hoofdttad, 13'mden, Norden, Leer, enz . Ook behooren tot Oostvriesland eenige eilanden : Borcum, 'luist, 1\ Torderny, Baltrutn, Langeroo , Spiekeroog en 1\Tesf rland.
,7everland is drie Duitfche mijlen lang en twee mijlen breed , en heeft eene oppervlakte van vijf vierkante
Geografifche mijlen ; de bevolking words op ruin
17,oCO zielen gefchat . Her land is laag , en beftalt
grootendeels uit een vetten vruchtbaren kleigrond ,
voortbrengende raapzaad , tarwe , garst , erwten ertt
boonen . Het rundvee valt er tamelijk zwaar . Men heeft
1 TT . 1808 . NO . 3 .
B
bier

Een zonderling Voorberigt leidt ons tot dit zonderling
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bier vele welgefFelde lieden ; volgens geloofwaardigebeTrg .
ten zouden er laiidlieden gevonden worden, die een vermogen bezitten van ioo tot 2eo,oco gulden . De geldfommen, welke deze Heerlijkheid jaarlijks opbrengt , wordt op
12o,coo gl . begroot . De t eg, langs welken 9'everlaud aan.
bet wijd van daar gelegen Rusland is gekomen, zal velen
niet bekend zijn . '1 'e weten, de Heerlijkkeid, die wele
eer behoorde aan bet vortlelijk huis van 1nhalt-Zerbst,
kwam, bij het overlijden van den laati en Vorst nit dat
huis , in den jare 1793 , bij erfregt aan KATHAR1NA
DE 11, Keizerin van Rusland, en vervolgens aan haar
Zoon PAUL DEN I, en daarna aan den tegenwoordigen
Keizer ALEXANDER DEN I, welke dezelve, bij den vrede van Til/dt , aan den Boning van Holland afllond . De
clad lever, de eenige in het ganfche land, is geheel in
den 1-lollandichen fhiaak, met groote en hechte huizen,
en niet onbevallig gebouwd . Men heeft er eene Lu-.
therfche Gereformeerde en Katholijke Gemeente, alsmede eene Joodiche Synagoge, en voorts eene Latijn .
fche School, die wel bezocht wordt . Bekend zijn de
opgezetenen van bet eiland WW'angeroge, twee urea van
j'everland gele ;en, als floute Zeelieden, die met kleine
vaartuigen , Snikken genaamd , in tijd van vrede, op
Holland, Engeland en Frankrijk varen . - Uit dit alles blijkt genoeg, dat bet Koningrijk Holland, door de
vereenigin van Oostvriesland en •e verland met hetzelve,
geene geringe aanwinst heeft bekomen . .

Reis uit Egypte door Sennaar naar4bysfinie, en van daar
naar de liaap de Goede Hoop , door een Fransch Emigrant ; vertaald naar zijn handfchrift, en begeleid van
aanmerkingen des Vertalers . Ifle Deel. Met eene Kaart .
Te ,,Imflerdam, bij W . Holtrop . In gr . Evo . 21o Blz .
Werk in . De kortheid doet het ons grootendeels
affchrijven . „ Dezelfde redenen, die den Schrijver be .
wogen hebben, zijn Werk niet in het Fransch nit to geven , maar enkel den Vertaler to vergunnen , daarvan
zulk eeu gebruik to maken, als bij raad4aam zou oordee .
len ; even dezelfde redenen vorderen ook de geheimhous
ding der Namen van Schrijver en Vertaler ; en, waarin
die redenen boftaan, zal door den oplettende*t Lezer even
geE
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gem, kkelijlt worden ontdckt, als uit het laatfte gedeelte
van dit Werk blijken zal, langs well : een zamenloop van
dingen de Vertaler bet vertrouwen van den Schrijver in
zoo verre won, dat deze hem de befchikking over zijner,
arbeid overfiet ."
%Vaarlijk men is met het lezen dezes Werks niet verre
gevorderd , of de redenen dier Naamsgeheimhouding
doen zich kennelijk op ! Wat het andere betreft, des
kunnen wij niet oordeelen, voordat wij het laatfte gedeelte dezes Werks zullen gelezen hebben .
De Reiziger, de borfpronkelijke Schrijver, is een Marfeilliaan , die to dier Stede eene uitgebreide Fabrijk had,,
en daar kennis met den bekenden Reiziger BRUCF maakte . Reislust wend in hem ontitoken . De woelingen in
Aankrijk deden hem befluiten ziinen reislust to voldoert
en naar Smyrna to vertrekken, waar hij vernam op de Lijst
der Emigranten geplaatst to weezen . Tot Leeraar onder
de Protestanten in Frankrijk, door zijn Vader, die aldaar Leeraar was , cerst bell-emd , bad hij Latifn ,
Grieksch en een weinig Rebreeuwsch geleerd ; welke taalkennis hem den weg baande om to Smyrna het 4rebisch
to leeren verltaan en fpreken . Dan , eer hij die taalkennis opdeed, maakte de naam van Emigrant velen zijner
Landgenooten to Smyrna zoo afkeerig van hem, dat hij
ten jare 1797 befloot naar Scanderie over to fteken . Scar, •
derie is de naam van Zlexandrie bij de ] gyptenaren ; zoo
beet bij han Rofette Rasjid, eu Kairo Masr. De Schrijyptifche namen to bezigen, en ook de
ver verkiest die
vreemde in andere ; ,vallen to gebruiken ; wij kunnen
niet zeggen dat zulks tot k aarl .eid firekt . Len Griek, die het 4rabisch uitmuntend verftond, was zijn Reisge .
noot en Leidsman .
De komst van BONAPARTE in E,gypte itoorde den Reixiger in zijne eerfte nafpeuriugen van de Oudheden, die
hij eer met bet oog van cen VOLNEY en een nuPUts, dart
met dat van een BAILLY befchouwde . Hij ontdekt zich bij
de Tarken als een vijand der gelande Franfchen . Hij geraakt in kennis met MOERAD-bei , nadat deze den flag
bii de Piramiden verloren had , en in diens gunite ; zoekt
bij dezen Gezant naar Sennaar en flbysfnie to worden, 't
geen hem gelukt .
Op de Reis door de groote \Voestijn van Nubie kortte
hij den weg met de verhalen zijner Reisgenooten . Pijsonder breedvoerig is de vermelding van bet leven deg
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.Hasnadars, dat is Schatbewaarder, HoFmeester, ISMAEL,
een kind van Christen-ouders, doch als flaaf weggevoerd

en een Muzelhnan geworden, thans tot dien hoogen post
opgeftegen . Deze ftandwisfel gaf den Schrijver gelegenheid orn op dit fink na to denken , en , na zijne aankomst
man de Kaap de Goede Hoop een Bijbel l;hekomen hebbende, zijn gevoelen over ABRAIL9nt , ELIFZER en ABRAh AnIS Goners mede to deelen . 13ijzouder is zijn gevoelen
over J0ZEFS wegzenden naar Sietiern ; hij befclitrldigt den
Aartsvader van eene onbedachtzaaniheid, die, zijns bedunkens, vrij wat naar onverfchilligheid zweensde, en
vindt daarin den fleutel voor bet volgende gedrag vats
jOZEF , bier in een gansch ander dan bet gewone licht
voorgedragen : of bet juister zij , willen wij hier niet
onderzoeken ..
Aan bet I-.lof van Dotagola gekomen, fchetfle hij de Be'
werkers der Oinwenteling in Fran,trijk met de zwartfte
verwen af, en won bet vertrouwen van ABOELBACHIR,
zoodat hij van hem geleide kreeg naar Sennaar en Abysftie . Op deze reize ontdekte hij, dat BRUCg den ~/1apu-s
der Ouden, ten onregte, voor den Nil gehouden had .
In deze bijzonderheid wederfpreeltt hij then anders bij
}hem zoo hooggcfchatten Reiziger .
Hij ontdekte , dat to Tsjendi nog eerie vriendin van
BRUCE , met den titel van Sirtina of Beheerfcheresfe ,
beftond, reeds zes-en-zestig jaren oud . Na een onderzoek wegens den tijd , waarop Merce door de Arabieren
werd bevoikt, en iets over den duisteren oorfprong der
Bbysfiniers gezegd to hebben, komt de gemelde Sittins
ten tooneele , en fpeelt eene zoo vreemde rof, dat dezelve naauwelijks in vreemdheid kan overtroffen worden,
of bet moest wezen door die des Fran/chen Reizigers ,
die op haar finoorlijk verliefde . „ flij veroorloofde
zich," 't zijn 's Reizigers eirene woorden , „ dezelide
vrijheid, die BRUCE weleer bij herhaling genonien had,
om namelijk eene hand der Sirtina to k.usfcn (*) ; niet
oir(°') Wij warden bier gewezen op BRUCE'S Reize, Nedera'
D . IV . bl. 145 . Wij fc'irijvcn hier af, hoe BRUCE die
Sittina afreekenr. „ Zij was eene Dame van omtrent veertig
„ jaren, van meer dan middelmatige grootee ; had een road
„ plomp gezigr, een tamelijk grooten mond, zeer roode lip„ pen,, en de fcdaoonile tanden en oo4en s die ik ooic gezien
o,, heo.
Bert .
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emdat derzelver olijf kleur mijbekoorde,of omdat1kjuist
door derzelver uitnemende poezelheid werd uitgelokt ; maar
omdat dit mij juist bet gereedlte middel fcheen , om mij als
cen' Vriend Van BRUCE bij haar bekend temaken, en gelegenheid tot eenig nader geiprelc met eene Vrouw, die
voor BRUCE zoo belangrijk geweest was , to verwerven ." - Welhaast beyond hij zich alleen bij de zes-enzestigjarige Dame, die hem at duidelijker en duidelijker
begon toe to lonken . Met ontroering trad hij , als arts
genoodigd, in hare flaapkamer . Welk een tooneel! De
Sittina drong hem, toen hij bij haar op eene fofawas gezeten, tot eene worlteling, „ waarin hij ondervond,
hoe veel kracht en gloeijende warmte zij nog bezat ; ja
hij werd door dat gevoel en bet rozenrood , dat zich
over hare bolie wangen verfpreidde, en bet your, dat
ook uit hare fchoone oogen fchitterde , geheel buiten
zichzelven gebragt ." - Zoo vreemd deze ontmoeting
is , zoo vreemd is bet gefprek over SARA'S bevalligheid
in bet oog van ABIMELECH, en wat verder tot die gefchiedenis behoort , gehouden -- niet in de ilaapkamer,
waaruit hij verzocht had to mogen gaan, haar zeggende, „ dat hare lieve lonken hem in de uiterfte verwarring bragten ." - Een en ander deel van ABRAHAM'S
gefchiedenis wordt bier als ingelascht verworpen , waarop meer to zeggen valt dan ons beftek toelaat aan to voeren . - Onder deze wel vreemde gefprekken ftelde de
Sittina hem voor to fpijzigen .
Des Reizigers antwoord fchrijven wij, om de vreemdigheid , af. „ Ik
ben in alles tot uw dienst , zoo gij mijne geneeskunde
flechts niet in uwe flaapkamer op de proef felt . Hiertoe
leen ik mij nict gaarne : want God alleen is mijne toevlugt, en hoe kan ik op Hem vertrouwen als ik tegeti
hem zondige? Nu gij zijt wel geene getrouwde Vrouw,
zoo ais die van POTIPHAR ; maar evenwel zou ik, bij
een herhaald bezoek in uwe flaapkamer, met JoussouF moeten zeggen : Hoe zoru ik zoo grooteen kwaaddoen, en zondigess
tegen God! 1k kan immers uw echtgenoot niet worden,
an-

•
•
•
•

heb. Aan bet fpits van haren neus en tusfchen de wenkbraauwen had zij kleine vierkante plekjes , ter grootte van
de kleine fchoonheids-pleistertjes onzer Dames, en een ander meer langwerpig plekle op haar kin . Deze plekjes wa+
„ ten door middel van antimonie gemaakt ."
H 3
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widers gaf ik mij gaarne in uwe arnien over aan eenota
ivellust, wcl :cn ik nog niinmer ondervond ; maar nu
zou God tpij vroeg of Mat Liervoor flraffen . Laat ons
tlan zijn alziend oog eerbiedi en ! " Hierop volgde na
bet etcn ecu gefdrek over HAGAR en de lotgevallen van
die Moc ::er der Natie , waaruit de Sittina afflamde . aIlij toont zich can Schriftuitlegger van eene vreemde
foort , en wij twiifelen nict of hij heeft dit fluk naderhand vrij war uitgebreid : voor eene voetflootfche opheldering kan hot niet wel door aan . Dan de Sittina was
er hoogst mede voldaan . lnimers bij de dankbetuiging
„ vatte zij 's Reizigers hand met cone gloeijende hand
van haar,terwijl hare oogcn onbefchrijlelijk flonkerden,
en zou hem zijoe deugdelijkc voornemens misfehien
hebben doen vergeten, indien or niet joist eene bediende aan de dour getikt, en dezelve flraks op hot bevel
der Sittina geopend had ."
Aandoenlijk was bet affcheid van dit voor den Reiziger betooverend mensch . Voor altoos uleende hij haar
vaarwel gezegd to bebben . Eon akelige droom wegens
de Sittina on :rust den Reiziger . - Hij words weder bij
haar ontboden, omdat zij ziek was, en geneesmiddelen
van hem begeerde . Even zonderling als de vorige is
doze ontmoeting ; doch eiudagt met bet gefchenk van de
gouden keten van haar pals, die zij, bet opperkleed des
Reizigers losmal :ende, daaronder hing . Teedere omhelzin
Beloofde en rocgezondene geneesmiddelen . - Dit
gcfchcnk vinden wij dat den Reiziger vervolgens in vole
vvallen to (lade kwarn .
Na zoo vrecmd eene ontmoeting werd de reis voortgezet tot L"e;badr'i, waar, na eenige min gunflige ontmoetingen, de halsf .eten uitnemenden dienst deed . Eindelijk
komt de Reiziger bij de zoogenoemdeNubiers, onderda .
seen des Konings van Senianr . Daar ontmoeten zij de
Verfonen tens vroes er gezondeu Gezantfchaps van
A .OERAli-hei , ' t gees tot ring toe weinig of niets had uitgc*
-igt . filet vcrzoek aan den Rciziger, om als Arts ten
:hove to koinen, baart hem veel verlegenhcids . Grant
waren de toebereidfclen voor cen plegtig gehoor hij den
coning, dat, aan en afgezeg :d, eindelijk plants greep,
dock vruchrelons afliep . Gun(liger keer nam hunne
zaak, nadat do Reiziger, om de gufst des Grootviziers
:ts'- winners, zich had laten overhalen om or als Arts to
verf hijnen . In dit geval werkte d ; gouden keten van
th
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als een toovermiddel : daarmede omhangen,
trad de Reiziger, voor 't eerst zijns levens, een eigen .
lijk Vrouwenhuis binnen . Hier ontmoette hij, te midden van vijf zwarte Wijven, de fchoone Duchter van
FIDELE , die BRUCE weleer zoo bekooriijk fcheen en er
nog zeer bevallig uitzag, hoe donker bruin hare kleur
ook wezen mogt . Over BRUCE liep het onderhoud ; bet
balsfieraad werd bezigtigd ; bijzonder liet hij zich in met
de gemelde Schoone, die, ondanks haren veertigjarigen
ouderdom, bet meest begunftigde wijf des Grootviziers
was , wien hij ophelderingen gaf wegens de Vijanden
van MOERAD-bei . De braakmiddelen Ilaagden, en hij
won de gunst van de fchoone AISIETSJ , die zijne zaak bij
Karen Echtgenoot bevorderde . Zij en de andere Vrouwen namen penningen van hare halsketens , om die aan
zijne keten to hechten .
In afwachting van den gehoopten gelukkigen uitflag , kortten zij den tijd met de berigten van cenige
Nubifche Priesters, wier Voorouders geacht werden overgebleven to zijn uit een Watervloed, waardoor alles ten
widen van die bergketen was verwoest . Hier treft men
zonderlinge aanmerkingen aan , wegens den Zondvloed ,
bij MOZES vermeld, en de niet algemeenheid van denzelven . De pogingen van de fchoone AISIETSJ werkten
tot 's Reizigers voordeel , en hij kreeg verlof om naar Abysfiiiie to mogen vertrekken . Dan hij moest , eer hij op rein
ging, nog braakmiddelen aan 's Konings Vrouwen toe .
ichikken . Zijn voorraad , en geen wonder ! was bijkans op .
Eer de reis aanving, hicld hij een en ander gefprek,
onder andere met een Kopt, over de Leer van bet beftaan
des Duivels , en verfcheide bijzonderheden, llbysfFnie betreffende . De optogt des wel tot de reis voorzienenAfgezants krijgt een breed verhaal . De gefprekken met de hem
toegevoegde Reisgenooten vloeijen over van aanmer.kingen , die naar vrijgeesterij fmaken . Bij den Sjek van
Beila kwam hem het halsfieraad weder zeer to ftade .
Deze is een verdediger der Veelwijverij , en de Reiziger
geen fterk tegenfpreker, daar hij dies Sjek verklaarde,
dat zijne Yet daaromtrent niets bepaalde . De jongfte
onlusten in dbysfinie vinden wij vermeld . Wonder wel
komt hem weder de kennis aan BRUCE to pas, hier bekend onder den naam van JA$ouBE .
De veelvuldige Aanteekeningen des Vertalers en UitgeH 4
cue Sittina
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severs aan den voct tier bladzijdeil zijn meestal van denzelfden fteinpel al- do denkbeelden des Reizigers, Veel
gewaa rds, creel of ic, g-ronds, durven wij lchrijven, words
er nu en dan in tar uederget1eld ; tchoon apes blijk van
's Ml-ans bclezeiilleid ., inzonderheid in de fchriften van
den laatften tijd , drage .
Noodeloos, na al bet bijgebragte, is bijkans het vermaan, dat dit WVerk met den behoedzamen geesrder onderfcheidinge moot gelezen worden . Wij kunnen nict afzijn , nog, ten Clot , can to nierken , dat de fchikking en
wending des lVerks ons nu en dan is voorgekomen van
dien card to wezen, dat ze innerigt zijn om juist van
Onderwerpen to handelen , die de Reisbefchrijving
niet vorderde, althans niet in die uitgebreidheid . Heeft men aan de geloofwaardigheid veler bijzonderheden in BRucE's Reize getwijfcld ; is die twijfel , ondanks dies wat mcii to werk gefteld heeft om denzelven
to verbannen, onlangs in Engeland weder opgekomen,
wij hebben, bier en daar, ook ftofie van verdenking
gevonden .
Als de Vertaler zich van den dank des Publieks ,
voor de moeite aan den aanvang dozes Works to koste
gelcgd, flechts genoegzaani kan verzekerd houden, dan
belooft hid het overige , in denzelfden trant bewerkt,
weldra hierop to doen volgen .
4rnold Gees'eranus en Su/2rrrna van Oostdijk , door A .
LOOSJRS , rz . 1e H1aarlern, hij A . Loosjes, Pz . 18o7 .
irs gr. 81 . 0 . 218 BI.
r

jet daar weder can book, wearin cone ware gefchiedenis, door eene zoogenocmde Dramatifehe beatbel
cling, als fabel wordt ingekleed, en bet ware en valfche
2oodanig vermengd , dat niemand, dan die met de gefchiedenis voikonien bekend is , her Un van het ander
onderlcheiden han . Zulke boeken wiilen Recenf rat maar
Jn bet geheci niet gevalien, hoe w~l zij ook mogen ge.i'chreven zi)n . Near zijn oordccl begaan derzeiver Schrijvers acne foort van heiligfchennis . Immers eischt men van
den Gelchiedfchrijver voltirekt, dat hij apes teu naauivte onderzoeken en met de beste trouw verhalen zal
;it, als hij dat nu gedaan heeft, komt een D.ramalchrij.
'
~";r Item Evan zijne voornaamlte verdienile bcrooven, al
dc
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de moeite van zijn onderzoek nutteloos maken, de denk .
beeldeu zijner meeste lezers verwarren, en hen buiten
itaat itellen, om over bet gebeurde naar waarheid to oordeelen . - Men laat jonge lieden deze boeken lezen
zij zetten zich bet verdichtfel , als waarheid , in bet
hoofd : hoe vele moeite zullen zij naderhand hebben,
om er de waarheid alleen in to buisvesten , en welke gefchiedkundigen zullen zij er door worden? - En wierd
men dan nog altijd eenigzins fchadeloos gefleld door de
fraaiheid der bearbeiding zelve ! - Wij willen dit boek
nu, als Drama, in zijn geheel niet beoordeelen, maar
toonen , dat ]let , zonder genoegzame voorbereiding ,
vlugtig is opgelteld, en een aantal onwaarfchijnlijkheden,
onnaauwke :rrigheden en onwaarheden bevat .
Wat de onwaarfchijnlijkheden betreft : de Heer LOOSJES
laat de gebroeders ARNOLD en CORNELIS GEESTERANUS,
zooras zij , door bet to Gouda vergaderd Zuidhollandsch
Synode, van hunne ambten ontzct waren, met overhaasting de vlugt nemen . (Voor zulk een overhaast vlugten
is in de gefchiedenis geen grond ; dock wij willen bier
niet bij ftilftaan .) In den nacht gaan zij beiden van Schelluinen, ARNOLDS ftandplaats, naar den Nieuwen Dijk,
begeven zich daar to fcheep , en varen tot voorbij
Rotterdam , alwaar CORNELIS , die zich naar gemeide (tad begeven wilde , aan deze zijde van Delftshaven , aan een buiten-waard wordt uitgezet, Dewiji
men bekommerd was, of hij, op den waard, bet pad
wel zou vinden , omdat het nacht en donker was , en
flecht weder maaktc, wachtte men, tot dat hij, op den
dijk, wuifde . (Het fpreekt van zeif, dat bet toen, voor
i n oogenblik , licht was !) Nu voer men voort naar
den Iiriel. Daar binnen gekomen, liep ARNOLD , onder
zwaren wind en regen , meer dan een uur tang , de flraten
op en neder . (fn cede herberg durfde hij zekerlijl : niet gaan ,
nit vrees van ontdekt to worded .. Ook wares die ,
hoogstwaarfchijnlijk , alien lang gefloten,) en aan bet
huis van zijne SUSANNA wilde hij niet kioppen, uit zorg,
d :.t hij daardoor, vooral aan de kranke moeder, ontiteltenis mogt veroorzaken . Maar hij zag eindelijk, ruirn
ten half twee wren, licht op een boven-voor-kamer . (Hoe
fang of hij anders nog we] zou geloopen hebben! V66r
den dag evenwcl diende hij toch van de ftraat . Ter
goeder uur viel hem waarfchijnlijk in , dat SUSANNA en
hare moeder zoo zwak diet waren van zenuwgeltel , dat
hii haar, door het kloppen in den nacht, grooten fchrik
H 5
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you aanjagen, zoo als hij eerst vreesde .) Hij geeft derhalve nu eear harden ilr:g, (lie door den gang klonk, op de
huisdeur, zoodat SUSANNA (in weerwil van zijne verbeelding ; met de daa i fchrflkte . Jlij herhaalt zijn kloppen nog tweemalen, maar zachter . SUSANNA opent bet
venfler, herkeut hem, en helpt hem binnen , enz . Laat
ons nu cells rekenen . - Toen bet broederpaar van Schelluinen ging , was bet reeds nacht . Wij willen onderitellen, dat die, bij den Heer LooSJES, reeds des avonds
ten tien uren geacht werd to beginnen . Zij wandelden
naar den 1VieuuwenDijk, begaven zich daw t' fcheep, en
zeilden naar den Briel. flier had ARNOLD , ten half twee
wren , reels cen uur tangs de flraten geloopen : zoo dat
hij van den ATieUwen Dijk tot Briele een anderhalf uur
onderweg geweest zal zijn . Dat beet ik knap zeilen !
Toen zijue Vriendin SUSANNA hem, eenige jaren later,
op Loeveflein ging bezoeken, waren wind en getij haar
ook tamelijk mede ; maar zij zeilde toch zoo voorfpoedig niet .
Daags na de a ankomst van ARNOLD aan bet huis van
SUSANNA, komt er cen brief van een ongenoemden, meldende dat zijne komst bekend was, dat men bet huis zou
komen onderzoeken , enz . ARNOLD verlant derhalve bet
huis en tevens den L'riel. Nu krijgt SUSANNA cen bezoek
van zekeren jongen Heer ROZENSURG, die den brief,
uit naam zijnes vaders , gefchreven had . Hij vraagt
haar, waar ARNOLD been is, en zij zegt hem daarop niet
alleen hoe en waar naar toe hij is gereisd, maar onk bij
wien hi j zijn intrek gaat nemen . - Wie roept bier niet
hit : onheicheiden vrager, die weet, dat, hetgeen gij
vraagt , ecn geheim zijn moot ! en onvoorzigtige fnao1`1er, die uwen minnaar, door bet verraden van zijn ge .
heim, aan gevaar gaat blootflellenn
op bet einde van het bock heeft AMELIA VAN SOLBIS,
g emal.i n van den Stadhouder FREDERIK HENDRIK, open .
lijk op de flraat , in 's Gravenhage, een langdurig onderhoud met SUSANNA, toen gchuwd met ARNOLD, die
kort to voren van Loeveflein ontkomen is . Zij betuigt
haar, hare blijdfchap over hares mans bevrijding en zijne
bevdrdering in de hofplaats, dewiji zij gaarne brave lieden in hare nabijheid beeft, en verzekert haar, dat dit
Karen gemaal ook niet onverfchillig is . Zij laat zich hale kinderen brengen , trust die , enz . hecenfent vraagt :
met welke waarfchijnlijkheid dit alles, daar haar gemaal
zelf
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zeif zich zoo weinig durfde bloot geven, dat hij aan
niemand der Remonllrantiche Leeraren , zelfs in het
diepst geheim, wilde toeftaan hem to fpreken?
Nu een woordje over onnaauwkeurigheden en onwaarheden . -- Op bl . zo words gezegd , dat NANNIUS f lees
NANNINGIUS) GEESTERANUS vruchteloos de A&e van
flilfland geteekend heeft, en in den nacht den Briel heeft
nioeten verlaten . Van dit in den nacht weet G . BRANDT ,
uit wien dit getrokken is (D . IV . bl . 62) zoo min lets,
als van de hindernis, (lie aan her huwelijk van SUSANNI .
Met ARNOLD, ook door den dood van Karen I7ader, veroorzaakt was, zoo als vervolgens gezegd words . (Zie
BRANDT, III . 932 .) Op bl . 17 laat men ARNOLD, in her
jaar 1619, zeggen, dat de leden tier 4mflerdamfche Regering bekend ll •a an, als verdraagzame mannen, wien de
vervolgingen tegen de Remonflranten zeer tegen de borst
warem . Elk weet, dat , ten dien tijde, niets onwaarachtiger was ; fchoon men her, in volgenden tijd, van de
meesten der 4mflerdamfche Regenten met waarheid zed
gen kon . -- Volgens bl . 36 env . wit SUSANNA volltrekt
van haar woord door ARNOLD niet ontlJagen zijn ; maar,
volgens BRANDT (ter laatst a angeh . p l .) bewillibde zij,
ten haren aanzien, in de ontflaging, maar werd hare genegenheid heinwaards niet veranderd . - Volgens den Heer
LoosJES, nam . ARNOLD, to ilmflerdam, zijn intrek, en
Werd vervolgens gevangen, bij den LeeraarANTHAINIS .
Men mogt vragen, of die leeraar, die, buiten twijfel,
eer. Remonflrantsch lecraar zijn moet, dan to Amflerdam,
daar zoo, vele Rernonflrantfche leeraars gevangen werden .,
zoo veilig wonen kon ? Of hij dan o ok. d e dt1'e van flit•
gland geteekend had, en daardoor, in gemelde glad, geruster zijn verblijf kon houden , dan NANNING GEESTE]tANUS in den . Briel, of to Delft? Doch her antwoord is,
dat doze ANTHEUNIS, of, gelijk zijn naam eigenlijk was,
ABRAHAM ANTONISZOON, van een kaarfen-maker in een
leeraar berfchapen is , gelijk menn zien kan bij WAGENAAR, in zijn 4ml'erdam, (D . IV, bl . .289 en 39 .7 van
de uitgaaf in 8vo .) waarin, op meer plaatfen, van hem
gefproken wordy. -- In her verhaal der gevangennemin
van GEESTERANUS, op bl . 76 euv ., ontmoeten wij, bill
herhaling, de geregt ;dienaars, als die zijn verblijf ont .
dekt, en zoo op her doorzoeken van hetzelve, als vervolgens op her vervoereu van den gevangenen haar Loeveflein, anngedrougen hadden t en men verwondert zich
over
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over de vrijmoedigheid ,

waarmede deze geregtsdie-

Waars, AAN BURGEMLESTEREN VAN AMSTERDAM, der-

zelver gehoudenheid order net oog brengen, om aan de
Piakaten te„ en de lZernonflrantei, de hand to houden ;
docil, vol ens lieeet verhaal van GEESTERANUS zdIl- (in
den Schouwbur,m van in- en nit-land/ehe Letter- en Huishou .
Annde voor I8o5, N° . 2 . bl . 75 env .) zijn de welbekende
d?nderfehouten HAAN en VLAS hier in gemeene dienaars
der juJlitie getransformeerd . -- In 't berigt der vervoering van GEESTERANUS, op hl . 112, beet hot, dat men,
tie buitengrachten (van Utrecht namelijk) om gevaren zijn •
de, door de vaart VAN Dianen kwam . Zoo ftaat ook in
den Schouwburg op bl . 79 ; doch dit is onverltaanbaar .
lit mijn aflchrift , door JUSTUS GLESTERANUS, ZOOM
van ARNOLD, vervaardigd , fiaat door de vaart VOOR Vianen, dat is : men kwam, na buiten Utrecht om gevaren
tc zijn , door de zoogenoemde en bekende vaart, aan
welker mond T7reeswijk ligt , en door dit dorp en de
daarliggeude fluis , in de Lek, en, deze overgeftoken
zijnde , vooR Vianen . -- Op bl . I44 vertelt VASEKIA , die van huisvrouw van den Leeraar VESEIUOS
tot zustcr Van GEESTERANUS gemaakt words , dat de
Remonflrantjche Leeraar cupus, de medegevangene van
ARNOLD, zich EENIGZINS hevig tiitliet, olndat PREDElult IIENDRIK zich de zaak der ongelukkige RemonJlranRn Diet fterker aantrok, en dat hij wenschte, dat er onder de Nederlanders maar ddn BRUTUS opJlond . Recenfent
zou meenen , dat hij zich , this doende , al zoo STERK
ALS MOG tLIJK WAS zou hebben uitgelaten . --- floe !
Te wenfehen , dat de gematigdc FREDERIK HENnRiK,
die flechts Diet doen kon , wat hij wilde, of (misfchien
juister) Diet doen durfle, wat hij konde, doch aan wiens
invloed de Remonflranten toch bet Happen der vervol .
sing, (lie onder zijn brooder MAURITS woedde, to danken hidden , - to wenfchen (zeg ik) dat hij door de
hand van een BRUTUS vallen mogt ! Hoe dwaas en hoe
ondankbaar zou zulk een wensch in zich zelf geweest
zijn ! En welk een wensch in den mond van een Leeraar,
11 ware FREDERIK HENDRIK zelfs Dog zoo veel geltrenger
geweest , dan MAURITS , als hij gematigder was ! En
zulk een wensch , zaehtmoedige , vreedzame curus !
wordt U in den mond gelegd ! Gruwelijker konde men
uwe gedachtenis Diet onteeren , noch uw karakter bevlekken . Hoe gansch anders fpreken de brieven, door
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i3 met eigen hand, in den LoeveJleinfclzen kerker zelven,
gefchreven, die ik, met zoo vele anderen van awe gevangene medebroederen, en van den grijzen en achrenswaardigen LIOGERBEETS,als gouden kleiuooden beware,
en vaak met verrukking his, om den geest van liefde ell
van lijdzaamheid, dien zij a<iemen ! -- Op bi . 159 env.
komt FASSCHIER DE FIJNE voor, als de flipper , die
SUSANNA en VESEIZIA van den .l3riel naar Loevefein bract ;
doch her is alleen de Heer LOOSJES, die hem tot fchipper
heeft bevorderd . Gelukkig voor de beide meisjes , dat
hij er zichzelven bij haar Iriet voor opdrong , dewijt
daar ongelukken van had'den kunnen komen , alzoo utt
zijn leven bekend is, dat hij zich op 't varen zoo weinig vertlond, als GEESTEItANUS .--Op bl . 17o en elders
vinden wij den Leernar ROMAN, zekerlijk een Rernonflrant, en zoo her fchijnt een medegevangene ; dock in
de ge!chiedcnis is hij volftrekt onbekend , ten ware fret
THEODORUS BOMIUS zijn moest, die lager voorkomt . Volgens bl . 171, had de Remonf1rzantfche Lecraar SIMON
LUCAE BYSTERUS, eer GEESTERANUS nog met SUSANNA
trouwde , al bijna lien jaren op hot Plot geteten . Hij
werd daar heen gebragt 7 October 1621, en GEESTERANUS
trouwde 2,2 December 1627. Nu kin elk de rekening
maken . -- VESEKIA zing aan GIZESTERANUS, op zijne
bruiloft, toe
„ 6 ARNOLD, die reeds menu jaar
„ Op deze vesting hebt gefleten ! "
hij zat er echter flechts even drie . jaren, iedlert 7 Decemher 1624 . Doch de did-orde is, bij den Heer LOOSJES,
geheel in de war . Volgens zijn verhaal, Eon GEESTERANUS reeds in 162o gevangen en haar Loevefein gevoerd
moeten zijn, zekerlijk omdar hij onkundig was van zijne
lotgevallen ~n bedrijven tusfchen zijnc ontzetting ertt
gevangenneming, en Recenfent weet daarvan ook niets
to berigten , dan dat hij de Remonflrantfche Gemeenten
onder her kruis, diende , zoo als onder andere die van
Kampen, in de drie laatfte maanden van het jaar 1621 . Volgens bl . 211 , werd hij , na zijne ontkotning , den
grijzen UITENBOGAART, als Leeraar der .E-monflrantfche
Gemeente van 'sGravenhage, toegevoegd ; doch ULTEN13OGAART was nooit Leeraar dier Gemeente ; fchoon hij
eenige malen voor haar predikte . De voorganger ea
y or weinige waapdeu au ktgeuo'ot van wg$aTLKS%NUS,
die,
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die , in Maart 1632 , als Lceraar aan den Hang werd toe;
gevoegd, was ASSUERUS MIATTHI'IUS . - 1-let gefprek,
dat Prinfes AMELIA , op bl . 21,5 env . veroicht wordt
met SUSANNA gelhOlIden to hebben , komt voor als van
1631 , en daar bij komt ecn zoontje van ARNOLD Op
her tooneel, CORNELIS geheeten , dat reeds zoo aardig
fnapt, dat men bet niet wel minder , dan een jaar of vier,
lean geven . Maar ARNOLD had nooit cen zoon CORNELIS, en het eenig zoontje , dat hij thins had , was op
den 31 December 1631 nlaar acht en cen halve niaand oud .
Ziet hier den aanvang der Gtflachtslijst, Met ARNOLDS ei*
gen hand gefchreven , welke Recenfent thans voor zich
heeft .
ARNOLDUS GEESTERANUS is gebore7 S Nov . 1593 .
SUSANNNA PIETERS OOSTDIJcK (zoo f'chrijft hij , niet
SUSANNA VAN OOSTDIJK) is -,eboren 4 Oc'J . 1597!21 Septemb . 1628 is op Loeveflein geboren ons eerfte
kind, zijnde een dochter . Stierf 24 Sept .
16 Sept . 162 is op Loeveflein geboren onze tweede
docilter : is genoemd JUDITH .
I4 .4pri11631 is op Loeveflein geboren onze eerfte zoon
en is genoemd JUSTUS .
Behalve doze kinderen , verwekte ARNOLD bij zijne
SUSANNA tom dit , ter dezer gelegenheid , to melden ;
ichoon het tot bet back van den Heer LOOSJES niet behoort) nog drie zonen, alle in hunne kindschheid geilorven, en twee docbters , MARGARITA en JOHANNA .
Van do laatfte is niets aangetcekend . MARGARITA is
eerst gehuwd geweest met AIICuIEL VAN rD1;N , en na
zijn dood met JOHAN SLUIJTER . De vroeger genoemde
JUDITH heeft tot echrgenoot gehad JACOB DS ROIJ ,
Rentmeester van Middelharnis
Ten befluit betuigt Recenfent zijn leedwezen, dat (lit
boek, als or dan toch zWk een drama zijn nloest, met
met mce.r oplettendheid bearbeid is, dat men geen gebruilc heeft gemaakt van hetgcen in druk is uit~ egeven,
om bet onderwerp meer to verfraaijen, en dat men, ter
dezer gelegenheid, geene belangrijke bijzonderheden , wegens andere op Loeveflein, ten zclfden tijde , gevangene
Rensonflrantfche Leeraars . en we ;;ens hunne huishouding
op dit Plot , heeft medegedeeld , daar zij air oude
brieven enz . , nog voorhauden , hadden kunnen getrokken worden, en niet moeijelijl : to bekomen geweest zou1\-iisfchien zal Recenfent ze rlag wet eens
den zijn .
opzamelen en doen drukken,
De
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behoeven, als menfchen, elkanderen niet to zeggen,
hoe lastig en verdrietig her valt, verijdeld to worden in
vooruemens of ontwerpen , waaraan men zich had uitgefloofd, en die geheel onze ziel, om zoo to fpreken , vervullen . De Hovelirg, wieus eerzucht vlamde op eenig aai :zienlijk Eerambt, dat onvoorziens nan eenen ander door Koninklijke guest words weggefchonken ; de Koopman, wien eene
vette winst ontgaat , of die zijnen Nabuur de gehoopte
nering ziet trekken ; de Wijsgeer en Konflenaar , weiken
een onbekende den roem eener nieuwe ontdekking of uitvinding , to gelijk met de voordeelen daaraan verknocht,
voor de voeten wegmaait ; met efn woord , elk , die op
aarde leeft, drnagt getuigenis van zoodanige harde gewaarwording
flartelijk beklagen wij dus den Heer SPANDAW,
die ons berigt , dat, reeds in i8o¢, de eerfte Zing van het
thins uitgegeven Dichttluk volkomen gereed was, en bet
gehecle ontwerp van dozen zijnen arbeid daar lag , toen
hem : De verdienfie der lrrouwen, door B . NsEUWENHD1ZEN,
Saar bet Fransch Van LECOUV6 , op bet onverwachtst in
handen kwam . + I3ijzonder fterk inoet zulks oozen Landgenoot en Dichter getroffen hebben ; of wij zouden dent
Heer sPANDAw, in perfoon ons onbekend, voor koelbloediger moeten houden , dan veelal die genen zijn , die het
fpeeltuig behandelen en met hun vernuft en verbeelding %verken . Een tweetal jaren ten minite flaakte dit zijne onderneming , die nu, hervat zijnde , niet zonder berand met
Konstvrienden in druk uitgaat .
Wij . verblijden ons intusfchen, hierbij de edelmoedigheid van den Ileere SPANDAW to
mogen opmerken, die anti de fchoone verzen en geheel het
fink van gezegden zijnen Voorganger , of, zoo gij wilt,
Mededinger, alien regtmatigen lof toekent, en dus , vereerende voor hemzelven , gelijk voor NIEUWENaUIZEN, onze
vroegere en gunftige beoordeeling van diens Werk (Zic Lett.
poor r8o$ bi . 223 enz .) volmondig bekrachtigt, Zeer gepast
teekent ook de Heer SPANDAW non , dat , hoewel beider
Dichtftukken, den lof der Sexe behelzende, in vele opzigten noodwendig overeenftemmen, zij echter in wijze van
behandeling hunne eigene onderfcheidene verdienften hebben, in houding voofal en tallooze bijzonderheden dikwerf
Uiteenloopen ; behalve dzt bet Ondettwerp zelve, bet beminnenf ,n

X24.

Fr .

A . SPANDAW

nenswaardig Geflacht , overwaardig is , door een tweetal DiOl .
ters tit verfchillcnde oogpunten befchouwd en bezongen to
worden . -- AVij mogen oils niet dnnrtoe iniaten, om de vergelijking van dezen dubbeleu arbeid let ecre du Vruuwen,
door sPANDAw aangellagen , naauwkeurig uit to werken in
onze beoordeeling : zulks konde ligt onbed'ie!den aanioot goven aan ceaen of anderen onzer Laadgcnooten . Abeen war
de zedig'neid des laatien Dichters verzwij gt, en toch , vertrouwen wij , de opmerking dcs Lezers nict zal ontgann,
vinde bier eerie plaatfe . SPANDAW verdient den lof van, meerdere oorlpronkelij!kheid en eigen vinding, en is misfchien rij .
ker dan NiEUwENtlUtzEN in aaDgchaaldC voorbeelden van prijzenswaardige Vrouwen .
joist danrom, ca will hot enkei
noemen vooral der Griekfche en Romcinfche, of andere berocmde uitheemfchen, niet genoeg is om derzelver uitncmendheid to doen gevoelca bij hot gros onzer Vaderlnndfche
Lezers en Lezeresfen, mogt hij wel , op bet oorbeeld van
NIEUWENHHUJZEN, eerie en andere Aanteekening aldaar hebben
bijgevoegd, waar zijne lien voor hot aigemeen gehoor min
duidelijk klinkt . Voorts in zoetvlocijendheid en losheid van
verzen , en wat verder tot hot werktuigelijke der Poczij betrekking heeft, kennen wij beiden geene geringe verdienfle
toe , doch zouden evenwel , over 't geheel genomen, den
Heere NIEUWENHUIZEN nog den prijs toewijzen ; ook behaagt
ons de fchikking der flofPe, zoo als dezelve bij dozen behandeld is, ruini zoo veel, als bet ontwerp door SPANDAW gevolgd . inzonderheid gevalt ons niet, dat, na den onafgebroken lof der Sexe , cerst tegen her einde , aan hot Plot van
den vierden Zang, meldinge is van Bacchanten, ontuchtigen
en fchandvlekken under de Vrouwen ; waardoor her geheel
met minder liefelijken indruk afloopt, en berere stamen, bij
geniis eener opzettelijke tegenflelling, re weiuig uitkomen .
Hoe gaarne wij nu den inhoud des Werks in sPANDAtv's eigene Dichtregelen (nit den laatf'en der Zangen op bl .63) wilden mededeelen , wij moeten ruimte fparen voor andere fchoone piaatfen, en ons dus vergenoegen met to zeggen, dat wij
doorganns met uitnemend vermank ziju tafereel gelezen hebben van do voortreftelijkheid der Schoonen , wier gedaante,
leest , begaafdheden , en bevalligheid van ligchnam, beide
vernuft en geest, naar eisch (in Zang 1) geroemd worden ; dat
ook de moed en Vaderlandsliefde der Sexe (in Zang II), geIijk hare uitflekeude vathaarheid voor hoogere wetenfchappen
en konften (in Zang III) , door kracht van verheven Voorbeelden is aangedrongen ; fchoon hier en ginds een droogere
Naamlijst nan 's Mans arbeid , onzer inziens, Cell eenigzins flijf
en gedwongen voorkomen geve . Dan bovenal en met harteIijkheid prijzen wij den aanhef en bet eerie deel des Men
Gezangs, waarin hij de huisfelijke voortreffelijkheid en deugden
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den der Maagd, der Gade en Moeder, met ware en behagelijko

verwen afma .rlt .
Uit dies vierden Zang vooral zullen wij nu onze Lezers onthalen op eenige proeven , die wij inzonderheid fchoon durven
noemen . De keurige, regt dichterlijke vergelijking van den Man
en de Vrouw, met opzigt tot derzelver natuurlijken aanleg, bijzondere belemming , en kenmerkende betrekking tot elkander,
in den eeriten Zang, konden wij bun echter niet onthouden .
Maar deze zwakheid -- zou zij de ooit de Vrouw verlagen 2
Neen ! ze is haar fieraad en zij mag er roem op dragen .
Bet vrouwelijke alleen flaat voor de Vroruwen fchoon ;
Eene enk'le fpreide vrij geleenden glans ten coon,
Eene enk'le moog' door kracht den Man op zijde flreven,
haar cooed en fterkte doe de koenfle I -Ielden beven, . . .
Wij flaan verwonderd, als ons oog die fierficid ziec . . .
Maar 't hart blijft koel en zegt : 't is haar beflemming nier.
De Vrouw, die fterkte toont, zal nimmer Mannen boeijen ;
De Man, die vrouwlijk is, doet nooit de Vrouw ontglocijen :
Nituur, die liefde ftooltt, en heide zamen paart,
Volbrengt haar werkingskracht naar d'onderf'cheiden' card .
De Man gelijkt een' ftroom, die Plies doer bezwijken,
Geweldig in zijn' vaart, verbrijz'lend darn en dijkcn ;
De Vrouw een' ftille beck, die 't dorflig veld befproeit,
En over ftruik en bloem met zacht gemurmel vloeit ;
Hij fchijnt een flatige Eik, die de eeuwen durft trotferen,
En door de wouden zich als Koning ziet vereeren ;
Zij 't ned'rig hlimop , dat -.,,in zijne fchorfe kleeft,
Zich fling'rende om zijn' ftam, met zijne fappen leeft .
De flerkgefpierde Man mag Reeds zijn fierheid toonen,
1VZaar niets dan zachtheid moet in 't hart der Vrouwen wonen .
Wien betoovert niet bet Tafereel van Huisfelijk Geluk,
door srANnew met zoo veel natuurlijk gevoel als dichterlijke
kracht gemaald?
Dat ik de Vrouwen zing',
Waar zij 't eerwaardigst zijn - in then volzaal'gen kring
Van 't iiil, eenvoudig en gelukkig huislijk leven .
Wat ooit den fterveling genoegen moge geven,
flier is 't verbiijf der rust , de zetel van de vreugd ,
De wijkplaats voor de fmart, bet oefenperk der deugd,
De f1am, waaruit de fchoonfte en heerelijkfle loten
Van kunde, grootheid en verdienfle zijn gefproten ,
De grond, waar heldenmoed en burgerdeugd op groeit,
De bron, wanruit de mart en 't heil der Volken vloeit,
De wieg van kunst en fmaak , van godsvrucht, trouw en zeden,
De kiem van 't ed'le en fcboon + •+ de Hemel bier beneden .
LETT. 1808 . 140 . 3 .
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SPANDAW

Wordt ooit de flerv'ling bier met 1-lcmelvreugd gevieid,
Dan is het in den kring van flille huisiijkheid .
Hoe kleen die kring ook zij, hoe ncd'rig ook de woning,
Wie liefde's zegen oogst, rullt nimbler met cen' honing ;
Hij heeft geen' wenfchen, die l :ij niet bevrcdigd vindt ;
Hij draagt Been' diadeem
maar mint en wordt bemind ;
Hem fiert geen purper-maar item kwelien ookgeen' zorgen ;
Hij praalt niet-- maar hij leeft your 't oog ties nijds verborgen ;
Hij viert Been fchat'rend feest - maar icder dag bereidt
Eea' feestdag voor zijn hart van zoete eenftemmiygheid, ;
Voor hem bruist geen pok al , wearin de wellust Cehittert -ll'Inar hij drinkt ook gun' teal, door naberouw verbitterd ;
N,!en, ieder vren .,de words gehei igd door de min,
.En elk eenvoudig mail een g stmaal voor 't gezin .
Verbeeldiag toovert :nee : men zweeft zelfs boven de aarde,
E!k voorval, hoe Bering ; verkrij,;t eene ed'le waarde,
E,1't voorval words een bron u~_--, niellwe zielenvreugd > . .
En 't leven is gewijd aan God, aan liefde en deugd .
En - nog ontbreeht er iets r- 't Neil is nog onvolkomen !
Wat doer bet hart der Vrouw van zaal'ger toekomst droomen?
Wat is bet, dat haar vleit, terwi ;l hair boezem hijgt?
8 fleilig voorgevoel! . . Zij weiischt, zij bloost en . . . zwijgr .
;;liar' wenfchen zijn vervuld - ze is Paoeder! enz .

Hoe kracht-ig is bet \aderiijic gevoei gefchetst in de-Te
route dichtregelen!
Zie den verrukten Man met ziine kind'ren fpelen ;
De vreugd ,die de onfchuld 1 reels, l :an ook zijn' boezem flreelen a
Fine edel is 't gevoel, dat op zijn wezen blinkr!
Iloe rein 't genot, dat hij met voile neu ;gen drinitt I
hlier heft hij 'r hoofd o mhoog-hi .e r vo^It hij al zijn' waarde v
Als i\lan, als Vader en gebiedee i Fleer der aarde ;
't Verfchiet is opgeklaarti
beth,n,n n!*, duel en pligt,
War hem ceps donker fcb.en, We' it heldem voor 't gezigt ;
Hij teeft
. en met zijn' dood g,,-?at't :even niet verioren,
Zijn bloodvloeit in 71j o kroost - hij zie • zich zely' herboreA ;
Zijn boezem zwelt,- hij ;uicht ill 't zee :"ge van ziju lot,
Fier op zijn' ed'len rang, als Schepp r order God .
Hoe treifend,eindelijk,de Moederliefde voor den Zuigeling!'
.r' boezem dartelt,
om een lagch van 't kind , dat can ha,,Vergeet zij 't angflig uur, toen 't zich beef_ losgel'pirteld ;
Wanneer de moedermelk vonr 't teeder pandjen vloeit,
Klopt ook bet moedcr!~art, dat voor den zuig'lin :g gloeit ;,
Zii heft geheel voor hem
flopt niet uit Iaffe weelde
De milde hronwel , die Natuur zoo rijk bedeeide ;
Zij huurt geen' fappen, waar niet zelden gift in fpeelt,
't Weik vaak ia lat'reu cijd de grootfte jau 'reu heels, `Ill, I

Walt

DP VROMEN .

12,7

Vd:tar vreemde driften en one :kl vuur in gloeijen,
Die niet uit liefde, maar al' en uit tivinzuciu vloeijen ;
Neen , de ed'le Moeder toil , in fl-)ijt van koorts en pijn ,
Bij 't ntoederlijk gevoel als Moeder zalig zijn !
Noode broken wij bier af, en beletten onze pen om sndere
bckoorlijlte tafereelen over to nemen nit eeneu Richter, dien
bet voorzeker niet aan gunftigen aanleg mangelt , en vies
Vaderlandsgezindheid wij eveuzeer als zijnen we'veruiiendcn
lof der Sexe hartelijk toejuichen . To moor Iced is hot ons bierem, to moeten zeggen,dat, alhoewel bet WTerk vast den 1- leer
SPAI'DAV (wegens boven gedachte onaangeaante toevaaiigheid)
jaren lang op hot getouw bleef, daarin no ; tans , on . :cs inziens, die volledige befchaving en bearbeiding, ten aanzien
van net werktuigelijke der Poczij , niet gevonden wordt, welkee
wij in Meesterftukken vereifchen . Dadelijk bij den aanhef, in
den eerften regel , hindert ous cone ftootende hardheid en
bijkans profaisch begin
,,Van 't tijdftip af, dat'k in de wereld mogt verkeeren .'
Doorgaande, zelrs midden onder de keurigfte befchrijvingen,
trefien wij verzen aan, in welke korte lettergrepen verlengd_
zijn, , en de vereischte klemtoon nu eens gelheel ontbreekt, dan
wederom verkeerdelijk valt . Den oplettenden Lezer zal de gegrondheid dezer aanmerkinge niet kunnen ontgaan , en hij behoeft
zoo min als de beer SPANDAW zelf onze bijzondere aanwijzing . Alleen doen wij nog opmerken, dat meu de aangeduide gebreken , of liever onachtzaamheden , minst van alle
vindt in de aangevoerde proeven , die wij ook daarom, als
kicfcher bewerkt, hebben uitgekipt . Gelukkig, konden wij deze
en foorte,elijke mindere fei!en in die fraai Gedicht van den Fleer
,PANDAW geheellijk overzien, en voldingen , dat hij ter befchaving van hetzelve alle vlijt en vermogen der konst heeft
aangewend ; zijn Work tot eer der aanminnige Sexe zou dan
it) ons de hartelijkfle verdedigers aantreffen ; wij zouden hem,
ter vri ;pleiting van alle fchuld, volvaardig hene'nwijzen tot
de bekende plants van ttoRATtus, De B. P.v . 35 1- 353 : doch
vreezende of dit gezegde des Mecsters genoeg tot 's Mans
verontichuldigiug dienen rnoge, verzenden wij hem liever van
onze Regtbank tot die der Viouwen, waarop hij zich ten flotte
van zijne Zaugen beroept in deze regelen :
'k lleb uw voortreflijkheid, uw' luister afgemaald
Naar't licht, waarmet ; de God der Dichtkunst mij beftraalt ;
En zong ik al to met uw lof op loge toonen ,
Gij zult om 't edel doel de zwakke kunst verfchoonen :
1k vrees uw oordeel niet, fchoon ik 't eerbiedig wacht .
Waar Gij de vierfchaar fpant, daar valt bet vounis zacht.
1 2
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London . Nieziw/le T,zfereeleo vile deszelfs Zeden, Handel, Befc,4aefdheid , Letterkunde , enz . Door eencn vrijroedigen
Befchouwer. Uit hot floogduitsch vertaald . dinflerdam, bfj
. In gr. $vo. i66 BI.
L . A . C . I-lesfe . 1""o7

A an laatheid ontbreekt hot niet, om doze Tafereelen de
l1 nicutv,/te to rnogen noemen ; innners to midden van Wijumaand i8 o6 werden den ongenoemde .n Vervaardiger belangrijke
StaatsznkennaarEagelandtoevertrouwd,en rcisde hij danrbeen ;
voorniaals was hij er nog eons geweest . Doch vraag t de Lezer,
of ze gewiglig en trelend zijn ? dan zullen wij Neen moeten
antwoorden . En kunnen zij , die bet Werk van GOEDE gelezen hebben, (hit wel ongelezen iaten liggen .
In de zes Afdeeling;en, waaruit hot \Verkje beffaat, ontmoet
men cone menigte kleinigheden , en (feeds den Duitfcher,
met zijn Land ingenomen ; ooh heeft de Vertaler or veer IloogEluitsch in laten blijven . Do Schrijver zegt, bij den annvange,
,, dat hij cone geuoegzame kannis van do Engelfche Taai beDat hij er in 't fpreien mode to refit kon , wilier
!It zar ."
wij zeer wel geloovcn ; dock best iiet hij bet fc ;rrijven achterwege , dewijl hij , in cenige Ergelf,ie ianhalingen van
woorden en fpreekwijzen, op verre na nlle niet noodig, dikwijls cone fpelling bezigt, die 's Mans onhedrevenheid in hot
En.gelsch fchrijven verraadt : bet kunnen niet we[ alle drukfeilen wezen .
Breed is hij over den heerfchenden finaak in de Duitfche Litteratuur . \Vat doze bevordert en ophenne!t, ontmoet lof ;
vat hierin tiler nnar's Duitfchers wensch handelt, blaam . Bij
zroorbeeld, daar hij eene LUsc en beoordeeling opgeefc van de in
Ers,?elr.rrluirhomenaiei\faandwerken,fchrijfthij : ,, he Monthly
„ Revic :v . Als bet oudlle Review, heeft een grooten unatn, en
• bezit no,) altijd bektvanie niedewerkers ; maar ilc wist niet
• con cenig vak, waarin bet boven zijne mededin% ers uit• nnuntte . In bet .Ippeaidicibrts vindt rnen thans no .- maar
• zelden eon D,vitscrr boek nan ; ehaald . Dit is gicsigheid,
• verachtelijke gierigheid ;want hot Engelsc;t algemeen tveet,
• dat de Doitf,'aers goede gefchriften, e't niet weinige, druk• ken . Ook ontbreekt bet in Eogeia;~d niet nan Nlitmeu ,
• die zeer goed Lln' duitsch verf'taan ."
„ DcKoning" (dien onzeTafereelfchrijver fleclitsvan verre
gezicn beefy) vernieldt hij , „ fpreekt beter l .ougduitsch dau
• Fransch , en bezit vole good,- Duitfche Booker, die tot
,, de gefchiedeuis, hpt laatsregt, de Godgeleerdheid, enz .
• behooren . De Koninkiijke Familie fpreekt altijd Hoog• duicsch, wanneer men bijeen is, en de Koning was van al„ le iijden gaarne in bet vertrek der Kouingin, wanneer zij
„ zich
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zich en de Prinfesfen Duitfche Boeken lief voorlezen
Voorts words or breeder van der Koninginne Iloogduitfche Lecturtr gefproken . -- 1-iet is ons voorgekomen, dat die zucht
voor floogduitsck een gunitigen indruk bij den Schrijver ten
opzigte van den Koning, de 1koningin en de Prinfesfen verwekt
beefs ; alti :aus de laatstgemelden komen or , ondanks hare gebreken , doorgaans wel at. --- „ De Prinfesfen zijn, volgens
,, bet algemeen gerucht , goede Meisjes .
De Koningin
„ houdt bet ftrengtle opzigt over haar ." Waarlijk? - Wat dart
toch de Laster wet niet verzintf . . . Dan fufcitI
„

De Broosheid van bet Menfchelijk Verffttnd, of LevensgefchieUit bet
denis/en van Krankzinnigen ; door K . H . srlEss .
. In
I7oogduitsch. Te Ilaarlem, hij A . Loosjes, Pz . 18o7
gr . 8vo . 265 BI.
ille de menfchelijke ellende is voorzeher geene treuO 7der
riger dan bet geniis onzer redelijke vermogens, en daarvoor liggen wij , helaas 1 al mede bloot . Wij rnogen indedrad
bet oog wel cons than op zoodanige ongelukkigen , opdat wij
onze voorregten befeffen en beter waarderen . Zij zijn ons
danrenboven waarfchuwende voorbeelden ; bij derzelver befchouwing zinltt onze hoogmoed . Zij zijn de meestgeregtigde
voorwerpen van ous werlczaam ntedelijden ; affchuwelijk ware hot, zoodanige ongelukkigen to mishandelen . Maar daarenboven weltken zij ons op tot ernilig nadenken en wijze voorzigtigheid : want hoewel wij ous niet in zekerheid kunnen
flellen tegen foortgelijk eliendig lot, veel is er toch in onze
lnagt ; ook bier zijn gevaren , die wij kunnen en moeten vermijden, en door eene vertlandige waakzaamheid over onszelven en iederen hartstogc kunnen wij althans ook in dezeia
ons behoeden tegen zelfveroorzaakt ongeluk .
Uic dit oogpunt bcfchouwd, zijn de Gefchiedenisfen, die
thans voor ons liggen , leerzaam ; zij beheizen zeven Verhalen, en vertoonen Lns zes ongelukkigen ; de Inattle gefchiedenis cosh is van de nanstvorige hot vervolg, of liever de
opheldering.
Die Van FREDERIK R . en zijn huisgezin bevelen
wij vooral de aandacht van ieder', die ooit in hot geval k^,n
komen van misdadigers to moeten onderzoeken en vonnisten ; de onfchuldige man verloor zijn ver(land niet anders
dan door zijn ongeluk ; - door den drang der omttandigheden word joszrtt KARREL, wiens gefchiedenis bier al mede verlicald words, tot een ambacht gedrongen, en in bet opzamelen van kundigheden, waartoe hij alien aanleg en de flerkfte
begeerte had, belet ; dit was de oorzaak zijner dwaasheid :
maar de avenge ongelukkigen , die wij bier aantreffen, werden alien van hunne zinnen beroofd door bedrogene en to
leer gefleide liefde, then alvermogenden hartstogc, de brow
1 3
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van zoo vele levensvrcugde, mar helaasb ock niet zelden de
bron van jammer en ellende . Jongelingen en Meisjes mogen
vrij deze Ge!cniedenisfen tfir hand nemen ; zij moeten hen
Wanrfchuwen, -- waarfchi :wcn van het gevaar, waaraan zij
aich bloott{ellen, door her aankweeken ei to zeer zich toegevcn cener zoo zoete, weliigt ook voor bun gel orioofde
neiging, maar wi:lker bevrediging misfchien oomogelijk, hoyeloos nlthans , of al is 't dan ook maar geheel wisfelvallig
en onzeker is. „ \'Vanneer ik u de Levensbefchrljvingen van
„ deze ongelukkigen verhanl," zegt SPIBSS, „ zoo wil ik niet
• alleen uiv niedelijden opwekken, maar inzonderheid u be„ wijzen, dat elk burner de bewerker van zijn ongeluk was ;
• dat het dus in ooze magt flaat, foortgelijk ongeluk voor to
• komen . Zekerlijk kan ik den friellen (room niet larger
• weerfland bieden, wanneer ik mij flout in deszelfs diepte
• wage ; maar dankbaarheid en hulde verdient hij toch, die
• mij door voorbeelden van deszelfs diepto overtuigt, en,
• ecr ik den oever versant, voor bet naderende gevaar waar• fchuwt : Zeer hartelijk wenfchen wij , dat de Schrijver
zijn oogmerk moge bereiken ; en deze Verhalen mogen dan
misfchien gedeeitetijk verdieht, voor 't minst een weinig opgefierd zijn , loch rekenen wij deze Verzameling onder de nut .
tigfle ; zij wenden in alien gevalle de aandacht tot een wezenlijk gevaar , to ; eene daadzaak, waarvan de waarheid door de
ondervinding bevestigd words . Men doe toch flechts onderzoek naar den oorfprong der krankzinnigheid bij zoo vele ongelukkigen ; negen tiende deelen voorzeker hebben dezelve to
danken ann huuzelven , en bet voeden en toegeveu van cene of
andere drift, het net eheorlijk waken over hunne begeerten
en neigingen , en ver beet grootfie gedeelte van dezen zijn
bulten tw•ilfel de flagtoffers eerier ongelukkigeof onbevredigde
Iiefde . t--- Deze Verhaien lezen tiler akelig ; zij geven menige
goede les, en laten zucht tot her goede en edele achter : ook
nit dit oogpunt verdienen zij alzoo aanprijzing .
Verzameling ran zedige Verkeering-of Vriiagie-brieven . Een in
verfcheidene omflasrdigheden dienflig Hand- en Heilp-boekje
voor verliefden ran beide kunnen . Behelzende 111iddelen en,
Voorfchri,fien , om , met bedoeling op een gm,lukkig Husvelijk ,
zijne genegenheid aan het voerwerp zijner senfchen op eene
ordelijke wijze fchriftelijk voer to drag en . Alsmede : zeer gepaste toeflemmerde en afwijzende 4ntwoorden van het fchoone
Geflacht. En ten flotte : een' enkelen Brief, bijzonder ookvoor
Getrouwden . Te Bmflerdam , bij J . Tic] , 1807 . In 8vo.
63 Bl.
Vrijer is zoo niet, of hij fchrijft wel gaarne eens can
Eenzijn
Merle, en een Meisje heeft ook bijzonder gaarne eels
min •
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mitntebrief : maar zoo menig Jongheer is dan maar verbazend
verlegen, als hij eens ordelijk fchrijven moet, en voor zoo
menig jongjuffertje is bet antwoord, dat zij dan toch ook zeni
den meet , een zeer ere;; geval .
Met dit Hand- en Helpboekie wenfchen wij dn%rom zoo menig 1Jeer Schetaps .hoofd ca
MejufTer Duifje van harte geluk! Voor de Juf er is lie, hijzonder getnakkelijlc ; zij behoeft toch den Jongeling maar met em
enkel woord naar bladzijde zoo veel of zoo veel to wijzen, waar
hij haar antwoord vinden kan ; en, gelijl bet Lien tegen C,-n is
dat een Meisje JA zegt, beeft de Heer optieller of verzamelaar
de meeste antwoorden toe/lemmend ingerigr. En wat de waarfchuwing in but uitvoerig Voorberigt betre ;t, dat men de brieven niet woordelijk volgen moet , daarin zien \vij geene flood; isitegendeel, wij zouden bet raadzaam linden, dat hij,
take
die dit boekje behoeft, zich ook maar getrouw 2an de Inter
hield . De gemelde bekorting durven wij echter den jongeling
niet nanraden ; refpe&shalve meet hij den brief, zoo goad hij
kau, afichrijven, of des hoods doen nffchrijven . Bij eencn
herdruk intusfchen , en bet uitvoerig vervolg , waartoo van
een' ieder' bijdragen franco verzocht worden , (want de Hike ,
onuitputtelijke floffe , zegt bet Voorberigt , is bij ver of na
NB . nog niet uitgeput) wenfchen wij hartelijk It tell zijnen behoeve ieder brief op fchrijfpapier inet eene goedc leesbare fchrilfletter afzondurlijk zal gedrukt worden ; dan heel$
hij flechts zijnen naam to teekenen, en dit is dan even g makkelijk .
Bij bet gebruikmn
ken van dit bookie moet men intusfchen
niet maar voor de hand weg toetasten, maar eene keuze doeai,
en daarbij cell weinig cordeel gebruiken ; een iveieig zeggea
wij opzcttelijk, want de verzamelaar zorgt, eh belo :jft verdet
to zorgen , dat men to hooge eefpanneoI eid , ove :-dreven herd,
koude genraa,>et .Yeid, en wnlgelijke vem-toereerirrg, niet dan maar
fcnaars als befpottelijk karikzatuur zal aantreftcn ; zoodanig jarikatuur valt dan ook cenen onnoozelen van zelve in 't oog,
en misfchien vindt hij er dan nog wel cert,N •B . bij, gelijk .hieir
bij den 17'1en Brief de annteeekenning gevonden words, daz hat
een brief van een' Aaakfclaen ivlinnaar is . En daar wij zoo
ecn' fnrakfchen brief (wits het zootje waterbaars, dat -er lm;
behoort, maar niet vcrgeten worde) can lief Meisje van harte
gunnen, zoo wil!en wij dien overnemen, en iederen Vrijer ten
fterhfle aanprijzen .
„ Mejuffer!
Ik neem de vrijheid U to vertellen dat de helderheid vtn
uwe oogen, die ilc zoo dikwijis, zoo ik meende met reden,
geroemd bob, mij nu zeer gevaarliik geweest zijn . Gistertn
avond teen ik veer uw venfter cenigen tijd had geftaroogd op

het
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bet been en weer gaan van dat paar dwaallichtjes, moet ik er
beel verblind van geworden zijn, althans in bet achter- of
vooruitgaan , ik weet niet meer van den fchrik hoe het bij
kwam, glipte ik nit en viel in den vliet voor uw huis . Of gij
bet ook gehoord hebt? want , doordien ilt vol vuur was (geIijk wij minnaars gewoon zijn) gaf mijne indompeling eene
fisfing zoo als van een fluk gloeijend ijzer in bet water . Het
was tien tegen een, of ik ware verdronken , want allc de geneu
die op dat gefis nit nieuwsgierigheid kwamen aanloopen .,
lagchten mij nit in plaats van mij to helpen . 1\1aar eer ik nog
mijzelven weer aan bet vaste land bragt, zag ik eenige visfchen, mede zekerlijk nit nieuwsgierigheid mij genaderd, otn
to vernemen wat ik in bun element to doen had . Dewijl ik ze
kende als van eene foort, die, als zij gekookt zijn, de eigenfchap hebben van wel to fmaken, ving ik er eenige handvollen van op, en biede dezelve hiernevens U, iVlejufler, aan,
21s getuigen van de ramp, die overgekomen is
Uw' diepvereerenden en alto-os bereidwilligen Dienaar."

Yerzameling van eenige zinledige uitdrukkingen, Weltie dikwijls
in gerneenzame gefprekken voorkomen. Yoorgefleld in Zamenfpr •aken . Door AREND FOKKE, SIMONSZ. Met eene Caricatuurplaat . Te Zaandam , bij H. van Aken . r8o7 . In gr.
Evo. 96 BI.

i

t Vaderlandsch Vernuft is toch, zoo als men zegt, van
D alle markten thuis I Wat deze Schrijver onderneemt, bet
gelukt hem ; en hij beproeft bet zelfs in uiterilen . Wanneer
men zich den flaap uit de oogen houden wil, hij leverde ons
een groot aantal vaar bet fchijnt daartoe opzettelijk vervaardigde Gefchriften ; en eene proef daarmede is ons hij onszelven en ODs huisgezin nog nooit mislukt . Dit Werkje hecft nu
weder eene joist tegenovergeftelde rigting ; het bewijst ons for
een middagilaapje de nitnemendfle dieniten ; zoodat wij deze
Yerzameling van zinledige nitdrukkingen , bij eene herhaalde
lezing althans, als een overheerlijk flanpmiddel kunnen aauprijzen .

A L G E PST E E N

VADERLANDSCHE

LETT R-OEF NINGEN
.L'ekroonde V rhandelizzg over hot veilig toevlugtnemen tot den
heilrijkflen troost irz alle uwederwaardgheden, enz . Te
flmflerdam, bij W . Brave . An k1, 8vo . Go Bl.
en beijvert zich thans meer en meer, oni den geineeuen man voor to lichten ; ook door zoodanige
fchriftcn to vervaardigen, die hun , in een eenvoudigen
toon, met alleriei wetenswaardige zaken bekend maken L
Onder dozen verdienen vooral dezuiken geprezen to worden , waardoor hutr gods dienili ;e begrippen ingeboezemd, en op zoodanigen trant voorgedragen worden,
slat zij er 't belang van leeren gevoelen , ter bevordering
van tijdelijk en ecuwigdurend geluk . Dit beefs ook 't
Amflerdamfche Gezel('chap, onder de zinfpreuk, Tot versneerdering van kunde op Godsdienst gegrond , met het
laten vervaardigen en uitgeven van daartoe betrekkelijke
Verhandelingen, ten docl . 01) eene uitgelchrevene Peijs .
vraag, omtrent den heilrijkllen troost, lien de C ;hristelijke Godsdienst in alleriei wederwaardigheden aan de
hand weft, zeven Antwoorden ontvangen hebbende ,
oordeelde zij dit van den Eerw . C . A . VAN DEN BROEI,
destijds Predikant to Oudbeijerland, thans to Hoorn ,
meest voldoende, en bekroonde hetzelve met den uitgeloofden eerpenning . De opgegevene flofte words daarin,
op eene bevattelijke wijze , geleidefijk, in drie Afdeelingen , behandeld .
Eerst wordt kortelijk aangetoond , dat de Leer van
Jezus waarlijlc , in rampen , de beste middelen aan de
land geeft tot troost en onderwerping ; daarna onderzoek gedaan, waarbij bet toekome, dat zeer velen, in
fcnertelijke omflandigheden, dit geheel uit bet oog verliezen . Men kent den Godsdicnst niet ; men heeft althans geen juist begrip van den invloed, dien de waarheden van den Godsdienst op ons hart en gedrag hebbett
inoeten ; men koestert ook veelal verkeerde denkbeeldert
omtrent de hoognoodige verbetering van hart en wan.
K
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del ; men is over 't algemeen meer geneigd, om in nardfche dingen zijn grootst geluk to zoeken ; men Nat ziclt
door dwaze eigenliefde verblindeli ; men heeft een weerzin in alles , wat onrust, bckommering of trcurige denkbeelden zou to weeg brengen, en is ougenegen om godvruchtig to leven . Zoo beantwoordt de Schrijver dit gedeelte der vraag, en voegt er ook nog eerie aanfpraak aan
goede vrome menfchen bij, die in voorfpoed veel met
den Godsdienst tchijnen op to hebben, maar in tegenfpoed de bronnen van troost fchijnen to vergeten ,. ter.
wijl het pun ook al aan regte begrippen en vastigheid
in goede grondbeginfelen mangelt . Nu volgt de derdd
afdeeling, die ernflige aanfporingen tot cen beter beftaaa
behelst , met de opgave van gepaste hulpmiddelen en
drangredenen tot dat einde . Eerst words de mogelijkheid van vereisclite verbetering aaneweze
g
:u, offehoo r
't waar is, dat wij daartoe Gods almagtige hulp noodig
liebben, en dan nadrukkelijk beweerd, dat men zich op
nicer kennis en betere begrippen van den Godsdienst hehoort toe to leggen, en vooral werk to maken van de bed
trachting der gekende Leer . Men moet tot dat einde
nicer in den Bijbel lezen, den openbaren Godsdienst vcel
'bijwonen , en meer aan God den ken, en van God met
de huisgenooten furekcn ; verder ijverig gebruik rnaken
van alles, was g oede denkbeelden van den Godsdienst , en
tie pligten , die dezelve ons oplegt,kan inboezemen,(waar .
bij , met name, het waarnemen van de Catechifatien der
Leeraren, pet lezen van goede en leerzame boeken, en
dagelijkfche oefening wordt aangeprezen) ; vooral ook
heel denken ann de noodige voorbereiding voor Ijc
toekomftig levee . Belhalve deze algemeene hulptniddi-len , worden nog bepaaldelij k , met opzigt tot de ran pfpoeden des levees, de navolgende raadgevingcn medegedeeld : Bepaalt dikwijls uwe gedachten bij de oom,
ken uwer rampen ; overwecgt veel bet nut der tegenl'por .
den ; maakt veel gebruik van pet gebed , en voorts vary
apes, wat u tot godsdienitige gedachten kan opieiden,
Dit alles words dan, eindelijk, met ernftige en gemoedelijke aanfporingen , in 't bijzonder gerigt tot lijders ,
die nog geen genot van den troost des Christendoma
liebben , befloten .
Men zou kunnen wenfchen, dat de Schrijver de eerfie
.Afdeeling, die toch de grondflagen voor al het volgende
diem to bevatten, wat zorgvuldiger had bewerkt, waartoe
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toe hem de uitmuntende Verhandeling van REINHARD,
over de voortre_fjelijkheid van den Christeli/ken Godsdienst
in bet troosten van rasnpfpoedigen, ook in 't Nederduitsch
vertaald , van zeer veal dtenst zou hebben kunnen
zijn (*) . In de tweede ontbreekt ook eene aanwijzing
van 't vrij algemeen gebrek aan regte begrippen omtrenr
de bijzondere troosigronden der Christelijke leer , als
zijnde eene der voornaamfte redenen , dat vele menfchen
er zich , in lijden, niet behoorlijk van bedienen . De
deide zou ook met verfcheidene ziel- en menschkundige
aanmerkingen en daarop gegronde teregtwijzingen U nnen aangevuld warden . Men name dan nu evenwel 't
boekje, zoo als hat is, en zoo als men iets van dezeir
hard uit den fchoot van het Gezelfchap, onder de zin .
fpreuk : Tot verrneern"eri;ig van kui-ic , op Godsdienst gegrond, waarvan de Ain(terdamfche Kerldeeraar F . A .
VAN DER SCIIEER Secretaris is, knn verwacliten . Elke
paging, om den zegen van 't Christendom to verfpreiden , verdient lot'. lector doe , wat hij kan De bekroonde Verhandeiing van den Eerw . VAN DEN EROEK
kan voor een aantal lezers, boven vele andere geichriften, die men him anders wel in handen geeft , van grco•
to nuttigheid zijn . D ; e in deze foort van voedfel finaak
viuden , voelen welligt naderhand trek naar meer verb
llerkende ipijs .
(*) Men zie onze naiikondiging derzelve in de
Letteroeff i8o5 . bl . 97 .
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Leerredenen van aIARTINtTS RUMMi?RTNK, rustend Predi=
karat to Dordrecbt . zlldaar, hij P. van Braam . 1807,
n gr . 8vo . 452 Pl

I

D ie gaarne godsdienfti~;e ftichting oaken in bet lezeit
D van Leerredenen , on to weinig kennis en fmaak
hebben , om genoegen to nemen , of in die van eenen
CLARkE, .TILLOTSON, FLAIR, ZOLLIKOFER REINHARD,
of ook in die van eenen HINL6PEN , EON11'ET , VAN LOO
VAN DEN DOORSLAG, VAN DER ROEST
KIST en dergelijlten, en evenwel nok met die van sMIJTEGELT, IIEL`
LENPROEIt, BEUKELDIAN en anderen van die foort niet

nicer kunnen to regt komen, zullen denkelijk nog wel daze prtoeve van den rustenden Leeraar'RUIsInrERINK, ME
dan _
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dankbare goedkeuring, ontvangen . Voor zulken , die
altijd rigtige Bijbeluitleg inh , en dimi-op gegronde redelijke voorfcellingen der ware Godsdicustleere , en zoo
wet veriichting voor 't verfiaud , ais bciiunr voor 't hart,
verlangen, zijn deze Leerredcuen niet . Zij zullen met
ons de lezing derzelven voor hun, die er den Leeraar
toe aangezocht hebben , of althans voldaan zijn met
zoodanig zielenvoedfel , gaarne overiaten .
Behalve eene aficheid- en iutrcc-r ;d , hovat deze bundel , waarop nog een tweede (laat to voigen , zestien
Lecrredenen over de volgende teklien : (i) •j erem X : 0 .
(2, ; .) Luk . VI : 47 .49. ( .) Matth . XIX : 25, 26.
(5) vs . -q7-29 . (6) Hand . XVI : 14- (7) Rom . V : 21 .
(8) Mark . VIII : 1 7- (9) P1'. CIX : :5 . (io) vs . 17 6 (ii) Gal . III : 13 (i2) Jet . L%' : 3 . (t3) Hand . Ill :
s6 . (y4) Hebr . VII : 25 . (z5) Hebr . XI: 6 . (z6) z Job,
V: 4.

Ilet godsdlevflig vieren van onzen gehoortedag, de febu ili ;*e pligt van elken Christen ; voorge/leld door H . POTTER , ea: : . ten ple tigen I%erjaarda,7e van LODEWJJE.
' POLEO :a, enz .
Te ilufl'rdam, VI ii A . B . Snakes .
1807 . In g r . 8 ro, 28 Bl.
ommige vrienden van den Predikar;t
thans
den predikdienst to Am(}crriam wwaarnenteude, wenschS
ten doze korte Kerkeiijke Redevoering, die zij met gePOTTER ,

i3oeaen aangehoord hadden , no ;; wel cons to lezen . Mar
(lezelve nu gebrckkig en voor anderen gehcel onleesbaae
was gefcbreven, heeft hij er eenip : exemplarcn van later
drnkken , wel voornatnc&ijk ten htumen gevalle , maar
ook voor anderen, die dezelve rouden kunnen in han-,
den krijgen-.
Alen best bier cerst de voorg;, ;, rmgenc verzen, zoM
2ls ook den nazang ann. 't clot .
L .m vol gt eene korte inleiding over de gelegenheid, bij wclke de Gemeente was zaanigeroepen , en voorts de behandeling
van den tekst .
De wonrden van Paulus , Verblijdt u alle tijd ~ bide
zonder ophouden ; dankt God in alley, worden teq grondflage plead van de votgende overweQirgen . i . Welke
redelteil wij in bet algemcen hebben tot het opvolgen van
dc-y
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deze vermaning van Paul us? 2 . Hoe wij meer bijzonder
daartoe verpligt zijn, op onze geboortedagen? -- Over
de redenen , die wij hebben tot daukbare blijdfchap,
als wij' ons befchouwen als menfchen , en wet als menichen die in eene befchaafde maatfchappij leven, ett
vooral als Christenen , en over ooze verpligting tot bidden en darken , words flechts 't een en ander kortelijk
nezegd, en (lit dan , in 't twcede deel, in 't bijzonder
betrekkelijk gemaakt -tot de wijze, op welke wij, als redelijke menfchen, en als Christenen , onze geboortedagen, met vreugde, dankende en biddeude, behooren to
vieren . Dit alles wordt met deze aanmerking hefl .hteu ,
(lat ., terwijl zoodanige godsdienitige viering van ooze
geboortedagen een heilzaam middel is ter hevordering van
ons waar geluk , wij zulk eene verrigting bflijit en pligtmatig moeten oordeelen, en erkennen , dat onze Koning
een lchoonen pligt betracht, met de godsdienflige viering van zijn geboortedag to bevelen, en zulk eenc itrek .
king aan dezelve to geven , dat zij voor ons nuttig worden kan in waarlijk belangrijke gevolgen , en dat wij
zijn voorbeeld voor prilsfelijk moeten houden , en, wat
bet godsdienftige betreft, onze ravolging waardig keuren, en , daar Hij in onze tempelen het Opperwezen
laat bidden en danken voor genotene en om vernieuwde zegeningen , zijn voorbeeld ons moeten ten nutte
waken, door ook oozen geboortedag , op de gezegde
wijze, godsdienff :ig to vieren .
Wij kunnen Diet ontveinzen , ons over de uitgave dezer Lecrrede cenigzins verwonderd to hebben . Op zich .
zelve heeft zij Diets bijzonders ; of 't moest (lit zijn,
dat zij algemeene pligten betrekkelijk maakt tot de wijze , op welke men die op geboortedagen behoort to
betrachten . Maar 't geen de Leeraar hiervan zegt, zal
elk nadenkend Christen zich van zelf;s tot pligt rekenen , en heeft bovendien in de voordragt ook Diets
nitmuntends . Als eene proeve , of handleiding , hoe
men 's Konings ggcboortedag , in onze godsdienftige
vergaderingen, behoort to vieren, kau dezelve ook Diet
wel optreden ; of 't moest zijn, out des Leeraars fnedigheid aan den dag to leggen, in zoodanige wending
aan de plegtigheid van dozen dag to geven . Had de
Leeraar zich zijnc gebeden, bij die gelegenheid , Dog
kunnen erinneren , en waren deze dan hier ook bijgeyoegd geweest, dan zouden wij denkelijk cen beter ge
K 3
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heel gehad hebhen . 1llaar iaij zegt, in bet Voorbcrigt .mijuc gebcden to befluderen,
„ Nice g,ewoon
nog minder op to i :
min, als mijne leerveil ,
redciien . hoewcl d, ; e laatfle eens enkel bij bijzondere
gelegenheden) is dit de reden , waarom gebed en dank
zegging Diet in druk achter bet vooritel volgen ."
(11w)

Codsdienflige herinnering nan Leijdens Ramp, in drie Leerredenen , ter voorbereiding , ter viering en ter nabetrachting van den onlangs aldaar gehouden Dank- en
Bededag . Door NICOLAAS SCHOTSaJAN, Predikant to
Leijden . flldaar, bij J . van Thoir . ;8o8 . In gr.
Svo . 71 13!.
Leerrede ter fliehtelijke nagedachtenis van en herinnering
aan de herwoesting to Leijden, op den 1 .2 van Louw'7naand 1807 , op den eerflen plegtigen Gedenkdao- van
dezelve, binnen die Stad, tiitgeproken door den Christon-I_eeraar j. ILOEDIL . Te Leijden, bij de Gebroeders Murray . 1802 . In gr . 8vo . Behaive cle hoorrede van XVI, 5 1 bl.
f"%e opfchriften deter Leerredenen toonen genocg do
-i! gelegenlicid bij, en bet oogmerlt waartoe zij werden uitgefproken . Deide Lccraars, de eerfle van het
llervor•m de, de andere van her Remonflrantfche herkgenootfchap, fluemmen hierin overeen, dat zij ten does
bebben, hunne hoorders tot nadenken , tot berouw
y ..vcr zedelijke onvoimaaktiseden, en tot levensverbetcrin g
an to fporen . Bij beiden ontmoct men herinneringen,
ult bet gezond verfland en den geopenbaarden Godsdiienst ontleend, welke, indien zij toegepast en ten gehruike woi den aangcwend , Leiide ns ramp , hoe ver.
fchrikkelijk in richzelve, van den zedelijken en gor?s .
henfligen karat befchouwd, nog vnor velen tot cenen zegen kunnen doer gedijen . Bij bijzonderheden kunnen
w j Diet flilflaan . Ieder deter Leeraren, overeenkoniKllig met zijsie opleiding en genoten onderwijs, heeft zijne
bijzondere leiding . Terwijl de Heer R,oEaIEP., naar de
wijze, b j zij' Kerkgenootichap veeial gebruil .elijk , zij_.
non Tekst meer uitbreidt dan verklaart , is de hleer
in zijuc Tekstverklaring tamelijk uitvoeJvCI1OTsMAN
.;g in zoo verre zelfs , dat hij aan den voet der blades
zia-
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2ijden een reeks van Latijrifche aanteekeningen goedge .
vonden heeft to plaatfcn : iets , waarmede wij ons niet
kunnen vereenigen . Want indien deze aanteekeningen
over den Teksr meer en nieuw licht verfpreiden, waartoe dan den Nederduitfchen Lezer van dat licht ont .
bloot ;elates ? Wij weten , dat er onder de leden van
het Hervormd Kerkgenootfchap velen worden gevonden , die bet verftand der gewijde fchriften op prijs
fchatten , en eene uitlegging van eenigzins duistere tekiten gaarne it, eene Leerrede hooren ; en gewisfelijk moeten de zulken eenige fpijt gevoelen over het misfen der
vermoede fchatten , die nu , in eene hun oubekende
taal, verborgen liggen . Otn den wifle van deze achtenswaardige klasfe van menfchen hopen wij , dat de
Eerw . SCHOTSMAN, indien hij vervolgens Leerredenen
in het licht geve, deze vertooning van geleerdheid achterwege late . Voor bet overige , terwijl des 1-leeren
ROEMMRRS itijl, hier en daar, zwellende en zwierig is,
valt die van den Heer SCHOTSMAN meer in het gemeenzame, zonder, echter, in dat platte to vallen, welk
menig eene Kanfelrede , ook door den druk gemeen gemaakt, ontfiert, om niet to zeggen onteert . Wij twijfelen niet, of gelijk met de mondelijke voordragt, zoo
ook met de uitgave , zullen de beide Leijdenfche Leernars , bij hunne onderfcheidene Gemeenten , dank be.
haald hebben .

De Christen in de Boerenwoning. Een Boekje voor hqe
licve Landvolk en voor alle Christelijk denkende Menfchen . Van GEORG GESZNER , vertaald door G . BENTHEM REDDINGIUS .
Te 4mJlerdam, bij W . Brave .
t8o3 . In kl. 8vo . loo Bladz .
en klein, maar in zijne foort voortreffelijk Boekje,
regt in den geest van 't Evangelie gefchreven, en
bepaaldelijk ingerigt om to toonen, hoe eene Christelijke geiardheid , een ieder in zijnen kring, voor zichzelven gelukkig en voor anderen nuttig maakt . Zulkswordt
voorgedragen in den vorm eener Gefchiedenis van een
l'iocren-huisgezin . Het Werkje is verdeeld in vijf
Afdeelingen .
De eerfte Afdeel.jng, teni1opfchrift hebbende, het jone
l
4
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verhandelt rte plutten (let opvoeding op
cene eenvou.dige nIe r t.refftnde wijzc, en v ermel .l t ver .
is g, t1 en bij de opvoedingplaats hebfcheiden gewc
bende, inzonderhr :ci 5r*rekhciijf bet biddenderjongeM
duren, welks verkeerdheid en fchadelijke gevolgen ten duidel h l<fte worden aangcwczen . De tweede Afdeelieg
heefc tot opfcin •i ft, de vruchtbare ii'i;izrank, en fchetst
de verdere vorming der opgroe jende kindeien, en nicer
vitvoedg de aannen,inmr van (]ell owfflen zoon tot lid
der kerke, op eene wijze, onzes inziens ; geheel overeenl;omiiig niet den cchien geest des Christendoms . IN
derde Afdeeling, oilier bet opichrift, de rijpende Zower, verin ol dt de hnwelijksverbmdtenisf :n der vulwasen
kirtferen , on fchetst verder, op eene zeer reeffendr wijze, de kracht, welke Gcloof en Godsvrucht
den -A esch verieenen in hi,t ondergaan van de rampen
d ;es
ns . Dit belangrijk onderwerp wordt in de vierde AL'declin .r verder verhandeld, die ten opfchrift heeft,
tie fchoone Her st ; in dezelve wordt bet ilichtelijk flcrven van den oudcn landman befchreven , en dat vats
rle oudc veouw vermeld .
De vijfde Afdeeling fchetst,
onder bet opthriit, de geruste Linger, den verdereu lcvensloop van oen thans reeds hoogbeiaarden oudften
zoon d,ee overledene landlicden , en zijner vronwe ;
thcfcl;rijfi de gomden brudoft van dit pear, en do Richtelijke gelprekken hij die gelegenheid gehouden ; veriltelut wijdcr .s het eudvrnchtisg ontilapen der vronwe,
n woedr hefloten n,-or eene befclirijving van de ziektc en
van ho zalig l fvcnseinde van (tell man , wiens ccht
.E, angeldche lesion aan zinc affl •a mmelingcn, van hot
4icrfhe ddc ge ;even , ons bckoord en getrofcn hebben .
Wij oordcelen c: t 3ockjc aflezins efchikt voor de
irlasfe van Landlicdcn , waarvoor hetzelve inzonderheic,
vervaardig :' ward , As vervattende vole nntaige leeriegen en aeniniedi ;ii : .gcn . ,jamrt=r near (fat zulkf io! •t ig ;
iaarl jk Icerzame en idchreliike \Vcrkf .s zoo weini? geMezen wordcn, en veeltijds tact komen in de handers dcr
genen , voor welke zij eigenliik gefchreven warden 1
Van heeler frame vereenigen wij ons daarom met ha
voorfel van den achtingswaardigen Vertaler : „ V('ern
~, nit den P,oerenl}and kennen die eenvoudi~re lb-ve
,, isoevjes met verhalen nit, die or nu at verfci?eidenc
y , in onze teal v oorhanden ziju , en die zoo go . -A voor
a., hurl ziin, err velen uit denzelveri zieu er teen op Oin
ge gezaaide ,
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ze to koopen . o Gij, die ze kent en van God met
middelen gezegend zijt, voor eenige weinige guldens
zoudt gij eerie mcnigte van dezelve order de gerinPre kiaslen kunnen uitftrooijen , en do Engelen Gods
zouden zich over u verblijden , als medewerkers der
ware blijdfchap uwer natuurgenooten ."

Ondersvijs in het noodzakelijkfe der Leer en Pligten van
den Godsdienst, bij verkorting gevolgd naar de Hoofd .
,llukken van bet Kort Begrip der Christelijke Religie,
in andere en meerdere vragen en antwoorden begrepen ,
met de bijgevoegde Inleiding over de fl. Schrift , est
vragen over de Christelijke Zedekunde, door D . BROEDELET, Rvangeliedienaar to Yelfen . Te Haarlem, bIj
J . L . Augustini . 1807 . In I2mo .
et opfchrift zelve van (lit Stukje leert, dat bet in
den grond niets anders is , dan eene verkorting
H
van een, in ons Maaudwerk voor her jaar i8o6 . No . S .
bl . 338 . gerecenfeerd Vraagboekje , van hetwelk wij
aldaar loll'elijke melding hebben gemaakt . De verkorting wordt echter cenigzins to gemoet gekomen door
cenige weinige tusfchengevoegde aanmerkingen, dienendo om den onderwijzer hier en daar aanleidlng to seven
tot verdcre opheldering . Een iegclijk, die bet opfchrift,
bet oogmerk en den inhoud van dit en her vorig Stukje
gadeflaat, zal zeer wel begrijpen , dat hetzelve niet
voor alle Christengezindheden gefchikt is noel wezen
kan . De opfleller, Lecraar bij de Hervorinden zijnde,
moct this ook in dit licht beoordeeld worden, en alzoo
verdient ook dit lVerkje in dat Genootfchap alle aau •
prijzing, zoo van wege geleidelijke orde, als duidelijkheid in her ganfche opftel waargenomen .
Geneeskundig Jllagazijn, door A . VAN STIPRIAAN LUISCIUS:~ C . G . ONTIJD en M . J . MIAC QUELIJN . JJ den
Deels -de Stuk . Te Leijden, bij A . en J . Honkoop .
1807 . In gr. 8vo . 352 Bladz . suet bet aanlzangfel van
eene aiphabetifche lijst van nienwe nit- en inlandfche
Geneeskazndige Bocken .

m

et cone zekere ingenomenheid voor lit Geneeskundig 11-:lagaziju, nemen wij dit iuk in handen,
ear
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en An, by xjnc , cn :,nlk inecr Ibijzond',-,
mir de Voorreds , dnt onzc yrus voor de flaking van
hetzelve, in OEIO -Anoldog kenhaar, ongegmud woq W! Icuin , dat de bekwaine
Schrijvers uT !-- - i-i eca hubben , met
die very PANA 2 :,,,j ituk, in bet very
vAg, in A, "ON Lukken I'plitfen , waarvan bet
eer[le de Vcrhai&w, qcn , bet tweedc de Ziektekundige
flistorien, en he', /erele de i1coorilcelillgen, Uittrekfels
en Boektitels enz . zal bevatten .
Met eene nuidge bij,inigge tot de inenting met de KocpokRof, , door j . wes, Chirm-go-ijii to k . Maartensdijk,
wordt dit ttuk begonnen ; daarup volgt cene belangrijke
waarneming ter bevesdginge van het uitmuntend nut des
Arnica- Wortels en van de Campher, tci afxvvrill,-e en
beteugdinge der plaatfelijke rotting (gangracn,- & lphace.
his), door c . G . ONTIJD ; voorts vocigeu de waariicw .inF,,ell van den Hoogleeraar THOMASSFN A TIIUCSSINK,(11v aanmerkingen omtrent de meting der holligheid van
bet vrotiwelijk liekken , door c . BAKKER,- de waarnemingen omtrent de zielten , die van Sept . 1798 tot 1799 in
bet Nofioconfium Clinicuti, van de Hoogef'chool to Cronin .
ggen door den reeds genocludcrl Hoogleeraar zijn bebarldeld bet vervoIg der waarnemingen van J . BODEL omtrent de to Dordrecht geheerscht hebbende Ziekten ; ter'wijI de Beoordeelingen van de Akndemil'che NTerbandelingen van de (;CDCCShCerCIl VAN DER BREGGEN to Amflerdam, MOLL to Nijinegen, STMILING to f laarlem ,
PAIIADIJS to Rotterdam , en van de werkjes van Doctor
CRAANEN to Rotterdam over de ter tootle der gczonde
cede gcbragte Verhandeling van I)ELLA LENA,, van de
v :~rtaling van ]let werkje van LANGENBECK over de eenvoudige en zekerc manger van SteenfiJiden door VAN
INC FN , benevens van de Verhandeling van den Hr . A ROY
.e. Amsterdam over de behoedmiddelen tegen de Kinder •
zickre , en eindelijk c-, .,i Brief aan de Redafteurs van
den jongen Gencesheer A11RANDOLLE in 's Hage, (lit ttuk
befluiten .
Allerwegen febittert, gelijk wij zulks van bet vorige
fluk reeds hebben gezegd, de ware praclifchc geest ,
die den weg der ondervinding beredeneerd bewaDdelt,
en zich op gunc bi .jpaden van befpiegeling mat aftrcirhen . Deze aaurnerking willen wij in 't bijzonder op
die waamcmingea tuegre ;put licbkii, wclkc de verdienfle-
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ftelijke Hoogleeraar THUESSINK onS zoo bereidvaardig mededeelt van de ziekten, welke in het Akademisch Nofocomium zijn voorgevallen ; en bet kan niet anders, of
bet moot allerbelangrijkst zijn voor de ftuderende jeugd,
onder bet geleide van zulk eenen Leermeester , de geneeskundige loopbaan to mogen bewandelen . Wij wenfchen
den werkzamen Man, die reeds op nieuw, blijkens bet
Voorberigt , zijnen voorraad voor een volgend Deel geleverd heeft, bij voortduring eene ruime mate van lust
en krachten . Mogt zijn voorbeeld ook door Hoogleeraars op andere Akademien gevolgd worden !
Zijne waarnemingen bepalen zich tot de Phlegmaftae
(ontitekingen), en wel bepaaldelijk tot die der oogen
en der borst . Door derzelver mededeeling zagen wij
ons op nieuw in onze aangenomene denkwijze verfterkt,
dat men de borstontftekingen ten onregte tot eene to
eenvoudige verdeeling in eene flhenifche en asthenifche
heeft zoeken to brengen . Wij vonden met den Hoogleeraar, dat dezelve meermalen eene verfchillende complicatie hadden, verwonderen ons met zijn Ed . dat velen deze verdeeling zoo maar voetftoots hebben aangenomen,
en twijfelen of de zoodanigen wel ooit bet fraaije work
van BIANCHI (Historia Hepatica), dat zekerlijk meer
dan eene halve Eeuw oud is, gelezen hebbeRW , `TKenden
zij hetzelve niet , dan zouden wij hun doze waarnemingen in handen geven, welke hun overtuigend konden
doen zien, dat ontftekingen op onderfcheidene wijzen
zamengefteld , alzoo gastrisch , rheunsatisch, galachtig , ert
juist daarom een flhenifche met eenen" asthenifchen toeItand kan vereenigd zijn ; - men zou alzoo der waarheid to kort doen, indien men , ook in dit opzigt aan fte1felzucht gehecht, de wezenlijkheid daarvan wilde ontkennen . Deze waarnemingen zijn ook to belangrijker,
oindat zij, Been fpoor van die zucht volgende, de ondervinding raadplegen , en bet ziekbed , geenszrns de
ihideerkamer, waar bet theoretisch handbook vervaardigd wordt, als den besten leermeester erkennen .
De bijzondere waarnemingen, van denzelfden Hoogleeraar in dit ltuk geplaatst, zijn die van den Waterkan .
ker, (ulcus nomae), acne door Geneeskundigen dikwijls
niet .orgvuldig genoeg belrandeld wordende ziekte, welke men, volgens zijn gevoelen, niet als eene plaatfelijke, waar als eene ziekte van bet geheele geftel moet
be-
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bcfchottwen , en dus to regt , na de zuivering der eerife
wegen, den lwortsba$t, de niinerale zuren, en bijzon .
der bet zeezoutzuur, verei~clit ; de eerfle als best bet
bederl' tegcrga : rde en de veerhracht der fpiervezelen
hergellende, de iaatRen ,i's de ipecilique fcherpte ciezer
zickte vermo tcnd tegcngaande .
filet tweede geval bepaait zich tot de vergiftiging door
diet eten van de wortels der Waterfcheerling (cicutaaquarica of viror Litwaci) . De behandeling van bun, die
,door deze plant vergiftigd waren , beitotid in een braak .
iniddel ; daartoe zoudeti wij bijzonder de witte vitriool
.tianraden, vooral wanneer men fpoedig genoeg bij den
lijder gehaald wordt, otndat (lit braakmiddel zeker hot
fchieiijkst en zekerst werkt ; daarna prijzen cvij een rij1 .elijk gebruik van azijn aan , hergeen wij met den HoogJeeraar boven de olie en nielk zouden verkiezen . •,iu een waakzaani geneesknndig toevoorzigt alle die middelen bekoort in bet work to licllen, welke hunne me .
ddebinigers bij hot ]even en de gezondheid behouden en
bewaren hisses, lijdt geese tcgenfpraak ; maar in hoe
verre aan den wensch des Hoogleeraars, die diem echter
tot core flrckt, om de opzoeking, bet verzamelen en de
begraving dezer aan onze flooten, grachten, inocrasfen
en meri ;grocijende planten door dat Beftuur geboden
rc zien, kan voldaan worden , durven wij niet bellisfen,
viii gedacllten zijnde dat jet dergelijks to veel gever ;d,
to omflagtig, misfchien to weinig beteekeiiend voor hot .
zclve ziju zou .
Ook de waarnetniiu* van clergy l'ekwamen ONT1JD , om
hot uitmuntend nut des Arnica • wortels met do Campher, ter afweringe en betcugelinge der plaatfelijke rotting , nan to toonen, verdient niet alleen orn hare belangrijkheid in do gemaakte geneeswijze , maar ook om
ale daarin verfireide aanmerkingen, eerie aandachtige
sezing ; terwi ;l men overal den iehrandc :ren, voorzigtigeii
en tevens ftouten Geneeslieer ziet doorflralen .
\Vat de waarnemingen van den fleer LODEL betreft,
omtrent do in Dordrecht geheerscht hebbende ziekten,
waarvan doze ten vervolge op de voorgaande flrekken,
2ij bet verre van ons , dat wij derzelver nut en belangriikheid, in haar geheel genomen, willen verwerpen ;
maar men houde hct ons ten goede, wanneer wij voor
ons verklareii, (fat de kundige Sclirijver beiden meer
zaii bevorderen, indier, bij• eenige der voornaamlte
ziek •
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ziektekundige historien met derzelver geneeswijze mededeelde, dan wanneer hij, zoo als veelat, cnkel de namen
van ziekten opgeeft , en flechts bier en daar eenigzins
eene breedvoeriger beSchrijving levert .
Wij eindigen met de verzekering aan de RedaEleurs ,
dat wij hun work nosh re and nosh to humoralistisch
befchouwen , met den wensch voor de meerdere verfpreiding des M~tgazijns, met de volmondigfle betuiging
van onze goedkeuring , waarvan zij ook in bijna alle
buitenlandfche Journalen de fprekendfae bewijzen gevonden hebben , en eindelijk met de flreelende hope, dat
ook de Vreemdeling , door deze en andere openbare
blijken, nicer on meer overtuigd zal warden, dat de
Kunst bier ooh gekend en geleerd words .
Engeland, Vales, Ierland en Schotland ; door C . A . G .
GOEDE . hide Deel. Uit bet Hoogduitsch vertaald . 1 e
Ilaarlena, bij F . Soon . 1807, In gr . 8vo . 467 Bl.
Of :
Reire door Engeland , gedaan in de jaren 1802 en 3 .
tilde Deel.
e reden van dezen tweevoudigen Titel is voor de
Liefhebbers van goede Reisverha4en , waaronder
dit Werk, blijkens onze voorgaande Seoordeelingen (*),
met refit hehoort gerangtchikt to worden , bedroevend . Len kort Voorberigt maakt ons dezelve bekend .
De dood heeft den Schrijver, onder den arbeid, verrast,
en bet is onzeker of het Werk uit 's Mans nagelatene
papieren zal kunnen voltooid worrlea . Ingevalle echter order dezelve onk de befchrijving van Ierland ea
Schotland mogt gevonden wordeu , belooft de Vertaler,
deze ook, in 't vervolg , to zullen mededeelen . Dan,
daar de Reis door Engeland, met dit Deel , volkomen is
afgedaan , en hij , in 't laatlle Eloofdlluk, gereed flaarr
om naar Ierland over to fleken, hebben wij, in zoo verre, een volkomen Werk van 's Reizigers hand, met een
Register befloten .
Een oogflag op den inhoud ontdckt ors, dat, in dit
Boekdeel, eene veelvuldige en breede opgave van Knnstverzamelingen, en bovenal van S .childerflukken, gevonden
voor
.
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den words . Derzelver breedvoerigheid deed zoo wet
Vertaler als I irgever lang aarzelen , of zij die al dan nice
in de Nederduit/che uit ave zouden inlasfcheu ; dan to
regt hebben zij hiertoe belloten, uit overwegiug (tat dezelve den Kunstvrienden niet onaangenaam, en welligt,
in het toekomende, den ecnen of anderen Rciziger van
dienst kon ziju . Hierdoor vermeden zij tellers alien verwijt
van verminking des oorll~ronkelijken Werks . Daarenboven zijn de Engelfche Kunstverzamelingen, binnen de
laatfle jaren, zeer aanmerkelijk vermeerderd, daar de
Liefhebbers van elders, tot ongehoorde prijzen, Schilderftukken deden opkoopen , waarvan in bet Werk ilerkiprekende voorbeelden worden bijgebragt .
Het XIX, XX en XXI Hoof,iftuk voeren ons in de Galerij des Konings in Buckingham-hou/e, in de Scbilderijverzamelingen van de Heeren AGAR en t-iOPE to Borden ;
bet XXII doet ons de Schildertlukken to Chelfea befcl ouwen . Na eens lucht gefchept, to Highgate en Hasnpflead
de fchoone Landgezigten befchouwd , en verlustigende
uvaterto,ties gedaan to hebben, treedt men, ten Landhuize des ,ties
VAN DEVONSHIRE, weder ter kunstkamer
in , en daarmede is men reeds in bet XXIV Hoofdft . -.4
\Vij ftippen dit enkel aan , en na 's Reizigers klagten gelezen to hebben over de verhaaste wijze , waarop de
Kunstzalen , order bet ge]eide van een Huisbediende,
ontfioten en vertoond worden, hebben wij ons vaak verivonderd over de vaardigheid van bet kunstoog des Heeren GOEDE, en de fterktc van zijn geheugen ; 't geen to
Mindfor weder gelegenheid vindt om proeven to nemen .
Dan bier wisfelen de Schildertlukken meer of met dadelijk beflaande Perfonen, daar wij den Boning en de Koninklijke Familie aantreffen en befchreven vinden , en
wel zeer gunilig . „ Er is," vinden wij bier aangeteekend , „ in bet sgeheele Koningrijk geene beminnens„ waardiger Familie,dan die, welke , was Rang betreft,
„ de voornaamfle is ." Allen worden door velen met
zulk een oog niet aangezien, inzonderheid de Prins van
Wales niet . Van dezen treffen wij een Ichoon At'beeldfel aan , en words hij bier als de fchoonfte Man in
En eland befchreven .
et prachtig Hospitaal to Greenwich, met de School
voor jongens van arme Zeelieden , bet onderwerp des .
XXV H ., toont in dit opzigt Engelands grootheid en bezorgdheid voor de welverdiendhebbenden bij bet Vader-
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land . Lene fraaije Afbeelding van bet Hospitaal vergezelt de befchrijving .
De binnendeelen van Engelandl worden, hoe belangrijk ze zijn mogen, door de Buitenlanders niet dan zeldzaam bezocht , en nit dien hoofde misfen wij , fchoon
bet aau befchrijvingen der Engelfhen zelve niet ontbreke, de oordeelvellingen van Vreemdelingen . G0EDn
vult eenigermate dit gebrek aau, op zijne reize naar Bath
en vervolgens . Bclangrijk is zijne befchrijving van Bath
en tevens verlustig ,~nd ; trouwens Badplaatfen dienen
niet alleen tot herilel der gezondhcid ; men zoekt er vermaak . Een gevallctjc zal men bier niet zonder lagchen
lezen . Te Bath wordt, gelijk onze Reiziger opmerkt ,
„ door cen verfijnden opfchik, en wat nicer van dien
aard is , der vronwelijke ijdelheid menig offer gebra t .
In den winter van bet jaar 1802 bad hier cen kluchtig
geval plaats , waarbij de door weelde ontaarde zuchr oin
zich to verfraaijen cene harde beftraffing onderging . Eene
Engelfche dame had zich de armen , de handen, den
boezem en bet aangezigt met zoogenaamde purl powder
wit geblanket . Dit wine blanketfel heftaat grootendeels
uitBismuth -kalk ; en nu verbeelde men zich den toeltand
dezer Schoone , toen bet blanketfel bij bet baden in de
minerale bron geheel zwart word , en de fchittcrendd
blanke Europifche Vrouw voor tiller oogen in cene Negerin veranderde !"
In bet XXVII 11 . reist GOEDE van Bath naar j" irminfler . De voerman, die hem derwaarts reed , ,, was
een. klein vcntje met eene ronde zwartc pruik op 't hoofd,
en een gelaat, waarover zich geen Generaal der jefuiten zou behoeven to fchamen ; na zijne lang ingehou_lene welfprekendheid liet hij daaraan den vrijen loop en
begon to prediken . Hij fprak met groote zalving vain
de goddelijke genade, en van bet bederf en de onmagt
(ter menfchen . Dit bragt hem op de menigvuldige aanvechtingen des duivels, de ijsfelijkheden der verdoemenis,
de bekeering der joden, en eindelijk op bet duizendjazig rijk . Over deze onderwerpen predikte de kerel twee
en een half uur tang onafgebroken voort, en hoe langwijlig ook zijne predikatie was , moest ik echter zijnea
ongemeenen rijkdom van uitdrukkingen en onuitputtelijken ttroom van woorden bewonderen . De man was,
zoo als de lezer reeds zal hebben kunnen gisfen, een
Methodist
zoo als ik in de herberg to Warmninfier
ver-
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vernam - als een wclfprekend apostel dezer fete niet
onberoemd ." --- Zich to Warminjier bevindende ,
deed hij een uitflap naar Longleat, het prachtig Landgoed van den Marquis VAN BATH , aangelegd door
den grooten tuinkunitenaar BROWNS ; dir geelt lien) ge .
legenheid om over de Engelfehe tuinen to fpreken , en de
echie to verheffen . „ [foe onbeduidend," roept hij uit ,
„ zijn niet hot park en de tuinen van St . Cloud, als ook
bet wereldberoemde Trianon, vergeleken met Langleat!
Hier is alles groot , onged •.vongen en fchilderachtig
fchoon ; terwijl op de eerstgenoemde plaatien alle de
gezigten beperkt zijn, en , bij at llet zigtbaar ftreven naar
menigvuldigheid,in den geheelen aanleg eene onaangenan:e eenvormigheid hcerscht ."
Het verval van het door GOEDE bezochte Salisbury , dat
zeer verarmt , geeft hem aanleiding tot eene wat breede
uitweiding over het Engelfche Irmenwezen, een ftuk in
Engeland in de laatfte jaren zoo veelvuldig en onderfcheiden behandeld . Opmerkelijk is het Plot . „ Zoo
als in vele andere zaken, kan men ook hierin niet wet
eene geheele hervorming in L'ngeland verwachten : want
bet fchijnt, federt een geruitnen tijd, een grondregel van
bet EngelschMinisterie to zijn, om, in den warmen zoniiefchijn eener luisterrijke magi en grootheid , geen acht to
flaan op de onweerswolken, die zich rondsom aan den
horizon vertoonen, en het nog veel minder der mocite
waardig to achten , om bet trotfche en prachtige nationale gebouw in tijds door goede afleiders voor den blikd
fem to beveiligen ."
Het oude Sarum en de vlakte van Salisbury in bet
XXVIII IIoofdft . befchreven hebbende , bezoekt hij
bet vermaarde Stonehenge, waarover zoo vele gisfingen
gemaakt zijn, en wet ks fteenen, volgens de heerfchende meening in den omtrek, door den Duivel uit ferland
zijn over gebragt, doch die hij, toen zij hem wat to
zwaar vieien , verftrooid liet vallen . Met moeite lag
GOEDE het bezoek of bij die Steenhoopen , en vond ze
verre beneden zijne verwachting ; de befchrijving verfchilt veel van die wij elders deswegen aantroffen .
Onder het reizen bezocht hij Fonthill, betLandgoed van den
Beer WILLIAM BECKFORD , waar grootschheid en kunst
ffukken zijne
e aandacht boeijen . Dit is ook zijn geval op
bet prachtig Landgoed van den 1lertog VAN NORFOLK .
Op Wilton-houfe bezag hij de kunstichatten des Graven
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ven VAN PEMBROiKE ; dezer voordragt beflaat bet XXIX
Iloofdlt . BriJlol verfchaft voor de Lezers in 't algenieen
belangrijker ltofle, die in hot XXX Iloofdft . verwerkr
wordt . Het woelig L'riflol ziet cr over 't algemeen fomber nit . 's Reizigers aannierking ; over de Aimen aldaar heeft jet zonderlings . „ Wanneer min," fchrijft
hij, „ to BriJlol dc naauwe donkere ftraten doorgaat,
welke door hot BriJlolfcha gemeen bewoond worden,
zoo ontmoet men vele menfchen met verfcheurde klcederen ; dock zeldzaam words de vreemdeling - om cane aalmocs aangefproken . Dikwijis zal men bij hen de blijken
van vrolijkbeid en kortswijl ontdekken, en met verbaasdheid cene blijmoedige armoede in (IC duistere hoeken
eener groote Stad ontwaren . Vrolijkheid is gewoonlijlc
alleen bet gelukkige lot der armoede op hot land, waar
de mensch , in de vrije naruur , met weinig to vreden
is ; in de fteden daarentegen is gebrel : de moeder der hegeerte, en de gedwougene ontberingen veroorzakeu aldaar menfchenhaat en droefgeestigheid . Om deze reden heeft de armoede in de Steden veelal een treurig
voorkomen : en des to ineer word ik daarom menigmaat
verrast door bet vrolijk gelach, het well, ik dikwijls
boorde in cc duistere woningen van het BriJlolfche gemeen, waar Been ftraal van vreugde ooit fchijut to Runnen doordringeu ."
Hij geeft or cene oplosfing van ;
loch voor ons to breed . -- In vergelijking van dit
veelvuldig gemeen, ziet men in Brifol weinig lieden van
aanzien : zij mist'en verzamel- en vermaakplaatfen . Waar
krijgt men de zoodanigen dan in 't oog? GOPDE zegt :
„ De Dames in de Kerk, en de )Ieeren op de Beurs ."
Flier treften wij een breed vertlag aan wegens den ftaat
do r "rgeifche Wnisfelhanken . -I let fabriceerend en troop .
handeldrijvend BriJol is ichaars in vermaken en in letteroefeningen . 't Gemis daarvan kan de vreemdeling, zich
bier eenigen tijd onthoudende , vergoeden in de veel genots nanbiedende ommeftreken . Onzc Reiziger genoot
dit geluk ; het XXXI Iloofdft . kan daarvan getuigen .
Andere dan verlustigende aandocningen welden bij hem
op, in bet vervallene llirrningham, het onderwerp van
bet XXXII Hoofdft . 1let Gemeen is daar van een an •
deren ftempel dan to Bri/ol, en heeft een allerfomberst
voorkomen . Op de vraag, was mag hiervan wel de oorzaak zijn ? antwoordt GOEDE : „ Ik voor rnij geloof,
dat men de 1Wethodistif he duivel-en vreugdebanners gees
LETT . 1803- iSP . 4.
onL
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onregt doet, wanneer men hen voor de betverl ers vaer
(lit verichijnfel haunt .
De duistere reest deter S~cte
heeft gereeden ingang gevonden in de nueste grootc
wcrkpiaatlen to Birmwgham ." Geweldigen heat drageu
zij het 'b onedl toe, en zoeken bet nit de Stad to weYell ; ecn en auderwerf kochten zij- gebouwen, ten Too .
noel gefchikt, om er Kepcllcn van to ftichten .
E°n
Schouwburg verbrandde er, en de 1\lLtthodisten zeiden a
„ Ilet is Gods vinger !" Dan des oneangczien nrocten
zij dulden, dat er thus een Schonwburg is . Vnorts
vindt men er weinig uitfpanning, en hebb-en de WVerk •
tuigelijke Kunften aldaar Reeds cone bellisfendc heerfchappij over de Schoone Kun!ten uitgeoefend . Echter
is er con Aluleunt der Schoone Kunften ; dock welk
een, vertneldt ons GOEDE . -- I•7arwick wordt bij wijze van uitl ap bezocbt en befchreven .
Op de reis naar Shrewsbury wor4t de uitgebreide F a .
brijk van den Beer BOULTON befchreven ; voorts bet in vele
opzigten zeldzame Shren'sbury zelve . De reis naar Llangollen volt bet XXXIII Hoofdft . Groot is bet contrast
tusfchen Engeland en bales, 't welk wij, met vele reisonttnoetingen, in het XX XIV Hoofdfl . befchreven vinden . Van gelijken acrd zijn de XXXV en XXXVIC
Iloofiiftukkcn . Eenigzins weidt bij uit over bet Karakter en de Zeden (Fur Itawoneren van Noord-Wales.
In de groote Steden moge , door de invoering der Enge?/ ;r
zeden en levenswiize, die der nude Inwoneren hiiaa
gebeel verdwenen zijn, „ in do kleine Steden en Dorpen heft de oude nationals geest zich nor heeds ftaande
gebouden onder de middeibare burger-klasle en de landlieden, die afgezonderd voortleven in den ondeu krin ;
van dcnkbeelden, weike zij van hunne Voorvaders hebben overgeertd . J)eze klasle van menfchen is nog tegenwoordi. ; een Nina onvcrwinticlijkc fchrik voor alle
vreemdelingen eigen, at,-) ook eene afkeerighei-d van de
Engel%hcn , die zij minder bcnijd-n - want zij zijit
met hunnen Rant zeer goed cc vr,ndc -- dan wel, nit
De Inwohoofile van derzelver trotschiieid, haten .
ners van dit land zijn hartelijk aan elkauder verklecfd,
fprekeu met elkander niet anders dan de nude landtaal,
terwiil hun noaltoos !let iandeuken Bier tijden boven
alles heilig is,' waarin de harden de minncliederen zamenftelden , die door de jeugd, in derzelver vrolijke
rtren, nog tegenwoordig gezongen en op de harp gefpeeld
wore
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worden . De droomen en beelden van de glorierijke da .
den hunner Voorvaderen zijn als hot ware de poczie
buns ]evens ."
GOEDE 'S gereedheid om naar lerland over to fteken
fluit , om bovengemelde reden , dit Werk , 't geen
ons de lezenswaardiglle berigten wegens Engeland verichaft.

Zedekundige Schoonheden der Ouden, of keur van Spreuken , Gezegden en Verhalen , getrokken uit Latijnfche
Schrif'vers, door N . G . VAN KAMPEN . Ife Deel. Te
Haarlem, bij F . Bohn, 1807 . In gr . bvo . 224 Bl.
bet in handen krijgen dozes Boekdeels en hat op .
flaan ties Titcls herinnerden wij ons aan cen Lievelingsboek onzer Jeugd, getiteld : .Ilifoire de la Philofophie Payenne, ou Sentimens des Philofophes, et des Peopies Payens les plus celebres, fir Dieu, fur l'Ame, et fur
les devoirs de l'Homme, in twee Deeltjes , ten jare 1724, in
den IIage bij Pierre Gosfe en Pierre de Hondt, uitgegcven . Wij beloofden ons , bij die herinnering, veel genoegen nit een Werk van dozen aard in ooze tale to zullen
fcheppen . De verwachting hiervan groeide aan na bet
lezen des Voorberigts, waarin de Vervaardiger zijn planu
ontleedt . Met dit plan moeten wij onze Lezers eenig.
zins bekend maken .
De Heer VAN. KAMPEN beklaagt het geniis van goede
Overzettingen der oude Schrijveren in onze lnoederfprake , en gaat de denkbeelden to leer, welke hoogwaar .
fchijnlijk .aauleidin.g gegeven en medegewrocht hebben tot
dit geniis . Dan, opgernerkt hebbende, hoe, in de gou .
den l euw der Italiaanf•h e, Franfche en Engelfehe Letterkunde, aldaar de eerlte Vernuften en doorwrochtfte Geleerdeu , gelijktijdig , zoo wel de edelfte Schoonheden van
Griekenland en Rome op den Vaderlandfcheu bodem verplantten ; hoe, toen de beste Dichters, Redenaars en
Gefchiedfchrijvers in die gewesten bloeiden,, to gelijk de
beste overzettin:gen der Oudeti en de •,keu.rigfte uttgaven
hunner Werken to voorfchijn kwatnen, Voorts merk.t hij
op , dat , zoo dra in Duitschla 4d con nicer gezuiverde
fmaak bagon door to breken, ook Vertalers van de WWckeg
L :2
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ken der Ouden to voorfchijn trades ; dat ool:, stet de
herftelling onzer vervallene i)ichtkunde, de fmaak voor
de Ouden onder ons meer algemeen is geworden .
Htervan voorbeelden aangetogen hubbende, vaart hil
voort, under tot bet doel zips \Verks komende : „ l-Ict
is er echter verre of, dat door doze Verralingen ooze
I atie met die onzer naburen omtrent dit (Ink zou zijc2
gelijk gefleld . WVelk cen overrijke oogst fchiet ons in
dat veld niet over ! Opmcrkelijk is bet, dat Gefchied .
en Dichtkunde, zoo het fchijnt bij uitfluiting, onze aantdacht tot zich getrokken hebben, en dat men den uitgebreiden tak (let oude Wijsbegcerte en Zedekunde btjaa
geheei niet in onze taal heeft ingccnt, en zulks jnist in
een tijd . wanneer eerie geh~,ei nieuwe 6Vijsbegeerre elks
opmerking wekt, en ecne vergelijking met die der Ou,aen
to dringender fchijnt to vereifchen .
Flue vele Zedekwtdit a Schoonheden vertoonen cchrer niet de Oudc-n! floe
rijkelijk vlocijen niet levenswijsheid en grondbeginfclen
van echte deugd nit hunne Schriften ! f-let kwani mij
daarom niet overtollig voor , in ooze moederfpraak eeu
bundcI uitgezochte Spreuken , Gezcgden en itukswijze
Verhandeling,en betrekkelijk de zedelijkheid uit de beste
K/as//eke Schrijvers bijeen to vergaderen ."
Lttgeftrekt kwam hem voor en was in de daad dit
Plan, als hij Griekft•he en Lati ;ufche Schrijvers van gemelden flempe1 tot dit eindc raadpleegde ; „ dock trel
bewust," gelijk de zich niets aanmatigende Sehriiver
zich uitdrukt, „ van mijne geringe vermogens, durfde
ik ntii zely' noch her publick wagen aan een werk va'a
zoo veel omflags, to minder, daar zuiks ligtelijk als eerie
fpcculatie van den Uitgever zou hebben kunuen • misditid
tivorden ." - Hij befloot deirhalve, zich alleen tot de LatijnfcheLetterkunde to bepalen . Te meer oordeelde hij dit
to mogen doen, daar een en ander der Lati/n clre Schrij .
veren bet pit en merg uit hunne Griekfche voorgangers
poogdert bijeen to zamelen .
Bepaalder drukt rich de Schrijver nit over de floffe
zijns \Verks en derzelver bearbeiding .
Wij mo;;en
nict nalaten zulks met 's Mans eigene woorden voor
to dragen, en to minder zulks onzen Lezeren onthou .
den , daar bet geene opgeftuukte voordragt, en ons bij
de doorlezing des Werks gebleken is, dat bet aan het
bier to nedergeflelde beantwoordr . Te meer verkiezen
v Q* die ®rededeeling, dewijl zij our van zelve de gele-
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genheid aanbiedt om van die beantwoording met een'aort
WoOrd to gewagen .
\Vanneer ik," luidt zijne taal, „ van Zedekundge
Sclwonheden ipreek, bedoel ik geene bloote koude ze't ;:lesten, maar nok datgene, Iietwelk win dezelve kracht
on ievendigheid bijact ; de meer of min votiedi-e kennis
aan het Opperwezen , en de Onflerfeiiikheid der Zisle .
Met de gedachten , we)ke de On .ten over die verh^_vece
onderwerpen koesterden , zal ik mijne tank heginnon ., if:
weet wel , dat de invloed hunner CGodsketi ;os op cie
Zedelijkheid Diet zeer groot was, maar door dit to, erkennen, moest jurist de Ctaristclijke Openbaring, welke
de Zedelijkheid door dien invloed zoo zeer kan verhoogen ,
to meerwaarde in ons oog verkrijgen ." - Allezins, dit
mogen wij hier tot VAN RAMPEN'S lof aanmerken , betoont hij zich een warm Vriend en verflandig Voorilander tier Christelijke Opsnbaring . In veelvuldige aanteekeningen aan den voet tier bladzijden wijst hij fours bet
zwak der Ouden en de verkleefdheid aan hunne wijsgee .
rige flclfels aan, brengt die in tegenftelling met het meerder, helderder en befleudiger licht der Openbaringe ; terwijl hij elders de aanminnige overeenkonist doet opmerken . Wij hadden wel lust om van 't een en ander flavende voorbeelden bij to brengen, die den Schrijver tot
eere zouden itrekken ; dan ons bpaald beftek, en 't
geen wij nmg to vermelden hebben,' duldt zulks nier .
,, Na de dcnkbeelden omtrent GOD to hebben aange.
voerd , ga ik over tot den Mensch, deszelfs Natuur,
Beftemming , Onilerfelijkheid , en het geluk , 't geett
hem de Deugd verfchaft ." -- Dit zijti de onderwerpeit
in het Deel titans voorhanden ; zij voeren tot opfchriften :
Be/laan van een Opperwezen . - EigenfNiappen van bet
Opperwezen . - Scbepping der Wereld~door de Godheid.
GODS Voorzienigheid . -- Invloed van den Godsdienst op der
?flen/chen daden . Geweten . - Dankbaarheid van den
1,1ensch aan het Opperwezen . - Navolging van GOD door
Weldaden . - Beste wijze van tot God to bidden . - Oor/prang der rifgoderij . -- Godsdienst en Bijgeloof. - De
]llensch, zijn wezen en voortre/telijkbeid boven de Dieren . 'sMen fhen Bejiemming als verflandig en als zedelijk Wezen . -r
Uitmnuntendheirl der Ziele boven het Ligchaarn . De On/i'erlelijkheid der Ziele . - Belooning der Dengd en Jiraffe der
Ondetsgd in een ander Leven .
Celtsk der Deuigdzamen

i dit Leven . Ten opzigte van
L $
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hedett warden do uitgelezcntte plaatfen aangevoerd, en
toegelicht door de nood .ige aanteekenin gcn .
„ Ilierop," belooft de Schrijvcr, „ zal eene fclhets
vau 's Munfchen verpli-till n de afzonderlijke taferecJell der Deugden en Zedclijlcc Grootheid, tot welke hij
kan opklimmen , alien door do keurige penfeelen iaer Ouden gemaald , voorafgaan . l)an, om de fchoonheid der
D eugd to doer uitfieken, was hot noodig, de fchilderij
iiiet minder met die zwarrc misdaden to floiferen, waarvan men bij de Ouden zoo veto voorbeelden vindt . Intmers, dcze tchilderingen zullen niet blootelijk nit wijs .
gcerigc gezegden en Ideiilen betlaan ; de Lmijrlfche Geff.clhiedfchrijvers en Dichters zullen ons om eene menigte
f mrekcnde voorbeelden niet verlegen laten . - Ten flotte
van het 1Vcrk zullen cenige gemengde aanmerkingen volgen over de Vriendichap, de Wijsheid, den Ouderclont,
bet genoegen des Landlevens , en andere onderwerpen, welke, hoe zeer van eenen zedclijken card, nict
voegzaam order de vorige hoofden konden gebragt worden ."
Bij doze ontvouwing des geheetcn Plans van dit Work
't welk in vier Deelen gehecl volledig zal zijn , brengt de
IIc ;:r VA KAMPEN ons onder t oog , dat , (liar dit
\Verk wel voor geene Ge •c erden, maar toch voor zulken
bellemd is , die eenig overzigt van de Algemeene, inbcnderheid van de Rosneinfbe Gefchiedenis hebben , dit
limn vole bijzonderheden, in de vertaalde plaatfen, daarto hetrekheiijk, als bekend deed veronderflellcn . Am
den anderen scant oordeelde hij hot niet onnut , den Leer, in beknopte aan-tile rkin-oil , am fbmmige daa.dzaket:
rt heriuncrcn, of, waar hem eene plants bijzonder trof,
item een wenk tot nadenken to gcven . - Die weaken
zijn veelal b-langrijk en toe' •i chtende, fchoon hij IM en
dan , onzes inziens, nicer nit de gezegdcn ,its daarin op»
getloten aanvoert , dan er wezenlijk in ligt ; doch hij
doer het met d o hem cigene zedigheid ; als , bij voorbecid, over de Ztvaartekracht bij OVIDIUS, bI .72, en de
Vecl'ieid der Y~erelden bij clcEro, bl . 77 .
Niet onnoodig keurde hot de Schrijver , cen kort verIh.g to -even van het Leven en de Schritten dier Man;nen , waarjan men uittrekfels in dozen Bundel aantreft,
om datgen-, waardoor hun geest its Schrijvcr zich hijxonder kenfchetst , aan to duiden . - Hicruit is de
worai"gaaude opgave der Schrijveren geboren, die wvij
vrijC-
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vI jcfjk een Meesterfluk mogen heeten, van wegen de
bekuoptheid , zaakrijkheid en bet doeitnatige , 't geen wij
bier aantreffen in tie Levensberigten Van PLAUTUS ,

TERENTIUS, CICERO, SALLUSTIUS, NEPOS, LIVIUS,
CATULLUS, VIRGILIUS, HORATIUS, TIBULLUS, OVIDIUS, PIIAEDRUS, VALERIUS MAXIMUS, PATERCULUS,
SENECA, LUCANUS, PERSIUS, JUVeNALIS, MARTIALIS,
PLINIUS SFCUNDUS, TACITUS, Q . CURTIUS en CLAUnIANUS . Ult doze Schrijvers ontleent hij de fchrijftloffe ,

en bij de opgave des inhouds wijst hij de plaatfen aan
tier Werken , waaruit hij dezelve putte . ,jammer, in de
daad , dat de Schrijver niet overal gefchikte Vertaliugeu
van de gebruikte Latijnfche Dichters aangetroffen ,' of
die plaat_fen zelve niet in Dichtlnaat geleverd hebbe .
't Geen hij in eene Aanteekening bl . 1 .58, ten opzigte
der Vertalinge van VIRGILIUS , zegt , zal ook elders
toepasfing vinden .
Wat verder de Vertaling betreft , daarin heeft hij,
naar Mine verkiaring , gepoogd, zoo veel de card en de
kracht onzer tale toeliet, bet oorfpronkelijke zoo nabij
to komen als hem mogelijk was . Dit houdt hij voor
eene goede hertaling . „ Doet men dit nict," merkt hij
in eene Aanteekening op, „ zoo is bet geene Vertaling,
maar eene Narolging . Ik leer door zulk een Iluk werks
niet den Schrijver kennen, waarom bet mij to doen is,
maar den Vertaler , waarom ik mij weinig bekommere .
Dit denl:beeld is mij in bet tegenwoordig Werk ten rigtfnoer geweest ." - Wij mogen er bijvoegen, hij heeft
bet gevolgd : en over 't geheel zal men zijnen arbeid in
dezen welverdienden lof niet weigeren . ; fchoon men bier
en daar wel tens eene andere bewoording de voorkeus
zou geven . Twijielachtige plaatfen, althans cenige,
en . waarvan verfchillende lezingen in 't ourfpronkelijke
zijn, duidt hij met ophelderingen aan .
Genoeg hebben wij van dit Derlle Deel gezegd, om een
billijk verlangen naar de drie volgencle bij de Lezers,
voor welken deze arbeid voornamelijk beftemd is, op to
wckken . 1Vij iluiten onze Aankondiging met bet zeggeu
van den Kerkvader LACTANTIUS : Tndien er iemand,
;,-' enkele (Fleidenvoor desa dag trade , die de Phaarheid, t
fclse) Schrijveren of bij de Aanbangen der Wijsgeeren ver .
reid , bijeenverzarelde en tot een Ligchaam bragt, die
fp
zou vats this (Christenen) Wet verfchillen . LAcT . Lib . VI .
7,
L 4.
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larom heeft de kunstfmaak der oudheid zich zelf
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t'Il/aat~'(c,tre Dichrmaat en Profodie, toegepast op ha rythrraras eaa mCtrum der Ouden, in zoo verve leialen in oraze
IIo?1:. ;~a/ ,he Dicrltkunde zowien kinwen 1t)orden ingevoerd .
Door G . IJESSELINK , A . L . 1W. Phil. Dot? . en Iloogle : raaar in de Godti eleerdheid en JYjshegeerte bif vie
D?iops,;ezindera to llmflerdarn . llldn ar, bij de Wed . G .
lVarnars en J . AV . Yutema en Comp . a8oS . In gr .
wo . X en 266 131.
den dwang opgclegd, om de lettergrepen regel .
matig in 1,-,)rte en lange to verdeelen, en daarop zekere
voetmaat to gronden? Hct antwoord op deze vraag list
gewisfelijk in bet oogmerk, ow de voorftelling door
iaank-nabootfing nicer en meer to verzinnelijken, de tail
zelve voor de muzijk meer gefchilct to maker , het gevoel to verlevendigen en den indruk to verflerken ; hoe
zeer middel alhier aen doel hebbe beantwoord, is door
de ervaring genoegzaom . becvezen . Latere volken hebben in hot rijm nog een Ii nlpmiddel to meer gevonden,
orn de zinnen to gemoet to komen , nadat zij in de onderfcheidene foorten van voetmaten bet karakter van het
dichtthuk zelf, bet zij dan teederheid of grootheid, tlatighcid of vroiijkheid, boert of crust, gepoogd hadden
alit to drukken .
Eekend zijn de voetmaten , welke de Oosterlingen ,
tie Grieken en Romeincn, non hunne verzcn hebben ge; :even ; bet gebru .ik heeit die naar zekere aangenomene
eels gew`trigd ; dan, bet is nog niet uitgemaakt, in
hoe verre ue dichrtrant van latere volken , bijzonderlijk
dcr Uo"landers , zich van die regelen en dat gebruik
doe oudea iii de bepalin g van kortheid of lengte der
De IiIlaat•%happij
Iettergrepen zoude mu gear be :iienen .
'aan fr•a za:a ;c liunfie~ en Lilet rf'zr,7pen bier to lande heett
d t vraagttuk tot"-onderwerp eener prijsvrage opgege Ten ,
_naar w,: t&er beautwoording ieder kunsrminnaar verlangt .
De verdienfieli ke Hooglecraar IIESSELINJC , in (lit verband van denkbeehlen een meer algemeen overzigt tier
Ilallanrllche dFchtniaat no .~dzakelijlz keurende, heeft dit
Oi?derwerp nicer uitgebreid, en geeft alzoo deze Ver
?randeli ., g ill druk, char zij, uit houfde Bier meerdere
:irbreiding, niet we .l ala mededing nde in aaumerking
t?. ie komen .
De-w
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Deze belangrijke Verhandeling verdeelt zich in twee
iioofdtl:ukken, waarvan het eerfte zich tot onzen gewonen
dichttrant bepaalt,en wel deszelfs eerlle Afdeeling tot de
maat of cadans onzer verzen .
Na opgave van hetgeen
door vroegere mannen in ons vaderland ter verbetering
der versmaat verrigt en tot op den huidigen dag gevolgd
is, oordeelt de Schrijver de bijzondere plaatfing van
accent of klemtoon in de lettergrepen gegrond op den
nadruk , dien men op bet zakelijke gedeelte heeft willen vestigen . In den mateloozen flijl vindt men denzelven onregelmatig op ehne lettergreep van meerfyllabige
woorden naar willekeur van derzelver plaatfing ; de
voetmaat daarentegen van het vers vordert die woorden
in eene geregeld afwisfelende orde en alzoo tevens den
klemtoon . Naar geiang nu het vers met ecnen hoogeu
greep rijst en daarna daalt, of wel de toon uit de laagte naar de hoogte rijst, komt de klemtoon om de tweedc
of derde lettergreep tcrug , het zij dezelve dan valle
op de oneffene of effene , op do eerlle der drie lettergrepen of op de derde hij uitzondering, welk alles met de
noodige voorbeelden wordt opgehelderd .
Floe zeer nu die woorden , welke het hoofdzakelijk
denkbeeld uitdrukken , vooral die van trdne lettergreep,
eenen afzonderlijken klemtoon vorderen, en de voetmaat
zich naar denzelven behoorde to fchikken, is hot or echter zoo ver af, dat zulks door alle Hollandfche dichters
naauwkeurig gevolgd zij , dat in tegendeel in ver de
meeste, zelfs beroemde, Ilukken is verwaarloosd, van
waar dan de uitfpraak aan dat gebrek heeft willen to
hulp komen, blijkens de menigte van voorbeelden, welken do Schrijver, in de tweede Afdeeling, oordeelknndig heeft aangevoerd .
In het tweede iloofdfluk behandelt de Hoogi . de
dichtmaat der Ouden, in toepasfing op de Ilollandfche
dichtkunst, en vergelijkt tot dat elude, in deszelfs eerlle Afdeeling , de voetmaten der Ouden en I -ledendangfchen . In de verzen van zes of vijf voeten hebben de
Latiinen altijd eenen zelfden regel in acht genomen ten
opzigte van den did , waarin de lettergrepen worded
uirJcli Token, en dezelve alzoo in korte van ct6nen en
lange van twee tijden verdeeld , wordende twee korte
even fuel, als can hinge, uitgefproken, zoodat hunne
verzen inderdaad zatnenkoppellngen van voeten zijn,
1. 5
waar-
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waarotn zij dezen met onderfcheidene bemtmingen tot
twee of dric lettergrepen bepaalden , die deels willekeurig geplaatst, deels regelmatig gevorderd worden . In
de Hdllandtche dichtkunst , daarentegen, offchoon in
navolginge der Latijnen in voctmaten gedeeld, is een
aanmeckelijk verfchil, daar zij het petal der lettergrepen oadelilk bep,,ialt, zoo wel in het vers, als in elhen
voet op zich zelf, waarvan de geregelde afwisfeting van
den klemtoon alleenlijkk de rondijag is . Kortheid en
langheid van lettergreep komt alzoo in geene andere aanmerking , dan voor zoo ver de uitfpraak fneller of trager
zij, welke echter door bet gewone taalgebruik gemakkelijk to onde;fcheideu, dock voor den vreemdeling naauwelijks merkbaar is .
Na deze vergelijking door gepaste voorbeelden to hebben opgehetderd, achtervolgt de Hoogl . , in de tweede Afdeeling, dit onderzoek' wegens de korte of lange lettergreep in de Hollandfche dichtkunst, en, gelijk hij den
grond daarvoor bij de Ouden in de muzijk meent to vinden, geeft hij ten onzen opzigte alleenlijk bet gehoor
tot grondilag op , waaromtrent, hoe onderfcheiden dan
ook in verfckillende perfonen , hij oordeelt dat zeer
wet eenige regelen zijn aan de hand to geven .
Tot het vinden dier regels dient bet gefchiedkundige
overzigt van den arbeid van voornanie dichters, om ook
die dichtmaat der ouden tot de levende talen over to
voeren . Na eene korte opgave, wat door Spanjaarden ,
Eogelfcheu ett Franfchen, en meer uitvoerig, zelf's met
cen aantal van voorbeelden , wat door de Duitfchers ,
hieromtrent verrigt zij, dienen de voorbeelden, uit de
llollandfche dichters ontleend, tot een bevestigend betvijs -van hergeen to voren door den Hoogl . was opgemerkt, dat, offchoon volgens fommigen het korter of
laager vertoeven van de item op eene lettergreep dezelve kort of lang maakt, en bet alzoo inderdaad van
rte enkele kunst van lczen zoude of hangcn , zulks echter
nict regelmatig genoeg is om daarop to kunnen afgaan,
en aizoo het voormaals gezegde wegens den klemtoon
met meerderen groncl zoude golden . Zal men dus de
.;ersmaat der ouden in ooze taal volgen, dan zal men
zich aan eene vecl gef{ rengere profodie moeten binden,
clan , tot nog toe , volgens eene reeks van vroegere ea
laterc voorbeelden , ten aanzien althans van hexameters en
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gefchied is , waartoe de overeenkomst der
talen zelve welligt eene niet ongemakkelijke aanleiding
zal geven .
0m nu de quantiteit der lettergrepen voor de I-Iollandfche profodie to vinden, dienen , in de laatfte plaats, de
algemeene en bijzondere regels , door den Hoogi . opgegeven , welke wij alhier kortelijk zullen voordrageu , zonder do gronden en voorbeelden mode to deelen, waarmede ieder dezer regels op zich zelf geftaafd is .
i . Alle Lettergreper., waarop de Klemtoon valt, zijn
uit Karen aard lang .
a. In alle zamengeftelde woorden blijft die Lettergreep lang, welke oorfpronkelijk den Klemtoon bezit,
offchoon zij ook in de zamenftelling den Klemtoon ver •
liest .
~ . Alle zulke woorden, die doorgaans zoo kort mogelijk worden uitgefproken, zijn lang, wanneer zij otn
bijzondere reden den Klemtoon ontvangen .
4 . Alle ctdnfyllabige zelfftandige en bijvoegelijke
Naam- on Werkwoorden, die nit hoofde van hunne eenvoudige zamenftelling niet Lang zijn, moeten lang geacht worden .
5 . Aile Lettergrcpen, waarin een dubbelde Klinker
voorkomt, zijn nit haren card Lang, fchoon er de Klemtoon niet op valle .
6 . Alle Twee- en Drieklanken zijn uit hunnen card
fang .
7 . Alle zamen getrokkene Lettergrepen zijn nit haren
card lang .
8 . Wanneer een Klinker, in dezelfde lettergreep, van
twee of meer Medeklinkcrs wordt gevolgd , wordt dozelve daardoor sang .
9 . Twee of nicer Confonanten , eene Vokaal voorgaande in dezelfde lettergreep, maken dezelve lang .
ro . Wanneer op eene Vokaal twee of meer Confonanten volgen, loch niet in dezelfde Lettergreep, maar doze tot de volgende behooren, geeft dit aau de vorige
Lettergreep ;cone de minite vertraging .
t t . \Vanneer op de Vokaal twee of meer Confonanten
volgen, zoodanig dat de wine tot dezelfde, de andere
tot de volgende Lettergreep of Woord behoort, maakt
zuiks de Let tergreep niet lang .
12 . AlleLettergrepen , waarin flechts dr ne Vokaal voor .
komt, en die nict met eenige Confonatit, of niet met twee
of
pentameters
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of nicer Conio,tanten bcz °;vaard zijn, zijn kort, mits
er de lilotntoon niet op vane .
13 . Alte .Lidw, -iordjts blijven altijd kort.
14 . All-, kleine woordjes, waarop oral bijzondere reden geea KielTitoon valt, zijn kort .
a5 . Tie z~tdtre nitgangen e, fc/%e, er, en enz . zijn
I:ort, met uitzondcring van de zoodanige, waarop do
Kl :'uttoon valt .
i)ezc is des EToogleeraars arbeid, ter vcrrijkingc der
JIolland±che Dichtkunst met de proeve eener Profo,iie .
Niemand, ofichoon ook bier on daar in gevoelen ver9chiilende, zai den gewigtigen dienst miskennen, door
deze oehaudeling aan de kuust bewezen . De Recenfent,
echter , fchort tht .n :~ ziju oordeei op , in afwaclitinge der
bean twoording , weli,c wij van de Maw chappij van
fraaije launlien en t1'etenlcl appcn to gemoet zien . Het
is de vergelijking der grondregelen , wei!:e ons ook bier,
zoo ais altijd in bet yak van wetenicitap , tot do waarheid
moor voerco , zondcr dat wij met den I Ioogleeraar alhier
kuunen intlenuncn tot bet tQckenucn van eenig gezag aan
dh:n of nicer kundigen in dit vak .

ihliothcen rata ot,,ie Letterktrrade . IJcle Stttk. Te Arnfer •
du ;n, bij J . ten Brink , Gerritsz . In gr . 8ro .
vorige Stukken dezer Ribliotheek hebben wij
T anstetde verdicnden
lot* melding gentaakt, en ons alleen
be1 .1aagd, dat dezmlve zoo traag werd voortgezet . Thans
on! vanVen wij , wedernm na tang wachtens, dit vierde
`rn1 ; , waarm .:de eindelijk ]et eerlle Deel van dit
Werk complect is . - Welke is toch de reden van
z . .t1", cell tragen gang? IZecenient kent fontmigen der
Medc-arheiders , en aan hull zeker ha-pert het pier .
O k do I_litgever weet to wet, dat (lit verwijl hem gcen
voord ;ecl lan aanbrengen, dan dat wij dit aan hem rouden wiiten, en er blijft dos niets over dan to onderflellen , dat de weinige onderfleuning van do zijde des pultlieks daarvan corzaak is . Maar zou clan inderdaad de
fmaak van ooze. Natie zoo zcer verbasterd, hare geestdrift voor -de fci,r, ;,tte overbliifielen der Oudheid zoo
zeer verli.aauwd zija, dat, terwiji niet weinige vlugtige
voortbrcngfclen van den dag met cene bijna ongeloofetijke
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ke graagte ontvangen worden, alleen de voortbrengtelerl
van geleerdheid en waxen fmaak geene onderttcuning zouden vinden? - Dii arert'ant omen
Ten bcwijze ten mintle dal bet niet aan de uityoering
der oudernecuing Import, lean wederom dit vierde Sulk
ftrekken, van welks inhoud wij nu een kort vcriia zu1len geven .
lies eerile, wat wij in dit Stulc ontmoeten, is de tw ede Verhandeling, door den Heer JF.RONIMIO nit vftIES
in het Genootfchan Concordia et Libertate to Amtlerdani
voorgelezen , over den 1'v'ijsgeer A NAXAGOR.A S . Alles ,
wat tot lof der certle Verhandeling door ons en anderea
gezegd is , geldt ook van deze tweede . Dezelfdle vlijt
en geleerdheid in de ontwikkeling van zijn onderwerp , dezelfde bevalligheid in ilijl en voordragt, en
dezelfde rijke belezenheid in de Aanteekeningen , dienen
ook tot aanbeveling dezer Verhandeling , waarin het
laattie gedeelte van het levee dezes beroemden mans en
de gcfchiedenis van zijnen dood behandeld words . Mogt
het den kundigen Schrijver, wiens ambtsbezigheden hetn
zoo zeer van alien letterkundigen arbeid verwijderen ,
en in wien dus deze grondige en nit de echte bronnen
geputte *elecrdheid cene dubbele verdienile is, niet aan
tijd ontbreken , om onze letterkunde met meer dergeiijke fchoone gefchenken to verrijken !
Met geenen minderen lof inoeten wij van bet tweede
fluk , in dezen bundel voorkomende , gewag makers .
Het is eene Vertaling der drie Redevoeringen door DEItOSTxFNI?S gehonden , orn de Athenieuiers aan to zet ;ten, om, tot cene krachtdadige befchertning der Olyrlthiers en tegen de aangroeijcnde noagt van den Macedonifchen Goring Philippus , de wapenen op to vatten, en
daartoe den besten weg in to fl ;>an . --- l) kracl>t en
fchoonheid dezer beroenlde Redevoeringen in filet oorfpronkelijkc is bekend .
Dezellde kracht , dezelfde
fchoonheid is, zooveel dit mogelijk was , in deze ichoo .
n e verralingen bewaard gebleven ;en zoowel de zoetvloei, als de rijl:e belezenhci'l en de gronj eadheid derzelve welke
de Vertaler in de Aantteekeningeen
dige geleerdheid ,
zonder p .raal ten toon fpreidt, bewijzen volkomen, (',It
ook de Hoogleeraar TFN BRINK, asst wien Wij insgelijks
eene fchoone vertaling van de Apologie van sac!,ATrS
voor een groot gedeelte dank weten , en naar wien .: ver.
taling van„=,NmiONVS Gefchiedenis vandenKrijgstogt van
Cy-
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Cyrus wij reikhalzend uitzien , volkornen berekend is
om den o0en roem der Nederianders ten aanzicn (let
Griekfche letterkunde ftaande to houden .
Ook de proeven van den Beer BORN sEIFFEN, tegenwoordig Pracceptor Ran de Latijufche School to Utrec;irt,
om foinmige Lierzangen van HORATIUS in dezelfde
Latijnfche maat in het Nederduitsch over to zetceil,
zullen zij , welke de Noordfche talen voor deze
foort van dichtmaat gefchikt houden, met genoegen Iezen , en, hoezeer Recetifent daaronder niet behoort ,
han hij echtcr den Heer BORN SEIFFEN den roem niet
ontzeggen, van zoowel het oorfpronkelijke zoo getrouw,
als mogelijk was, overgebragt, als ook de regelen der
Latijufche versmaat met eeu goed gevolg in acht gcnomen
to hebben .
Mogt alsnog eene grootere begunftiging van de zijdc
des publieks den Uitgever in itaat ftellen, om met deze
fchoone onderneming voort to gaan!

R. LOCI UNGA , Disfertatio Juridica inauguralis , de ratione , qua ,
ex juris coin Romani turn Groningani principiis, ab ultima
voluntate testator expresfis verbis recedat . CDat is :) Over
de wijze, waarop , volgens de beginfelen zoosvel van het Ro •
sncinsch als Graninger rcgt, de eshater uitdr ukkelijk van ziji
testament kan afggaan .

D

e Beer GOCKINGA behandelt in deze Verhandeling een zeer
gewigtig onderwerp . Zeer dikwijls toch gebeurt het, dat
iemand , na bet maken van zijnen uiterf en wil, weder van
befluit verandert ; en de vrang : was words er vereischt, o1n
bet vori -e testament to vernietigen of to verauderen, en op
boevelerlei wijze kan dic gelchieden? is dus ook natuurlijk
van zeer veel belong.
De Schrijver behandelt echter deze vrang niet in Karen gebeelen omvang. Want , hoewel deze wilsverandcring of uit .
drukkelijk door woorden of flilzwijgend door daden kau, verklaard worden , heeft echter de Schrijver zich alleen bepaald tot
de uitdrukkelijke wijzen , waarop dic gelchieden kan, . Hij verdeelt ten then einde zijn onderwerp in twee Hoofddeelen ,
waarvan her eerfle over bet Romeinsch , her tweede over het
Groninger Regt handelt .
In bet eerfle Hoofddeel toont hij non, dot ten Allen tijde
bij de Romeiiaen iemand zijn cestament heeft kun4teu verande-
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deren , pits hij flechts testament kon mal :en , en dat deze
vrijheid noch door iemand anders noch door den testateur
r.clven koit beperkt wc ;rden ; hij kon dus ten allen tijde een
tweede testament waardoor her eerfte vernictigd
word . Dc g'evolgen van derg;elijk Cell tweede testament woiden volledig en naauwkeurig in de eerile 24 paragrapheu op .
gegeven ; terwiji de Schrijver vervolgens ot .derzoekt , up
welke wijzen buiten dat de testateur zijuu' vroegeren uiterften wil Icon veranderen ; in de beantwoordine van welke
laat(le yr ::ag de Schrijver nict alieen de verlcl iilenrde tijdvakken van bet Routeinsch i cgt naauwkeurig onderfcheidt,
maar ook alle de wetten en z,,vari heden ter toetfe brenbt,
welke ten dezen opzigete kun'ten in raninerking l :omen ; en dit
afles met zoo -veol beic teideiheid en oorcteel, dat men den
waardi.gen Leerling va°,t ci~n nacuwkeurigen en geleerden vdY
TWIST daarin utet tt :isi .ennen kan .
Ha tweede l-looffdeel heodei't over bet hedendaagsclt en
vooral her Gronia-er Refit . Na -eene korte inleiding teat betooge dat de geest van het bcdendlne; sch Regt omtrent de 'Few
tamentmak ng in vele oiazigten watt hot Romeiesch Refit afwijkt, en dat vooral de gewoonte, oin ook bij liuwclijksvoorwaarden over zijne nalatenfchap to befchikken, hierin g roo .
t o verandering tnaken moest, bevvijst de Sclrrijver vooreerst, dat
na'ar hedendaagfche Regten een later testament bet vroeger niet
vernietigt, voor zoo verre de testateur dit niet uitdrukkelijlc
verklaard heeft en do beide testamenten met elkander beliaata
ktrnnen ; bij welke gelegenheid tevens van de claufula deco
gatoris en de kracht der codicillen gefproken wordt ; terwijl
hij vervolgens over bet vertnogen bandeit,om fchikkingen,bij
tiiutueele testamenten en huwelijksvoorwaarden omtrent -de
ifalatenfchap getnaakt , to vernietigen of to veranderen . Wet
de mutueele testamenten betreft, bieroratrent onderfchcidt de
Sc'u•i jver : of in een en hot zelfde testament man en vrouw
ieder over hunne bezittingen befchiltking hebben gemaakt, in
welk geval hij met de meeste uitleggers aan elk der testateurs
her refit van verandering geeft ; dan wel, of zij gezamenlijk
over den gemeenen boedel , of met onderling goedvinden over
elits goederen gezamenlijic befchikkingen gemaakt hebben, in
welke gevallen do Schrijver ,' nar:r oils inzien to regt, de magi
van veranderlng en vernietingg niet dan aan beiden gezamealijk toekent . Niet bet zelfde echte'r bevestigt de Sclrrijver,
volgens Gr'oninger Regten, van de Huweilijlcsvoorwaarden ;
deze ^_ijn uit hnreu hard , volgens de Groninger wench , on-verbreekbaar, en benemen derhalve aan de echtgenooten het'regt
van nadere befehikking zonder dat danrtegen ken a nugevoerd
worden her 2, ire Art, van hot Groninger Si adsregt, als het-.
welk, volgens den Schrijver , over een gelicel auder geval
umdelt .

wij
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wij hebben deze Verhandeling, waarvan ooh fliji en tnal
lof verdienen, met genoegen gelezen, en de floor rocMx( ;i,
heeft ongetwijfeid daardoor bij alle deskundigen core iii .
gelegd .

De Ring van Gyges wedert evonden, of herzameling van Nederlandfche ICarakters . 111de Dcel. Niet vertaald. Te Ilaarlem, bij F . Bohn . i8o8 . In gr . 8vo .'33 131.
angenaam vonden wij ons verrast met de fpoedigo verA
fchijning van con Derde Deel dozes oorfpronkelijken
Works, hetwelk cvederom XX Tafereelen aanbiedt,de hoofdtrekken van welke wij, zoo veel ons beflek zulks toeleat,
nu met ooze Lezers willen befchouwen .
I . De verlatene Ilermina bij de wieg van Karen Zuigeling .
Met zijnen onzigtbaar nu,kenden Ring nan den vinger,
volgde de tnenschkundige Schrijver eene oude Vrouw near
eon bovenhuis, waar delongelukkige verleide Ilermina hare
gefchiedenis verhaalt ; zij was door haren minnaar fchandelijk
bedrogen , die haar met een kind, en daarenboven in een
zwangeren toeftand, ellendig had achtergelaten . Bij de wieg
van Karen zuigeling geknield, en deuzelven met heete tranen
befproeijende, wenscht zij wanhopig, dat her ninlmer weder
tilt zijnen gerusten Nap mogt ontwaken . . . . Dau, eenigzins
zich herftellende, is hare treffende taxi : ,Neen, lieve ongeiukkige! leef, en lcef tot troost van uwe nioeder, die op
deze wereld niets meet clan u bezit! - Ik verliet mijue
ouders, die mij zoo teeder beminden ; op mijne beurt worde ik wederoni verlaten door uwen vader , diem ik zoo
lief heb ; dit is het loon der wereld, dit zijn de bezoldiugen der ontrouw en der zonde!- Leef, ongelukkige zui2 eling ! zoo Lang ih nog eenig brood ken bedelen,zal ik hetzelve met
u deelen ; wanneer gij ouder zult zijn geworden, zal ik a verhalen, hoe ilt door uwen trouweloozen vader van bet fpoor
der deugd afgeleid , en eindelijk nedergetiort ben in den
afgrond des verderfs, lien ik, helaas! to last ontwaarde . -Door tnijne liefde voor u , door mijue bekomtnernisfen en
zorgen, welke ik voor a zal hebben, zult gij tnij weder liefhebben , gij zult owe moeder hare misdaad vergeven , gij zult
hear niet vloeken ! -- en als gij haar in hot graf hebt nedergelegd, zult gij hear gebeente door uwe verwljtingen niet
optrusteu!" - Haar lot en lijden, oak hear dood, die kort
daarap voorviel, is zoo treurig als leerzaam voor elk onbezonnen Meisje on Jigtztnnig Jongeling .
II . Onberaden Huwelijken .
Vanwaar komt bet toch , dat
goo vele meufCheu, die iu alle de voorvallen des mellfchelijkaa
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ken levens net van ouverflard, van roekeloosheid, of vats
onvoorzigtigheid to befchuldigen ziju, dikwijls zoo vermetel, zoo onberaden handelen in bet nitkiezen van eerie echtgenoote , waarmede zij tot den dood toe wenfchen verbouden to zijn? Die zelfde menfchen koopen nochpaarden, noch
runderen , noch landerijen , of zij doen op bet allernaauwkeuriglie daaromtrent onderzoek ; zij gaan rot den koop niec
over, zonder den road van goede vrienden en buren to hebben ingenomen ; zij koopen geene woning, of zij doorkruifeFi dezelve herhaalde reizen ; zij laten zich daaromtrent door
deskundigen in alles onderrigten . En die zcifde voorzigtige,
verflandige, overleggende menfchen kiezen voor zich op eene
zeer onvoorzigtige wijze eerie echtgenoote , waarmede zij
alle de dagen hunnes levens zullen moeten doorbrengen, die
de moeder en voedlier zijn zal van hunne geliefde kit deren,
die altoos met huu zal moeten verkeeren , die geluk en or geluk,
die voorfpoed en rampen , die gezondheid en ziekte met huu zat
moeten deelen ! - Deze verregaande onbeftaanbaarheid met
zichzelven vonden wij bier geenszins in hare oorzaken nagefpoord of toegelicht, maar alleen bevestigd door het afgeluisrerde gefprek van eenige paren, die op het Raadhuis waren hij .
eepgekomen, om in ondcrtrouw to worden opgenomen, waarvan
eenige Bruidegoms ellander in vertronwen over hunne Meisjes opderhouden, terwijl eenige Bruiden elkander even openhartig haar hart ontfluiren . Zoo floeg eeu aardig Meisje eel -,
ouden Grijns au, om eeu gemakkelijken dag ; eene andere
eenen jongen Lummel , om hare 36 jaren, enz . „ Bij .alle
weer en wind l" riep een Stuurman eenen anderen Zeerob
toe, „ zijn gij even zoo gek als ik , om hier bij eene Hotlandfche meid voor anker to gaan liggen ?" -+ War zal ik
zeggen , Stuurman Jurrien , een mensch moot in ziin leven
Eons gels zijn . En wit is toch een Zeeman, die geen vriend of
maag in de wereld heeft, -.its hij voet aan land zet? Voor bet
overige is mljne takelagic at vrij wat gefleren, vriend COEN
RAAD JEVER I ik ben jicbtig, aamborflig en knorrig ; ik bell thatas
zoo wrak als mijn fchip zelf ; wie zou ik ook al beter krij
gen? -- Moor jij, vriend COENRAAD JEVER, wat heb jij voor
een flagje opgedaan? Heb je nog al moeiee moeten doen, otn
dot Fregatje to enteren ?" enz . Eene anderc Bruid , door
hare Vriendin gevraagd, hoe zij Loch aan zulk een ouden Vrek
zich had kunnen verkoopen, fprak met verrukking van ziju'
rijkdom ; „ daarenboven," zeide zij, „ hij is eeu man van
eenen dag, om zoo to fpreken ; hij is niet vrij van aanvallen
van beroerte ; ook hebben de buren mij verzekerd , dot hij
op den duur net beftand is voor zulk eene moeijelijke affiaire
(de man was Vroedmeester) dat at (lot nachtbrakea zijne gezond .
heid fterk moet ondermijgelt, en dat 1k nietmoetverfcbrikken
LETT . 1808 . tto . 4 .
M
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ais hij eens doodnnar huis wordt gedragen . Nit bid ik u, wa,
kan ik meet veriangen?" -- Ditftukje eindigt met eeue koddige befchrijvin van fommige der paren , die, na her aflo .jpen der plf-gtit ;heid, andermaal de revue pasfeeren ; hetwellt
echter,meer grappig din wel leerza-ani of It :chtende is .
111. Wen leer ., het 1tarakter w ;n zeer vele Menjc'zen kennerf
$ij Ziekte of hevige Pijnesz . Bij zwaar of 1^.ngdurig ligchaamslijden bezwijltt ge,neenlijk de kunst , of lievcr de lust, oin
zijne gebreken to verbergen of linger to veinzen . Aan bet
Krankbeade cioet nien dus niet zelden echte Menfchenkennis
op . Ben aantal cre(tende , zoo wel treurige en verhevene,
als bel : ;gchelijke en of leer wekkende Voorbeelden verlevendigen dit ftukje , hetwelk wij met zeer veel genoegen lazen .
Alleen kunuen wij den Schrijver van overdrevenheid in fommige Knrakterfchetfen niet geheel vriipleiten , die wel eons
Karikaturen wordeu in ziine altijd fchilderende hand .
IV . leleur/tellingen . Eeo Gezelfchap verhaalt elkander buntie lotgevallen, deels van treurigen , deels van zonderlingett
acrd . Vleijentie hope was de fchering, grievende teleur(telling de infjag van nile. Om van t'en derzelven iets to mcl
den : bii den Heer VAN ROERAIONDE en zijne Echtgenoote liepen
alle wenfchen uit op ettn punt ; eeue Buitenplaats dacht huts •
de hoog(te aardfche gelukzaligheid . Na vele jaren van angflige bezuiniging, berrikken zij eindelijk bet toppunt van bun
fireven . I<7aar helaas t't is alles geen goud , war maar blinkt . - In
vervoering van vreugde , hadden zij de dwaasheid , her hun anngeboden Laudgoed bij den eigenaar zelven zoodanig to verheften , dat zij Mina de helft to veel voor hetzelve moesten
betalen . - Zij betrekken her . - Den eer(ten morgen den bested
moest men order hot lommer der bootnen her ontbijr nemen ;
doch naauwelijks was men gezeten, of er viel eeue zeer groote
groene raps in de melkkan, en eenige kleine houtwurmen in
de theekopies ; op de boterhamnien, die reeds gefmeerd (tonden, kr+>op eeue matte fpinnekop, die zich langzaam langs
zijnen fi,ngefponnen draad had neergelaten , en eeu reiger,
die over bet plein vloog , wierp zijn drek uit boven op het
bloote hoofd van mijn oudfte kind, dat met liver bezig was
om fcheipen van den grond to rapen . Men zag elkander met
=en veelbeduidend gclaat ion, en droeg bet ontbijt in diepe
Mire weder naar huis . Tegen den avoud op eeue . bank vats
groene zoden ten cinde van her bosch gezeren , dreef eeu
zwerm van voniinige mugnen hen weidra weder naar binnen .
Hun oudfle zoontie kwam den helhamel van eene kudde fchapcn to na, en bet b oze dier ftootte hem drie tanden nit den
7tlond ; eeu twcede werd voor dcu)d nit eeu' viiver gehaald ;
terwijl eeu jonger kind van zes inren , her waalczaam oog der
kindettnaid ontfnapt, de ganiche Familie in den groot(len
angse
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engst overal vergeefs deed zoeken ; men vond hem eindelijk,
ilekende cot aau de armen in eenen berg van bagger : her knaapje wilde eene kapel vangen ; zij zette zich ova eene verraderlijkewijze op eenedikkekorst neder,enz . ; met moeiteverloste
men het arme kind nit zijne fmerige gevangenis . ten hongerige bunfem rigtte eene vreesfelijke flagting aan in de 11'Ienegerie ; de onnchtzame tuinman werd weggezonden, een ongefchikte vol-de hem op en hedierf a1Ies . Door het-gerucht van
huntlen nieuwen koop gelokt, werden zij welhaast door eene
vleet ledigloopende vrienden en verre bloedverwanten overilroomd ; derzelver kinderen pleegden alierlei vernieleude baldadighcden in boogaard, ruin en vijvers ; bun knecht verleidde eene kameuier ; lievig ongenoegen ; zware krankte van 1\4evrouw , door drukte en vermoeijenis Ilitgeput ; enorme geldvertering zonder eenig waar genot ; dieven , die hen jammerlijk beftalen ; overhaast vertrek naar de Stad, en verkoop van
her fchoone Buiten voor de heift van den betleedden prijs .
Zie daar cen zamenloop van ongeluk, reat grappig befciireven, door andere vervangen, en met eene coepasfelijke plants
U1t TERENTIUS belloten .
V. Pelgeiijking tusfiken de Levenswijze der Griekfche Vrouwen en Hol/andfche Dames. Een Vader kapittelt zijne beide
Dochters , de eene dvar flordigheid, de andere over pronk- en
fpeelzucht enz . -- twee uiterflen , door opgemelde vergelijkiug
met de Oudheid geestig en treffend gegispt ; leerzaam voor
vele Nleisjes en Vronwen, inzonderheid in den tegenwoordigen tijd . Ook de jouge Heeren krijgen een welverdiendeti
veeg.
VI . De kracht der Geweonte . Onzigtbaar in eene Societeit
gekomen, valr her gefprek op hebbelijkheid en verflaafdheid
omtrentveelvuldige kunstbehoefteneuz . De een verklaart,zouder fruifdoos her ongelukkigst wezen to zijn ; cen ander 'ecft
als een uurwerk,eu is als eene machine gebonden aan de klok ;
een derde aan zijn middagflaapje ; deze inregendeel nan eene
wandeling ; een ander kan niet leven zonder pijp ; gene Iliet
zonder kaarten, enz . Voorts worden onderfcheiden levensflandea
korrelijk doorloopen en met een pennetrek do kracht der Gewoonte geestig geteekend . floe aardig wordt de zucht voor
bet oude door den ouden Fir . ZANDBEEK in zijn eigen voorbeeld afgemaald I „ Ik huffs met een ouden knecht en twee
oude meiden ; reeds 27 jaren hebben zij bij mij gewoond,
ell, hoe podagreus ik ook ben, betuig ik u op mijne eer, dat
1k nog de vlugfle ben van mijn ganfche huisgezin . Mijns
ooren moec ik dikwijls met beide mijne handeu vasthouden,
zoo verbazend hoesten de menfchen ; daarenboven word ik
zeer craag en flecht bediend ; maar ik kan niec befluiten hun
aftcheid to geveu . ik ben aan al dat geklaag en gQhvwpel zoo
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gewoon , dat ik geloof, dat ik bet hellerven zou , nls slit be=
vallig drietal door driejonge fpringers wierd ojigevolA . AAijir
pond en mijue kat, die beideu, vooral in den kouden winter,
ails de bagel, of de fneeuw, of de rugen zoo met kracht tegen
miijne venfters geflagen wardt, en min vuurde dan zoo vroliik
brandt en knapt, met bet vergenoegdfte gelaat dat men immer
Stan fchilderen, ann den warmen haard liggen , zijn door boogea ouderdom ftram en afzigtig geworden ; maar ik ben zoo
gewoon inn hun gezelfchnp , dat ik hen voor geen dozijn
jonge osfen zou willen verruilen . Dit zelfde gevoel ik ouk
omtrent mijne meubelen . In mijn groot vierkant ledikant flaap
ik reeds meet dan eene halve eeuw zoo gerust, alsof de gordijnen in bet uirgeperfte vocht van papaverboflen waren ,reetoupt ; mijue ouderwetfclre f'oelen zijn ftevig en gemakkelijk ;
3nijne tafets zijn hecht en flerk ; men kin er eens op leunen,
2onder to vreezen dat alle vier de pooten to gelijlt zulleu bre .
ken ; en in mijne kabinetten, die ten tijde der regeriug Aran
d(oning WILLIAM door eene kunltige hand getnaakt zijn, en
,tvelke zoo veel ruimte in zich bevattcn , dat men er des noods
met zijne huisgenooteu in zou kunnen wonen , ligt mijn linneA
en wollen nog op dezelfde plants als in mijne prille jeugd,
2oodat ik alles in den donker zoo goed kan vinden als o,•) den
lrelderften dig ." -Oak de Vrouwtjes krijgen hair befch_iden
deel . „ Wanneer de geducbte tijd daar is, (zoo begirt de
1-Ir. VELDENCLOEM zijn verhaal) dat bet gewigtig werk van bet
fchoonmaken , hetwelk 's jaarlijks op den ifren Iblaart een'
annvang necmt, moet verrigt worden, gelijkt mijne lieve zuster naar geen menfchelijk weze :r meet ; here oogen fin-an alsdan verwilderd in hear hoofd , hare muts that fcheef, hire
a riders zoo doodschbleeke wangen glocijen , hare paarfche
handen zijn met bezems gewapend, zij vliegt als eene onzinnige CASSANDRA van kamer tot kamer ; nu vertoont zij zich,
met een gezigt als van eenen verjaagden vlugteluig, die de
3tanden der moordenaren zoekt to ontko'nen , voor bet keldervenlier ; een oogenblik daarun zwerft aij op den hoogften zo,der rond, en tuurt fchichtig uit hot dakveii ter, even ai :;of zij
Slog beducht was voor wreede vervolgers . Hire drie d .enstmaagden , al mede met zemenlappen , bezems en boenders
gewapend , loopen van beneden tsar bovcn , van boven naar
beneden , en volgen , om haar to behagen , hair zonderliug
voorbeeld no ; zij zijn dan niet ongelijk aan de drie beminnQlijke Dochters van den Nachc en van den akeligen Afgrond :
ALECTO, TISIPHUNE en MEG EEA . - Op (lien tijd had ik ceus
het ongeluk, haar een bezoek to geven . l k naderde hen huffs ; rile
de fchuiframen waren opgefchoven ; met de uiterfle moeite was
1k over een berg van opeengeilapelde floclen, tafels enz . tot
®p de helft van den gang door edrougen, toen een geducbte
hoop
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loop fchilderijen van her ganfche eerwaardige Voorgetlacht
mijnen verderen doortogt op her onver .vachtst fchier hopeloos
belerumerde . 1k had plats om een' loop to kunnen nemen ,
en fprong, voor mijne jaren nog al vrij luchtig,over den berg
been ; doch ik had hot ongeluk met de halt van m ;jn' fchoen
2nn bare Overgrootmoeder to blijven hakeu ; ik llorue met
eenen hevigen fmak op den marmeren grond op mijn' neus en
kin neer, en verrekte nog daarenboven mime tendo ~'clrt ;;%is,
die federt lien tijd onophoudelijk in eenen verminkten t : c is
gebleven . l k voer hevig uit tegen het overtollig fchoonnr ..;ken ; zij grimiagchte, en zeide dat zij federt onheu ;;eajka~ ti
den , e:voonwas op dien dag to beginnen , beklaagde zich over die
onverfchilligheidderiMannen,en op her hooren van hetgeluid,
hetwelk door her vinnig uitkloppen van eeuige Spannfc :?e matjes werd veroorzaakt , nam zij met drift hare bezems in de
hand, en vloog, zonder aflcheid van mij to semen, of eons
naar inij orn to zien, als cen vuurpijl naar den zolder ."
VII . Eenige grappige Brieven , aan den Schrijver toegezonden .
Deze moeten in hun geheel gelezen worden .
VIII . Men nzishaagt gemeenlijk door to veel moeitc doen ore to
behagen . Nuttige lesfen van een verflandigen Vader aan zijne
gevoelige Dochter, die zich door to ver gedrevene begeerte
om to behagen, hears oudanks, wel eens van her fpoor der
rede en der opregtheid tier afleiden, door leerzame voorbeelden
verlevendigd en bevestigd .
IX . De Gierigaard. Eerie clerk gekleurde teekening van een
verachtelijkeu Vrek en zijne beminnelijke, doch ongelukkige
Dochter, die, in een treffend onderhoud, to vergeefs haren
wreeden Vader , of liever haar Beul , poogt to verbeteren .
Tot cer der Menschheid evenwel willen wij hopen, dat deze
fchets eenigzins overdreven zij.
X . De jagt . De onmatige gehechtheid aan dit landvermank,
in her voorbeeld van den Hr . HAZENFRETSER , niet onaardig
gegispt.
Thans ter helfte van ous doorloopend verfag van dit menschkundig en onderhoudend Work gekomen, moeten wij bet ove .
rige tot een volgend No . fparen . Her Wet vertaald, op het
titelblad , en bet reeds aangevoerde , zal , vertrouwen wij,
indien dit noodig zij, voor die ongewone breedvoerigheid gei oegzame verfchooning zijn.
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Bibliotheek voor de fciaoone Sexe, door N . C . rRINICMAN, If'ed.
A den Haag, bij H. S . de Groot. tbo7 .
C . VAN STREEK .
In gr . 8vo . i8q_ Bl.

onderwerpen, waarover alleen de vrouw
Er netziinde indedaad
vrouw of her meisje fpreken kin ; maar bet fchrilven daarover houden wij ongeraden ; zoodanige hoeken komen toch ook order bet oog van den man , en zich daaraaa
bloot to geven, is toch even weinig kiesch in cene vrouw,
als bet voor den man cvezen z ou, zoodanige bocl7en op to flair,
of zoodanige gefprekken to beluisteren . 114eju%ioe VAN STr,EEK
fchijnt met ous van bet zelfde gevoelen ; die bedoelde onderwerpen roert zij in dit hair work zelfs van verre niet nan ;
en evenwel is dit hair bock voor bet monnelijk oog contrahande . Wij hebbeu voor de fchoone Sexe al hot verfcl :al .
digd refpetlt , en gcven daarvan bij iedere gelegenheid van
harte gaarue bewijs . Wij onthouden ors daarom ook nu
van iedere aanmerking , die wij ons zouden veroorloven,
wanncer eens eon of antler Heer onze jonge Dames
b . v . rondleidde door Jeruzalem ter hefchouwing der reliquien ; hoar verhaalde, dat de joodfche Godsdienst in bet
Oosten werd overgebragt door de Koningin SERA, welke naar .7eruzalem reisde , om de wijsheid van SALOMON to
hooren ; en dat hot Christendom door de Koningin CANDACE
en hair kamerling , die door den Apostel pxu .tppus bekeerd
en gedoopt werden , naar die oorden werd overgebragt en
voortgeplant! of verzekerden, als een Evangelic, dat jUDAs
voor bet verraden van zijnen Meester netto drie zilverlingen
meer ontving din ons de Evangelien berigten . Wij zwijgen ,
hoe moeijelijk hot ons ook valle, ook nu, offchoon or (naar
zel:eren Diorlorus stcuTus) melding gemaakt words van wijlen
Mevrouwe EMTRAnits, en van de muren barer Stad, die 360
roeden omtrek betloegen, en zoo breed wares, dot er zes
wage- -,s met paarden befpannen, zonder den minf'en hinder,
naast elkander konden uithalen , en waaranu dagelijks 300,000
menfchen arbeidde(n) . Wij onthouden ons daarenboven flog van
.zet fchrijven eerier doorloopende amufante heoordeeling vo .n
bet al niede bier voorkomend verhaal : „ De Ongelrrkkige of de
Bosc%abervooer, " offchoon hetzelve , in ons oog , cone proeve
is van de meest onmenschkundige on ;crijmdheid . Wij verenoegen ons met Mejuffrouw de Wed . VAN STREEK to vragen , wat toch doze ECHHTE bijzonderheden , door haar oft de
vier werelddeelen verzameld, en de tusichenvoeging van die
josfe ftukjes, waardoor zij telkens derv vermoeideN aandacht
een weinig wilde afwisfelen, kunnen bijdragen tot het verbe%ren van het veriand en hart van een bemmnelijk vrouwtje?
etc
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en weak ander genoegen , clan dat van een hartelijk getach,
zooIanige berigtcn en opflellen, its wii daar aanfliptetr, verfcbaffen kunnen aan hot meisje van eonige befchnving en oefeuing? - en ook doze vragen zouden wij terughouden, bijnldien wij Diet vreesden dal Belle BhBLIOTr1L!~$ voor het fchoone Geflacbt niet (net eeu enkel boekdeel Compleet zal zijn ;
zvcshalve wij dan ook liever nu een weinig wilden to lcort komen aan • de pligten van galnnterie, dan aan die van opregtheid,
jcgcns eene Danie, ran welke wij wezenlijke verdienften, ook
,!Is Schrijfller , zoekennen , ivanneer zij maar Diet alleert
voor Dames fchrijft ; terwijl wij hear verzekeren , dat wij , ra
het opmcrken van de gemeide en een aantal andere bijzonderheden, Dog eens opzettelrjk hair werk hebben doorlezen,
en dat wet nu op eenen winterfchen avond , hij bet brnndend
veen en den vlainmender eikgezeten , terwijl bet voorthrengfel der
aaijvere bij" (neon, dit lantfle hadden wij Diet bij de hand,
her was maar fmeer der nuttige koe) ,, ons vertrek verlichtte,
en het. druiven fap ten boorde toe in ons glas rloeide, " ena .
geheelenal op onze aife alzoo en in eenen goeden luim ,
en dat wij haar welmeenend onzen dank betuigen voor haar
gedicht op de Onflerfelijkheid, en hot daarop volgende Franfche, waarmede dit werk befloten words, welke beide flukjes
wij den druk overwaardig rekenen .
Dat deze Bibliotheek voor de fchoone Sexe alzoo mislultt is,
zal wet niemnrd bevreemden , die met ons heeft opgemerkt,
dal , gelijk de vrouw onuid'prekelijk veel op den man vermag, de fchoone Sexe alzoo door ons manner wet bet best
kan en ook het heist wil geinflrueerd en geamuf~erd worden ;
eene voor ons Geflacht zoo sangename en vereerende taak,
dat wij ons , met alle refpc& voor eene zoo verdienftelijke
Dame, dezelve door blejuffrouw de Wed . VAN STREET{ geenszins laten uit de hand nemen ; waarbij de fchoone Sexe waarlijk ook verliezen zou ; ten bewijze waarvan wij eeniglijk Dog
aanvoeren , dat de, der Sexe hier in 't Voorberigt gegevene, eertitel „ het fchoonjle gedeelte der frhepping," hoe onontbeerlijlt dan ook in zoodanig cone Bibliotheek, en hoe voegzaam
en pligtmatig in den mond van eenen man, in die van eene
vrouw Diet anders dan foei lelijk kan gerekend worden . Eene
vrouw, die op doze wijzc voor vrouwen fchrijft, neemt hot
karakter van den man aan ; en dit voegt toch niet . - Intusfchen kunnen wij dit work Diet ter zijde leggen, alvorens
den 1-leer H . S . DE GROOT ernitig to hebben aangemaand,
dar, bijaldien eene refpeEtabele vrouw zijne pers eens wederow vereerde met de vruchten van haren geest , hij dan zorge voor eenen beteren Corretlor . Wij zetten een aautal onnaauwkeurigheden, die het werk ontfieren, op rekening van
dezen Heer Sloddervos ; en wie weet welke misflellingen bij
zich heeft veroorloofd! Zoodanig een onzin althans, als wij
M 4
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icier onder zullen alichrijven, vloeide, naar ooze gedachten,
niet nit tie nette pen van cene vrouw : bl . 73 .
„ flier, blocit bet vol geladen
„ 1)a :ir, zwelt bet lisp der druiven trotfen,
„ Gints, firoomt bet water uiI de rotten,
„ Elk luchtllreek brengt den mensch ziju ntilde fchatting aan ;'
En bl.

2.1 .

De landlieden van dit nord plegen wanneer zii dezen wined
widen ovcrzwcmmen, zich op, opgeblazene boltkenveilen en
svanneer zij overgezwomtnen ziju, ledigen zij den wind wedcr
tilt dezelven . "

De Oude en •7ontie francs, of Cedachtcn op den Ouc'en- en
,Nieuwen-,jnarsdng . Loos- A . F0RKE , SIMonsz . Met Caricrattiurplaten . 7e ~1n;f)ct ans, hi) 11 . Gartman . 1307 . 10 g*r.
SYo . 76 131 .
J)ir idenie gcfchrift is vertnnkelijk en over bet geheel van
1e2rzamen iahoud, zoodac bet bij de vele foortgelijke
van dozen geleerden Grappenmaker cone plants verdient, cu,
char ons oordecl , boven fomanige van dezelven niet onvoordeelig uitl:omr . l3ehalve eene uitlegging der aardig gekozene liarikotuuaplaten, (waarvan de cerfic de onderfcheidene vreugde der oude Volkcn op den Nieuwjaarsdag ; de
tweede twaaltderlei foort van tijdverdrijf, zoo As de Schrijver bet noemt ; en de derde ooze hedendaagfche Nieuwjaarsdrukte geestig genoeg afteekent) bevat bet Voorberigt zoo bet voornaamlle, dat er van Jni\us to zeggen va1t .
Voor den lnatIien dog van 't jaar ontvangen wij daarop
eene Verhandeling , in 's mans bekenden trant , over de
vrang : waar blijft de tijd? en cone aanwiizing der wijsgeerige hepalingen van vroegere en 1atere Wijsgeereu aangaande
dcnzelven ; daarop de tijdverdrijvers op Plaat II afgebeeld ,
en eene foort van opwekking tot bet beoefenen der kunffen
en lcttcrcn , naar gewoonte met cenige dichtregels gefloten .
1)e tweede Verhandeling is voor den eerffen dag van bet
iaar, en vol gecsdge fcherts . Wij hebben bier eene opgave
der vrcugdcbedrijven op Plant I ons voorgefield, derzelver
oorfprong en 'betcekenis ; voorts komt de Schrijver op onze
woclage drukte, den oorfprong van deNieuwjaarsgefchcnken,
en fluit met een wcnschje, al mede daarop, in rijtn gebragt ;
welken wensch , den besten, then men vinden kan, de Schrijv.er
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ver zegt geleerd to hebben , met in de Scholen dcr 117jsgeeren, noch van den Goddelijken PLATO, noch van den weleer
alles be/list hebbenden ARISTOTELES, noch van den uviskundigen
woLF, noch van den fcherpzinnigerr KANT ; maar van een' armen ouden Jood , die iemavd bedelende een halve grache achter aan liep, erg eindelijk toch :jets opdoende, hear zeer floiek
toeriep : „ NAH! ELIJF GEESOND!"

De YZ'ouw is de Baas . Eene geheirnzinnige Magtfpreuk, verklaard door A . FOEKE, SIMTONsZ . 7e Imflerdavi, bij 11.
Moolenijzer . 1807. In gr . 8vo . 16o BI.
\7anneer wij een bock ter hand nemen, weten wij ;carne
door den titel of cell voorberigt, wat de Schrijver beoogt ; bij dit boek was dit ons eene volilrekre behoefte ; wij
zouden, bij tnangel van dien, volflrekt onkundig gebleven
zijn van des Schrijvcrs bedoeling, en weartoe hij bet in de
wereld zond . Na zijn wij onderrigt, (en fchoon wij er van
dit alles weinig of niets in vinden, wij laten bet good zijn,
mits de Schrijver bet dan ook bij den Lezer verantwoorde :)
„ bet is een lufrus irnagivationis, of een 1eel der verbeeldingskracht, een gedeeltelijk zedelije, gedeeltelijk taalkunalig, gedeeltelijk uitlegkttndfg , gedeeltelijk onderhoudend en geestopfcherpend werkje," bier of daar ook wel doormengd met
„cell en andere Ironiefche trek ," waaruit v oorts cen iedcr nemen
kan, wat hem nuttig, leerzaam en wetenswaardig toefchijnt,
gerustelijk verwerpende wat hem niet bevalt, (dit was doorgaans) of hetgeen hij niet verflant, (dit was dikwitis ons
geval) en weder welligt door anderen als gebruikbaar zal opgenomen worden . Wij voor ons namen niets , en zetten
bet de meeste Lezers in zesfen . om bij een aantal bladzijden
icts belangrijks to grijpen : wij vonden aanr onzen finaak
niets, dan hetgeen over en over elders to vinden was . Die
lust heeft, ban intusfchen toetasten! -- Eene breediprakige
Inleiding leert ons, wit een axionza is ; en , zeer geleerd . met
Hebreeuwsch, Grieksch, Angel faxisch, en wat nict all dot
bet gezegde : „ de Yrouw is de Baas," ook dus kan worden
uitgedrukt : „ de krachtig vervrolljkende help is de voedfel aanbrengende vriend " In de eerfle vrij uicvoerige Afdeeling erlangt men cone Phyfiologifehe of Natuurkundige Befchouw*ing
van de Vrouw . Zes floofdfluklten . Twee tegenf9rijdige beginfels , een rochtig en bond ell cen droog en beet, worden verDc
eischt tot voortbrenging van ieder floffeliik wezen .
roode klcl, waaruit de oudfte Gefchied/lakken zeggen dat de
, ensch gevorrnd is - leas eene warine en drooge /lofe met eene
vochtige en koude vermengd, enz . De mensch werd in twee deelet'

174.

A. FOICKE 3Z., DE VROUW 13 DE BAAS .

ten ge/cheiden, welks eene, door de me, rder •e droogheid en hette,
de weerdere working , en het andere , door de moor dere yacht e$
koude, de mirrder'e werking of lijrling to weeg Lrrgt . Zoo
werd dan 11'lan en Vruuw . Zac,'zar ou Nekepha baara othan,
Jierk en zwvsk vormdc hij hem. Man en wijf Jchiep hij .Ze! 1 - 100
daarnu door de gemuedsaard en uitwendige gedaante der Vrouw
geboren worde , hare gellalte korter en tengerer dan die van
den Man ; hot /oofd en aznae t kleiner en ronder, euz . enz .
leze men zelve ill dit prod net van bet fpel eon FOKKE sJMONSZ .
verheeldingskracht . De tweed: Afdeeling hefchouwt de VrouSr
zielkundig, in vier 1-Ioofdfluk .k!n, maar met geen minder geleerdheid, - vertoon van ge!ecidheid althans, De derde eiudelijk bevat de Politifche befchouwing . Tien ifoofd(lukken,
alle anugaande de opvoeding . Liapis et tonfribns nota. Oppervlakkig, maar echter gcleerd genoeg! - Kortom bij geheel
dit Maakwerk bevie! ons wel het meest, dat bet vervaardigd
is op cene aan den 1Flaker gedane onbepaalde opgave, om over
de fpreuk, de Prow is de Baas, een werk van ten minfle - 40 a
r5o bladzijden to fchrijveu ; weshalve wij voor geen verder
vervolg in dezen zelfden trant beducht zijn . Van cen Tegenfluk gnat de Schrijver toch zwanger ; en misfchien wil hij
dasrdoor die Lezers, die nu, even als wij, door hem gefopt
zijn, eenige vergocding doen .

Nienwe Zcdelijie Pertellingen, door j . F . MAR'IONTEL. (lit het
I ransch vertaald. 11 en Hide Deel. Te Leijden , bij P . H,
Trap . In kl. &vo . Te zawnen 6n B1,
genoegen doen wij var. bet vervolg en floc
M et~t hetzclfde
Verzameling dezelfde loffelijke melding, waartoe bij
bet eer(le Deeltje ons gevoel ous drong ; alle de Verhalen zijn
gefleld in dienzelfden edelen geest .
Zoo D10EST fUJ EANDELEN : D'ORCILLY, met zekere dame in
eeneu ongeoorloofdeu minneltandel gewikkeld , was de onfchuldige oorzaak van bet ongeluk van een waardig meisje,
daar ongclukkig de verdenking natuurlijk vallen moest op bet
dienstmeisje, welkers eer hij niet redden kon zonder de dame
ter prooije to geven aan ongeluk en verachting ; terwiji cell
loge verleider, van bet eerlijke meisje afgewezen, de oorznak
werd van het fchandvlekken van haren goeden naatn , hare
eenige bezitting , en haar alzoo in de diep(le ellende had nedergeflort. D'orclLLY buwt bet meisje, zegc den dienst vaarwei, om onaangenaamheden to ontwijken . Een edel vriend,
wien hij eeniglijk vertrouwen kon, en wiens „ zoo moest hij
handelen," zonder cenige opheldering, bij iederen krijgsman,
van wegen zijn gezag en rang, alles of kon doen, gaf hem
oludclijk aan den krijgsdienst en zijn vaderland terug.
DR
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DE HERDENKINGEN IN [JET HOEKJE VAN DEN WARD . . „

De

,~ jettgd leeft door hoop, de ouderdom door herdenkingen ;
• en tie tijden zijn voorbij, waarin men omringgd en ge2cat
• van ziju geflncht grijs werd ." Zoo dachten en fpraken eenige ouden ; zij vormden cenen vrieudenkriug , en fleten den
tijd met dierbare herinneringen underling ; terwnl hunne leerzame verhalen aanleiding geven tot de onderhoudendfte
en nuttige gefprekken . Onder dozen titel ontvang;t men nter
van dezelve eene proeve . Bun gezclJc'ran wend onafJcheidbaar.
In laet begin was het eec voorregt voor den ouderdom , daariv
toegelaten to warden . [Feldaa verkregen rilpe wren , en ongevoeligde jeugd zelve, de gusast, daar"in toeselateu to worden ; .fret
raakte een certitcl van de algemeene ac sting ; nit ; en indien liet
snisbr uik , dat zich overal ivdringt , dezen aarovas er,den ks ing
islet was komen verliuren , dan zeu hty voor onze eeuw de beste
(drool der zeden uitgemaakt hebben .
DE SCHIPPERS VAN eEsons. Eon gelukkig huisgezin in eene;
arme hut ; man , vad n• on vrouw vernaie ., huune 1att e,rallen ; dit
verhanl is onderhuud nd , mast tot hetzel v e words gccn mi ,der
Rock geloof dan tot de Duizt .ri d en den Irabi,cbe Nucletverzeliin,eaa
vereischt . 6Vij kunnen hc•t niet hekortell . „ De menfchen ziju
• a!s drijvend bout ; filer biijft bet eene ftuk, daar het andere
• hangen, tot dat de ftroom hen met bet vlot weder verge„ nigt ;" dit moot bet bevestigen .
MENSCHLIEVENDHEID EN VRL NDSCHAP, OF DE GOEDIIARTIGE

Leerzaam en treffend ; nimmer was iemand meet
belangeloos menschlievend ; nimmer werdea weldaden beterbefteed ; en nooit was do dankbaarheid grooter en edeler , en voor
den weldoener zelven meet verkwikkend en weldadig.
DE TWEE AAN ZICIIZELVEN ONIIEKENDE GELIEVEN . Mevrouw
DE BLOSEL wilde vooreer,t hare dochter niemand tot echtgemoot geven, dan die haar behangt ; ten tweede wilde zij,
dot zij hem bemiune, zonder hem gezien to hebben ; en einclelijk begeerde zij, dst hij haar tevens ook, zonder hoar gezien to hebben , boven bet fchoonfte meisje , dat hij i mu.e r
gezien heeft, verkieze ; - dit was in hoar oog bet eeeigst
middel, om zich van cone duurzeme genegenheid verzekerd
to houden . Ge!ukkig w^s or in de buurc eon jong beer, wiens
vader met Mcvrouw aLOSEL tut . zulk een plan medewerkte.
flet kwam alles wel uit ; en men leze in bet Werkje zelve,
boe men bet heeft aangelegd .
BRETAGNIER .

HET DORPS- rI0RG1;N-ONT3IJT, OF DE VERHALEN DER ONEene oude dame verhaa!t have g fchiedA ::i ; eene
SCHULD .

onfchuldige liefde, na veel Iijdens eindelijk bekroond door den
gelulckigilen echo .
PALEMON. Eene Herdersvertclh ig . De herder verhaalt zijne treffende rampen, _- den cloud van dsn minnarr van z ;jn
eeuig kind, dat daarop verkwijude en ftierf, terwijl de moeder,
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der, nag eer dan zij, door droefheid ten grave ging . Een
jeugdig pair kiest hem hierop ten vader, en verkwikt zijuett
ouderdom .
De drie Verhalen , waarmede bet Werkje belloten wordy,
zijn ook reeds bij onze Land enooten beltend ; dit herinnerc
bet Naberigt. Hot ziin : DE KLUIZENAARS IN MURCIA ; Welk
llukje door den Heer HISSELIUS fiechts een weinig verhanfeld
is : DE S CHOOL . M R VRIENDsCIAP ; in hot I5de Deel der bekende ZedelijkcVerhalen ; en : JILT KOFFERTJE ;onder den nanm
van Hortenfe en l'ervanne, of de gevolgen eener kwalijk opgevatte achterdocht, in bet 3de Deel van de Stads- en LardsBibliotheek, en, onder denze!fden rite! als bier, in her 5de
Deel van bet Jfagazijn van Gefihiedenisfen, Romans en Terhaler: to vinden . Intusfchen meende Inen, dat men dit Werkje
daarom, door het terughouden van dezelve, niet verminken
mogt. Wij lazen ook deze Verhalen nogmanis met enoegen,
en durven met en Vertaler vooral wel De School der• friend.
(chap aanprijzen .

Brief van eenen verlichten 7ood, the gelijktijdig geleefl heeft
met ezus van Nazareth, en waarfchijrrlijk een van- zijne
Apostelen geweest is ; --gevondcn in de nagelaten Papier •en ert
Ge%hriftcn van een Lid vary bet j oodlc,'ae Sanhedrin to Pas •ijs. fertaald naar bet Hcbreeuw%he af/cbrift van eenen
voornamen Hoogleeraar . A4an alle loodfi he en Christen Cezindheden, zonder onderfcheid opgedragen, door eenen friend
van bipbelfche IPaarheid en redelijken Godsdienst . Te lrraflerdarn, bii A . B . Snakes . 18p7 . In gr. 8io . 46 t31.
van bet Joodlcbe Sanhedrin to Parijs, hetwelk dit
H etoudLidgedenk1luk
onder zijne papieren rusten liet, deed
indedaad verfiandiger dan de voorname Hoogleeraar, die bet
ter vertaling uit zijne handen gaf ; dan Welligt dat do vriend
van hijbelfche Waarheid en redelijken Godsdienst iemnnd is ,
die con leugen om besttvil voor geen zonde l :oudt. Over hot
geheel is de titel van dit geheele boekje verreweg nod, bet
onnoozelfle, de gisfing namelijk dat een van Jezus Apostelen
de Schrijver wel wezen kon ; want door deze aanwijzing
voelt men en inhoud reeds vooraf, en menig nieuwsgierig
kooper treedt danrop aanflonds terug . En dit is ook wel van
hem edaan ; want wij kuunen Jood en Christen verzekeren,
dat hij bier Diets zal vinden, hetwelk hij niet even good, ja
zeer veel beter in de Evangelien lezen kan . - Bedrog!
inaar bitter onnoozel bedrog.
Pdisfchieu de vinding van een
Christen- Smousje .

A L G E M E E N E

VADERLANDSCHI
LETTER-OEFENINGENN
rernandeling, over de uitJlorting van den Heiligen Geest,
op bet vermaarde Pinkterheest ; ter bevestiging vooral
van de is'aarheid en Goddelijkbeid der Lecre van 7ezus
en (van) zijne ilpostelen . Door j . w . C . TENCKINCK ,
Predikant bij de Gereformeerde Gemeente van j . C. ae
Oostzaandam .
Amflerdam ,
bij P . den Hengst etl
Zoon . 180 8- In gr. Svo . 467 BI.
ct Genootfchap tot verdediging van den Christelijken
Godsdienst gaF in den jare I&o!t onder andere deze
Prijsvraag op : Welk rlenkbeeld heeft Inen,, van de 0florting des H. Geests , op den eerflen Pin kJlerdag , to vormen , en hoe Jlrekt dezelve, ten bewijze van de waarheid h
Goddelijkbeid der Evangelieleer? In de Programmata der
volgende jaren wordt van deze Prijsftolfenlet verder gewaagd, zoo dat bet Publiek onkundig is gelaten of bij
bet Genootfchap eenig voldoend Antwoord is ingekomen, en dit 't geval niet zijnde, gelijk men onderflelleti
moet, of de Vraag dan is ingetrokken , of wei op nieuvw
ter mededinginge voorgc(teld . Dit ftilzwijgen is eerie onaangename teleurfielling voor alle vrienden van godsdien(tig onderzoek, welke eene doorwrochte Verhande.
ling over dit be .langrijk onderwerp, door zulk een aan>
zienlijk en eerwaardig Gezelfchap in 't licht gegeven,
net verlangen to gemoete zagen . ~'Vij zijn ook in 't zcZ
1.ere onderrigt , dat eerie Verhandeling over deze ftoffe,
ter ntededingin :re mar den Eereprijs , vOGr den bepaaideii
did, bij den Secretaris des Genootfchaps , Ds . A . VAt
ASSENDELFT , Predikant re Leijden , is ingeleverd .
Ook voor den Schrijver Bier Verhandelinge moet het
: ita'
bnaangenaam wezen , wegens het lot van zijn flu
bet onzekere to verkeeren , en zich inmiddels buiteta
Itaat gefteld to zien, om van hetzelve op eene anderp.
tvi'ze ebruik to maken .
lle Eerw . TLNCKINCK berigr ons in de Inleiding van
bet Werk voor ons , „ dat ,ien to vergeefs , ter beLeTT . 18Q8 . !1V
. .
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paalder tijd, op eene voldingende beantwoording ge .
• wacht heeft ." Dit moet ziju Eerw . zekerlijk onder
de hand vernomen hebben ; want, ,gelijk wij rccds heb .
ben aangemerkt, het Publiek is daaromtrent door bet
Genootichap in bet onzekere gelaten . ,, ja ," voegt
bij er bij, „ mij is ook zelis niet gebleken , dat iemand
• der Geleerden , in of buiten ons Vaderlartd , daartoc
„ zijne lof elijke pogingen heeft aangewend . . . Genoeg,
;, deze onaangename teleurftelling, gevoegd bij tnijne vol„ komene overtniging van bet uiterst groot aanbclang
• des onderwerps, waarover men eene opzettelijke be,, handling begeerde, en van bet gewenschte nut, dat
daaruit , onder den Goddelijkeu zegen , voart kan
,, vioeijen, heeft mij genoopt , om zelf cens handen
„ aan 't werk to flaan, en mijne pol ing- en , hoe gcring
,, dezelve dan ook molten zijn, a :ni to wenden, om in
,, dozen eene kleine proeve to leveren ." -- Zijn Eerw.
berigt ons verder : „ Indien ik de herhaling van deze
,, to voren vruchteloos uitgefchreven Vraag , tegert
• een nnder bepnalden tijd , uitgcdrukt had gezien , zou,, de ik 't welligt eens gewaagd hebben , oin deze mij.
• ne Verhandeling ter beoordeeling in to zenden, en
• of to wachten , hoedanig men daarover zou gelieven.
„ to denken . Daar dit nu niet gefchied is , heb ik mil
• verpligt gcoordeeld, merle op raad van eenigen mij .
• ner vrienden . . . om dez°lvc aan bet Pulblielt ter le.
., zing aan to bieden ." Zoo veel van de gelegenheid,
waarbij dit Bock in 't liclit verfchijnt .
Naar aanleiding der gemeldeVraag, is hetWeik eigen:tardig verdeeld in twee Uoofiideelen . Bet eerfte ltrekt
ter beantwoording van bet eerfte lid der Vraag : Welk
,,

denkheeld lee ft wen, van ele vit/lorting des H. Geests, op
den eerflen Pinkflerdag , to vor : men ? - ' t Zi j ons ver-

gund, voor'•o opig aan to merken, dat dit voorftel duis .
ter, en aan verichillende opvattingen onderworpen is .
De uirdrukking : uitflorting des II. Geests, is k)aarblijItelijk leenfpreukig, zinfpelende op de overftorting of
bet doopen met vuur . Dit in aanmerking nemende, zota
men de Vraag dus kunnen opvattcn : vat heeft me'n to
,'er/laan door --- de uitfloting des II . Geests, op den eerfien Pinkfterdag? Het antwoord zou dan, naar bet getneene gevoelen der Christenheid, moeten zijn : de mededeeling van de wondergaven des II Geests ; en de Ver.

handellng molten behelzen, e:ne opgave van de boven-
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vatuurlijke gaven van ingeving ca wonderkracht, welke

de bedeelde perfonen ontvingen , opgernaakt zoo tut de
toezeggingen des Zaligmakers zeiven , als nit is gefchiectkundige berigten wegens de Apostelen Dan men
zou de ineening der Vra - e ook kuunen opvatten , als
betreffende de wljze waarop die rtlededeeiing- gefclliedde a
Diet de zigt- en hoorbare aanduiding der uitftortinge
des H . Geests door windgedruisch en vuurvonken, Inaar de mededeeling zelve, dat is, de werking der Godheid op de zielen der bedeelden . In dit geval zoa de
Vraag aldus moeten worsen oennfchreven : welk denkbeeld heeft men to vormen van - de wijze waarop de
gaven des H . Geests werden gefchonken of medegedeeld
op den eer(ten Pinicllerdag . Doch zoodanig opgevat,
is de Vraag on bean twoordeiijk . Wij vermoeden derhalve, dat bet Genootfchap de eerst opgegwene verklaring
der Vraag bedoeld liceft ; want iict komt ons niet waar ,
fchijnlijk voor, dat het Genoot .ch.ap alieenlijk begeerd
zoude bebben eerie uitlegkundige verklaring van fret geA.
fchiedverhaaj, Hand. It . Iwmers het windgedruisch eR
bet vuurdoopfei waren alleen zinnebeeldige teekens van
de uitttorring des H . Geests, niet die uitilorting zelve.
Deze wordt gemeld in de eerlte zinfnede van bet Ode
vers : zij iverden alle vekruld met den H. Geeu . Indien
men nu hetgeen Lukas daerbij voegt : en begonnen fe
ffreken met anjere Tales, zoo als de Guest hun gaf uit to
fprekett, aanmerkt als Gene autentieke interpretatie der
voorafgaande zinfnede ; dan zou het antwoo3-d op de voot •
geftelde Vraag dit volgende moeten zijn : dat de bedeel+
de perfonen in vreemde Talen Gods lof vermeldden . 77
jammer is 't, dat het Genootfchav njet door cenige bij .
voeging bepaald bee-ft, in welken zin hetzelve de opge ;
geven Vraag wilde verftaan hebbeir ; of met anrfere
woorden,de eigenlijke meenbing der ujtdrukkingen : Af'elk
denkbeeld beef: men to vor-men ,pan de uitflorting des H.
Geests?
De Eerw. TENCKINCK intusfehetl heeft de Vraag op .
gevat, als vorderende eerie uittegkundige verklaring v1tt
bet gefchiedverhaal, Hand . II .
Hicrinede dan houdt
hrj zijne Lezers in de eerfte Afdeeling van het eerfts
Hoofdftuk zijus Werks tamelijk wijdloopig bezig . -- Ilie't
befluit, uit deze verklaring afgeleld, en bi . 74 opgege=
yen, is dit : ,,,, dat de Pinkfter-gebeurtenis, r° . groot
,, en eenig hl hare foort tnvet genoenad werden .N P,
" eM
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en 2° . dat Been mensch in (hat is, dezelve natuurlijk to verklaren , maar elk zich verpligt moet rekenen, -- om, of . . . .alles to loochenen, -- of hierin een grout . . . . wonderwerk to eerbiedigen ."
De tweede Afdeeling is ingerigt om dit nader to Raven . De Eer%v. 'ENCKINCK bewijst het wonderdadige
der Pinkiler-gefehiedenis regtflreeks , en wederlegt de
gevoelens van eenige Iloogduitfclle Geleerden , welke
getracht hebben deze gebeurtenis natuurlijk to verklaren ; met name : BAHR1T , EICHHORN, PAULUS, HERDER
en anderen. De flotfom van alles is deze : de Pink(terfe{chiedenis is cen groot wonder, en als zoodanig heeft
men zich dezelve voor to RA-lien . Weshalve , volgens
den Beer TENCKINCK, het antwoord op de voorgeftelde
Vraag : welk denkbeeld, enz . dit zijn moot : dat zulks
was een groot LWonder :oerk . - Of de Schrijver de eigenlijke meening der Vraag gevat heeft , komt ons twijfelachtig voor ; doch wij kunnen niet anders zeggen,
of hij heeft de felling : het voorgevallene op den ver .
maarden Pinkfterdag is eigenlijk wonderdadig, voldoende bwezen , en tegen de Neologen bondig verdedigd .
h)an, wij herinneren ons eene Verhandeling, getiteld :

•
•
•
•

Toelichtingen rakende het geheurde op het eerflle Chrisiets
Pink Best , bijzonderlijk do gaaf der Talesa , gefchre-

ven , gelijk wij in 't zekere onderrigt zijn , door den
zeer geleerden 1-leere w . Dn vos , Predikant bi.j de Doopsgezinden to Am(terdam, en geplaatst in het Nieu c 41ge .
meen IMMagazi.jn van Wetenfihup , konst en Smaak , Ode
Deel , No . I , 170- jamtn^r is 't, dat de Heer TENC£n CK deze uitmuattende Verhandeli .ng Diet gekeud heeft :
indedaad zijn Eerw . zou daarin vele zeer belangrijke em
oorfpronkelijke ideiin hebben aangetrofFen en daaruit
hebben kunnen overnemen , zoo ter opheldering van
bet verhaal hand. II . en ter wederlegging der zooneaaamde nieuwe Verlichters , als wel inzonderheid ten:
aanziene van de Talen-gaaf, hoedanig men zich daze
bebbe voor to (tellen, tot wat einde dezelve verleend
werd , en welk gebruik de bedeelden daarvan maakten .
- Wij achten ons verpligt , deze Verhandeling onzew
Lezeren ter vergelijking met die van den l-leer TENe&INCK ernftig aan to prijzen .
Het tweede Hoofdft . des Werks van den I-leer TP Ne .
1tINCK dient, oni to voldoen aan het gevorderde bij het
trveede lid du Vraa , do luidende : Hoe Jirekt dezelvs
to
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(te weten , de uitftorting des H . Geests) ten bewijze
van de waarheid ea Goddelijkheid der Evangelieleer? -Natuurlijk hangt de behandeling hiervan of van het antwoord op bet eerlte lid der Vraag . Vat men de meening
vandtged ltedrzelv (zo alswijbovengzedheb-n
then dat ons waarfchijnlijkst dunks) dus : wat heeft men
to verllaan door -- de uitftorting des H . Geests? waarop dan eigenaardig bet antwoord is : de mededeeling der
wondergaven : dan zou de behandeling van bet tweede
lid des voorftels ongeveer dus dienen to warden inge .
rigt . De Christelijke Leer is, in de eerete Eeuw, door
vele Landen uitgebreid , en door ontelbaar vele menDit heeft
fchen, zoo Heideneu als Joden, omhelsd .
plants gehad, onaangezien veelvuldige belemmeringen
vooroordeelen des Volks , tegentland der Overheden,
enz . Zulks heeft diensvolgens niet kunnen gefchieden
zonder eene bovennatuurlijke toerusting der Apostelen
en eerfle verkondigers , dat is, door Goddelijke tusfehenkotnst en medewerking . De mededeeling der wondergaven van den H . Geest , waardoor zij tot bet gemelde cinde in flaat gefteld werden , met name, de ga.
ven van ingeving en wonderkracht , leveren derhalve
ten voldingend bewijs van den Goddelijken oortprong
der Evangelieleer . - Doch, gelijk gezegd is, de Eerw.
TENCKINCK heeft bet eerite lid der Vraag anders opgevat , en van daar is de behandeling betrekkelijk het tweede oak anders ingerigt.
In de eerfte Afdeeling ilelt zijn Eerw . als een eerfte
bewijs van de Goddelijkheid der Evangelieleer voor ,
eene vergelijking van de Pinkfter-gefchiedenis met de
Wetgeving op Sinai . , Deze was allerplegtigst, en geichiedde onder zulke ontzettende teekenen, dat de Goddelijkheid Bier Wergevinge niet in twijfel kon getrokken
worden . Teregt derhalve oordeelen de Joden zich van
deze Wet niet ontflagen , zonder even blijkbare teekenen
van Goddehjke tusfchenkomst , tot vernietiging dier
Wet en invoering eener nieuwe Bedecling. Deze nn
hadden plaats op den eerllen Pinkiterdag," enz . Wij
kunnen niet nalaten op to merken,dat dit bewijs ons zeer
Immers er hadden bij de Pinkz,vak is voorgekomen .
iter-gefchiedenis niet plaats zulke vreeswekkende teekenen van donder, blikfem, aardbeving, welke alle te .
genfpraak moesten doen verttommen , noch eene voer
bet geheele Yolk hoorbare ftem van wetgeving , als op
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Sina? . Veel liever zouden wij zulk eene vergelijking,
In navolging van den Eerw. DE vos , doen dienen ter
aanwijzing van bet onderfcheiden karakter der tweederlel
Bedeelingen .
Als een tweede bewijs brengt de Schrijver bij, bet
getuigenis van joannes den Dooper : dat de Meslias zou
doopen met den H. Geest en suet vuur, waarmede hij plan
de Pink tier -gefchicdenis vergelijkt . Dit bewijs zou
klemmen , indien men de Profetifche waardigheid vast
Joannes konde bewijzen , buiven bet gezag der H .
Schrift .
Tot een derde bewijs verhandelt de Eerw . TENCKINCK
de verklaringen van den Zaligmaker zelven, aangaande
den H. Geest , welken Hij den zijnen van den Vader zori
zenden. Wij befchottwen de uttlpraken des Verlosfers
met diepen cerbied ; doch in bet verband ; waarin de
Eerw . TENCKINCK dezelven voordraagt , kunnen zij
door vergelijking met de Pinkfter-gefchiedenis, onzes
Inziens , tot geen bewijs van de Goddelijkheid der Evan .
gelieleere verllrekken . Immers hetgeen bewezen moet
worden , wordt dan onderfleld . Veeleer zouden wij ,
bij eene Verhandeling over deze floWFe, die uitfpraken
bezigen , om uit dezelven of to leiden , wat bet was ,
dat met de belofte des H . Geests, dien Jeztts, van den
Vader zenden zou , bedoeld werd ; 't geen dan blijken
zou to zijn, de mededeeling van onderfcheidene gaven,
Pls gefchiktheid om zich onbefchrootnd te verantwoorden vcor de Overheden , eene onbcdriegclijke herinnering van 't geen Jezus gezegd had, enz . ; ten •e inde
daaruit op to maken , ivelk denkbeekl men zich to vormen
nreeft van de uitflorting des H. Geests .
In de tweede Afdeeling words, als een vierde bewijs
voor de Goddelijkheid der Evangelieleer uit de Pinkilergefchicdenis , geh-andeld over de'gefleldheid der Apostelen
v66r de uit(lorting des H . Geests. Uit hunnen toenmaligen toeftand namelijk , en eenige bezwareude om(tandighcden , wordt hunne ongefchiktheid tot bet groote
werk , tvaartoe zij verordend waren, zonder de meer .
gemelde bovennatuurlijke toerusting, overtuigelijk beweflet bewijs alzoo opgemaakt, fchijnt ons bet d dni.
zett .
voldiugende,
Doch wij zouden van de inrigting deszelge
yen met den Eerw . TENCKINCK eenigzins verfchillen .
Teri hefluite vindt men eenige bijzonderheden verhanitld, betrekiielijkk de onfeilbaarheid der A-postelen, de
Ac-
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Accommodatii n, bet tijdelijke en plaatfelijke in de fchriften des N . V . , de zakelij% e en woordelijke Ingeving,
en de Talengaaf. Doch de uitgebreidheid dezer Rccen .
tie verhindert ons, den Schrijver in deze bijzonderheden
to vole en . I-let \Verk is methodiek gefchreven, doch
verre van bekopt en zaakrijk .
I)e opeenttapeling van
fynonyme woorden , en de menigte van gezochte en
niet zeer gelukkig gekozen 1 :pitheta , maken den ftijl
lar,gwijli,g en vermoeijend ; ook zijn vele volzinnen tot
eene onmatige lengte gerekt . Girds en elders vindtmea
uitbreidingen, die nicts ter take doen : en de over roo .
t o menigte Aanhalingen van andere Werken en Gelchriften , fomwijlen met teregtwijzingen die niet to paste
komen , zoude mislchien aanleiding lulnnen geven tot
bet vermoeden ., aisof de Schrijver met eene buitengemeene belezenileid heeft willen pralen .

Cefebiedenis der Joden . Sedert de verwoesting van de Stad
en 1 empel van Yeruzaletn , tot den tegenwoordigen Hid.
Door YSBRAND VAN HAMELSVELD .
Te fImfferda?n,

bij J . v . d . Heij . i8o7 .

In gr . 8vo . XII en 3 78 bl.

onvermocide arbeidzaamheid van den geleerden
geeft aan hun, die gaarne geleidelijke bekropte gefchiedenisfen lezen, wederom een
nutti • werk in handen , dat tot hiertoe ontbrak . Er
zijn vele boeken voorhanden over de lotgevallen der Joden, van den eerf?en corfprong van dit yolk at, tot
kort voor de verwoesting van Jeruzalem door de Ro
m :inen zoo als die, in de gewijdc Bijbelboeken , zijn
beichreven . Men heeft ook de uitvoerige befchrijving
you de Joodlche Gcfchiedenis door FLAVIUS JOSEPIiUS,
(dnor nicer dan eene hand in onze Nederlandfche taat
over ;•e bragt) het Vervolg van BASNAGE, en eenige andere bier en daar verfpreide beri gten omtrent den toefland des Joodfchen yolks in onderfcheidene landen, iii
de achttien federt verloopene ceuwen . 1Vl.aar nu levert
de I-loogleeraar VAN HAMELSVELD een aaneengefchakeld,,
doch sevens beknopt , berigt van de voornaamlte lotgevallen cn omltandigheden dezer natie , federt den on .
dergan ; van den Joodfchen ftaat tot den tegenwoordigeu tijd , 't welk hij als cen Vervolg wil aangemerkt
N 4
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hebben vatl zijne B :7be!rejchiedenis, in 1797, in twee
Deelen uit ;e ever .
Vooraf gnat eene korte Iniciding tot de onderfcheidene
behandeling van de latere gelehiedenis der Joden, waarin de Schrijver , de tijdorde vol ;ende , van ecuw tot
ecuw voartgaat, tot op den tegenwoordigen tijd, eindi>endc met de laatfle merkwaa .rdige gebeurtenis, bet
groot Sanhedrin to Parijs gehouden , en den afloop
daarvan tot dusverre .
De t-Ioogleeraar zott een wezenlijken dienst aan velett
zijner Lezeren gedaan hebben , met bier en daar de
voornaamfte bronnen to noemen, waaruit hij gelchept
heeft . 't Zou ook den prijs van her werk niet merkeliik vermeerderd hebben , indien hij had kunnen goedvinden, uit fommigen, die hij toch 1chijnt gekend to hehben , lets meer over to nemen , bij voorb . over de gelchiedenis der joden in Turkije , l1gypte , Arabic ,
Abysfinie, China, Barbarije, op de bust van Mala.
bar , tc Cochin en elders .
Ook zou her berigt van
de lotgevallen der Joden in Lie Nederlanden nag wet
eene aantnerkelijke aanvulling hebben kunnen lijden .
Wij tvenlchen hartelijk , dat dit allernuttigst werk
zoo gretig zal gezoclit en gelezen worden , dat de Iloogleeraar worde opgewekt , oni er eerlang eene tweede
anerkelijk vermeerderd ;, vit ave van to bezorgen .
Zeer tnerlcwaardig is 't flat van dit bock, waarin de
Sclrijver zijne lezcrs oplettend rnaQict op de voortdua•i ng dezer natie, in weer •w il van aanhoudendc verdrukkingen , die dit yolk reeds long fchenen van de aarde to
zuilen mocten uitroeijen, en derzclvcr aanhoudende of
7,ondering van alle andere volken , niet flechts -Js cell
godsdienfti e aanhang , maar als een yolk vau ouder,fcheiden oorfprong, van andere zedcn en gevti~oonter
d,-,t zijiie eigenc ,eaten hceft, hun door Mazes voorgefchreven, op last en in den naam van God, waaraan z .ij
zich in alle landen,waar zij , federt vele ceuwen wijd cii
-,ijd verftrooid, leven, geftren ; elijk houden , en waard?oor zij onderling vereenigd blijven , en zichzelven als
vreerodelingen aaumerkcn in do linden , welke zij hewoven . l-lij is voor zichzelven overreed, dat, en in
bet Ode , en in her Nicuwe Testament , voorzcggin .
gen en verzekcringen voorkomen , oat de joden , als
Volk, niet ondergaan noch verdwiinen, maar altijd afjez onderd bewaa.rd zullen blijven, en r_ ecnkr, dat ook
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in bet Oude Testament plaatfen voorhanden zijn, w el.
k e aan do oden eens eene wederkeering naar Palmstina
Ichijnen to beloven . Voorname Bijbeluitleggers ttonden
reeds fang in dit gevoelen , welk ook aan fommige
Wijsgeeren van den eerflen rang aannemelijic is toegefchenen . I)e grootfte meuigte der Joden blijft er op hopen . Wat daarvan zij , hot fchijnt althans onloochenbaar to zijn , dat do voorzienigheid van den oneindig
\Vijzen, met dit yolk, gedurende zoo vele eeuweu, van
alle andere volken afgezonderd to doen blijven,voor ons
ondoorgrondelijke bedoelingen heeft , die de uitkonnst
eenmaal zal aan 't licht brengen, en gene beraadflagingen van menfclien , hoe groot en onweer(tanelijk die anders zijn mogen , eenigzins zullen kunneli verijdelen .

E.

A . BORGER, Oratio do modesto ac prudenti Sacrarum Literaruin Interprete . Publice habita (lie V Dec .
A,I])000VII, quum Lectoris Hermeneutices Sacrae,
in Academia Hollandiae Regia , munus folenni rittt adiret . Lugd . Bat . apud Hunk et See . 18o8 . pp . ;6 . 4to .

~l onze aankondiging (*) van het Specimen Herme' neuticum inaugurale exhibens interpretationem Ep .
Pauli ad Galatas , door den I-Ieer BORGER gefchreven
en in het openbaar verdedigd , hebben wij ons hoogst
genoe en betuigd, en ons met anderen vereenigd in het
toebrengen van den verfchuldigden lof aan de bekwaam .
Vanhier was 't
heden van dezen jongen Geleerden .
o>ts aangenaani, zijne bevordering tot Leftor in de gewijde Uitlegkunde aan de Koninklijke floogefchool to
vernemen, en wij verlangdenfedert, order lies oog tekrijgen de plegtige Redevoering, bij (lie gelegenheid gchouden . -- Dit verlangen word voldaan , en wij haastea
ons , van dezelve verflag to doen .
.
Den zedigen on verJfandigen Uitlegger der H. S . wit
lende fchetlen , en het belang aantoonen , dat hij
diet door ijdelc inbeelding , lioogmoed en dwaasheid vervoerd worde , geeft BORGER op , dat bet
work des Uitleggers be(taat , zoo in het beoordeelen der ware lezing en in hot fchiften van
hct
i *) No . Xlh voor 1!o7 .
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her echte uit bet on :chtc , als in de verklaring van
woorden en zaken .
helangende het eerfle en minst voortrefi-clijk gedcelte
de-r Oordeelkunde, 't welk ten dot heeft de ware lezing
van deze en gene plaatfcn der 11 . S . to herilellen , hiertoe behoort niet flechts eene ongemecne geleerdhcid en
fchranderheid , maar ooh langdurige oefening en voorzi ; ;tigheid . To dezen opzigte toch heeft men vooreerst
to doen met rene menigte van oude handfchri :tcn, die
gelezeu, vergeleken, en wier oudheid zoo wel als cchthei.d moot beoordceld worden . 1`eti andere moot men
zich bcmoeijen met oude overzettingen . Voorts dient
;men zich to bedienen van de zoogenaamde Kerl .vaeiers .
Bij al hetwelk, behalve een fielder doorzigt, zeer veel
zedigheid en omzigtigheid to pasfe komt, 't welk velen
onttbreekt , die, half -geleerd , en echter met hunne
kundi heden willende lchitteren , zoo flout als verwaaud , naar hunne eons aangenomen vooroordeelen
vele plaatfcn veranderen en verminken , in plaars van
dezelve aan de repels eener gezonde Oordeelkunde to
toetfen , en daarmede overcenkomflig to verbeteren .
Dan , niet alleen behoort in dozen rene roekclooze flout .
heid, maar daarenboven, naar aanwijzing van Rut3NKENIUS, zekere oudwijffche bijgeloovigheid vermijd to
worden , op welke laatfle de zulken fchipbreuk lijden,
die , fchriftnur en geopenbaarde leere niet onderfcheidende, en niet in het oog houdende, hoe de meeste
af'fchriften in de Monnikentijden geboren zijn , den
,odsdienst zelven in gevaar befchouwen, als zij flechts
van criticeeren hooren reppen .
Ten aanzien van bet ander meer vcrbeven gedcelte der
C)ordeelkunde, 't welk over de echthcid of valschheid
van geheele hoeken of voorname flukken van dezelve
heflist, is geen minder verftand en zedige voorzigtigheid noodig .
\Vat al kennis van zeden , gevoelens,
oudheid en gefchiedenis wordt hiertoe gevorderd? kennis, niet terloops opgezameld, maar met onvermocide en langdurige vlijt nit de beste bronnen geput . Elk
boek , zal men gerustelijk op hetzelve den flempel der
echtheid zetten, moot met den tijd overeenkomen , waarin het geacht wordt gef-chreveu to zijn . In bet beoordPe1n rPofeticl fhriten, btoefnvadezl
ve aan gcmelden regel, hoe deerlijk heeft men misgetast,
en hoeveel meesterachtigs heeft men zich veroorloofd,
zoo-
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zoodra men bier is afgegaan van zedige voorzigtigheid
en verftandige toepasfing der gefchiedkunde . Bevooroordeeld tegen do Goddelijlkc ingeving der voorfpellingen,
heeft men , bij voorb . , zich niet ontzien to beweren de
onechthcid der fchriften van JESAIA, als geleefd hebbende vOG de .Babyionifche gevangenis ; op welken grond?
omdat her, hues inziens , ongeloof boar is, dat JESAIA
de lotgevallen zijner landgenooten zoo naauwkeurig
zou hcbben befchreven, ais wij zulks vinden in bet
book, 't welk op zijnen naam words uitgegeven . Soortgelijke vooringenomenheid met cons omhelsde begrippen heeft niet alleen tegenftanders , maar ook vooritanders van bet Goddelijk gezag der H . S . tot dwalingen verleid . Meermalen toch heeft men hierdoor
1trijdih;hcid meenett op to merken in den inhoud der
verfchillende boeken, welke, als van Goddelijken oorfprong, niets flrijdigs kunnen bevatten . Maar hadde
men zich laten leiden door hot licht eerier voorzigtige
Oordeelkundc, en ware men alzoo ingedrongen in den
geest en bet oogmerk der 11 . Schrijveren , men zoude
doze ftrijdigheid zien verdwijnen, en zich, bij voorb . ,
niet met den anders grooten LUTHER geneigd gevoeld
hebben, om den Brief van Apostel JACOBUS een Brief
van flroo to noemen .
Gelijk daarenboven in alle ongewijde boeken zeer
to letten valt op den ftijl en trant, waardoor zich de
Schrijvers kenmerken ; zoo is dit ook bijzonder bet
geval met de gewijde gedenkftukken , naardien Urgering getal van ftukken, door dezelfde Schrijvers in
bet licht gebragt, eene meer dan gemeene cordeelkunde en verftandigee voorzigtigheid vordert .
Het gebrek
biervan is do bron van zoo verfchillende gevoelens
nopeus do echtheid van fomuiige 11 . Schriften ; waaruit
bfijkt , hoeveel ook in dezen de gezonde Uitlegkunde
nan den regten Critifchen finaak verfchuldigd zij . -Om niet to herhalen 't geen van hot eerfte deel der
Oordeelkunde, op hot tweede insgelijks toepasfelijk, gezegd is, gnat bier de Ileer BORGER over tot bet tweede
deel zijner Rodevoering, loopende over hot work van
den Uitlcgger der H . S . , voor zoo verre bet de verklaring van swoorden en taken betreft .
Ook bier kunnen de zwarigheden niet dan door gron .
dige geieerdheid uit den weg worden geruimd ; geleerdl,ci.,i , blijkbaar in3 eerie juiste kennis van de verfchillen-
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de dialeE'ten tier Oosterfche talen , van den aard der
Oosterfche dichtkunde , en der wijsbegeerte van dien
tijd .
iVegens bet naauw verband tusfchen bet 0 . en N.
Verbond , is , ter verklaring van bet 1a»tike , de zoo
even gemelde geleerdheid onontbeerlijk , en behoort tevens vcrgezeld to gaan van cone kennis der Grickfchc
taal, waardoor men den ftijl deter fchriften, vol van hot
Oostersch taaleigen , van bet zuiver Grieksch weet to
onderfcheidcn, en, door pulp van bedrevenheid in Oud •
heid-, Aardrijks- en Gefchiedkurde, den waren tin der
woorden en fpreekwijzen open to leggen . - Wie zoit
daarenboven wilien beweren , dat men het zou kunnen
Itellen buiten de wetenfchap van 't Been de gevoelens en
begrippen van then tijd kentnerkte, oni to beoordeelen
in hoe verre zich jezus en zijne Apostelen naar dezelve
geichikt hebben? - Maar will or dan, behalve dit alles, nog zoo veel is in acht to nemen, 't geen boor
ERNESTI en andere Gelcerden is herinnerd, en door den
P.edenaar, otn Diet langwijlig to ziju, Diet kon worden
opgenoemd ; zoo blijkt, hoeveel gevaar van dwaling
cok in dezen , voor den Uitlegger, door zedige voorzigtigheid moet vermijd worden . Ifierop gaat de Heer
FORGER over , om , ten befluite, met afzigtige kleuren
to lchetfen do verwaandht'id der Uitleggeren, die, Diet
voorzien van de aangewezene hulpmiddelen, hunne on .
betchaamdheid aan hunne onkunde doen evenaren, het ge .
tag dcr rode misbruiken, alles naar hunne gewaande wijsbegeeite wilien verklaren, 't geen jets verborgens heeft,
even als al bet wonderdadige , vermetel verwerpen , en
de eenvoudige waarheid aan hunne cens aangenomene
begripp : n opoiferen .
Uit doze opgave der Redevoering zullen onze Lezers
over derzelver inhoud kunnen oordeeien . 1Vij wilien
idiet ontkennen, dat do keuze der floffe zeer gepast was,
bij de plegtige aanvaarding van den post , den Heere
Hot onderwerp is echter Diet op
BORGER opgedragen .
cenen belangwekkenden trant uiteengezet . Wij vinden
weinig nicer clan bekende algemeenheden ; en hetgeen
de zedigheid des Uitleggers betreft, ten aanzieu van verfi iiilpunten enz . , hieromtrent hebben wij to vergeefs
gczocht, 't geen wij volgens den titel der Redevoering
hadden tnogen verwachten . Er is bovendicn 't geen
o-- .i s mishaagd , en to meet bedroefd heeft , alzoo wij
daar..
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,iaarin meenden to vinden de zaden van wanftnaak en
ijdele pralerij met geleerdheid , die, krijgen zij ongelukkig voedfel en wasdom , niet anders dan verderte .
hike vruchten kunnen voorthrengen . Zouden, dachten wij , de verdiende loftuitingen en de ongemeene
cere, den jeugdigen HORGER betoond, hem welligt verbijsterd hebben? Vanwaar anders , dat hetgevoel van hedrevenheid boven anderen , misfchien , hem nu reeds verleid hebbe , om , door trekken van valsch vernuft en zeer
ongepaste aardigheden , bet wezenlijk fchoone eener
defcige Redevoering to ontluisteren ? Vanwaar anders,
dat deze er zoo kakelbont uitziet , door het onvoeg .
zaam gebruik van veelvuldige fpreekwijzen, gezegden en
dichtregelen der Ouden ? Moet men op deze wijze toonen , de Griekfcie en Latijnfebe Schrijvers op zijn
duimpje to hebben ? IIoezeer, bij voorb ., is bet beneden
den itijl eener plegtige Redevoering, wanneer hij, van
berookte en wormftekige handfchriften gewagende, hh
4, zich dus hooren laat : „ Autiquitatem odorari ex
„ fulvo to chartM colore putas : vide vero ne torris
„ earn cespitisve fumo callida rufaverit manus ! Alt
• dilaceratus eft codex, plenusque rimarum, et, her .
„ cle ! nullam non habet vetuiti fignilicationem x vi ?
„ Quafi vero bibliothecarum majeftate percellantur ti• nearum agmina . Per a:neos repere ferreosque can• cellos vora .x blatta folet, fxculique labentis tardita• tern prxvertens, dapes delicatisfimas, ut decet Epi• cuream , mordicus . f bi vindicat . Videt convivii re„ liquias osfaque Criticus rofa ; cumque Tempori putat
,, hanc menfatn fuisle inftructam, fedet inter forores
„ fibiiatque fatura vaflatrix, nec defmit hortari :
• teneatis amicce !" -- In eenen geweenzamen brief
zou men zoo iets met geuoegen lezen , indien bet gees
valsch vernuft, g lijk dit, bevatte : want cene nor of
beekwormpje tot eene Epicuriste to maken, en haar het
bek;nde rifum teneatis &c. in den mond to leggen, is
laf en zot tevens .
Dan er is nog sneer . In de Aanfpraak aan Curatoreta
zegt fORGFR , zich niets anders voorgefteld to hebben,
dan Predikant to zullen worden op een dorp ; en hii
bad reeds het hoofd vol van akkers, weilanden , vruchten en NB . boeren -kermisfen . In die aan de Profesforen betuigt BORGER , nit zijne Promotie, met weerzin
van hun to zijn gefcheiden ; tezw+iil hii nits wi't, waarop
ku!
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meest geftoord zoude zijn , op zijn 1"ortuiti, of
Maar ais Fries
Oceaan (d . i . de Zuiderzee) .
toch niet to houden ; hij muest naar den overDaar komende, was ik, zegt hij, „ Periarttm
beatior, familiaresque jubens falvere, Virgiliaillud ufurpo
we

noftris Deus appitlit oris

Jammer dat BORGER hier met zulk eenen (chat van
gefeerdheid aanlandde , daar hij ze op den Vaderland'
fchen bodem niet lion uitkramen .
Want , zcgt hij,
in hriesland hoorde ik zoo min van deLcttercn, als=
„ of ik op Nova Zernbla balling was ." - I , . .edaad een
geestige zet ! -Nu , hij zat alvast in ciat mare hriesland to
huilen en to pruilen, volgens zijue elgen geruigenis -want de Virgiliaaniche Muze had de vrien : 1 elijkheld, hem
bet afgezaagde 0 mm.ihi prcceteritos referat 9 fttpteter annos!
in het oor to bijten - en terwijl Leij-len alicen voor zijnen
geest geichilderd Itond , wat was er ook anders voor
hem overig dam zuchten eu ftenen ? Immers bij verklaart :
Talia fundebain lacrymans, longosque ciebam
Lncasfiurn fetus .
Maar , mogen wij hier zeggett , nihil leerymd cit is arefcit
en tot het opdroogen dier tranen was 't beroep tc Le;jden probatum . r- Na hierover dan ziin gennegen betuigd , en- zich in de vriendfchap der Profesforen aattbevolen to hebben, eindigt hij dcze zijne Aanfpraak met
een beklag over het verlies , 't welk de Leijdfche Hooge.
fchool in 't vorig jaar heeft geleden , door den cloud
van drie Idoogleeraren, welker laatftc, to weten Prof .
S . F . J . RAU, hier bijzcnder gedacht wordt, op eenen
toon, die , hoewel veel to wiuderig en zwellende, echter ten oogmerk fchijnt to hebben , de gemoederen to
roeren ; en terftond daarop behaagt bet den H,-ere BORGER , de ftuderende Jeu ;gd aldus to begroeten : „ Vos
• autem , Juvenes, Sodales, Amici ! fi valetisbene eft,
• ego valeo ." Vie heeft ooit lets dergelijks gehoord?
Welk een contrast maakt deze Ciceroniaanfche brievengroet met de deftigheid eener Oratie ! - Toen wij
dit lazen, verbeeldden wij ons, in ecne deftige Redevoering in onze moedertnal, dezelfde Aanfpraak to boosea beginnen : „ Jongdingeu , Metgezell.en, Vrienden
,, if
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zelfde,

ware het antlers
„ ik ben gezend, hope van it bet
,, bet zou ntij van harte leed :ijn ." - Wij kunnen niet
denkeu, dat de Heer BORGER den Hoogleeraar w'i
TENBACII heeft willen navol` en, die ook op gemeenza .
men trant , doch altijd re -t geestig , iieeds in cigen zuiver Latijn, en nooit antlers dan waar het pas geeft ,
maar dan ooic verxvonderlijk aardig zich wect uit to
drukken .
Heeft BORGER hiervan de proef willen nemen , dan indedaad is dezelve zeer ongelukkig uitgevaLlen .
Ten befluite merken wij aan, dat wij, 't geen door
ons gegis,pt is, liefst willen toebrnnen aan bet weelderig
vernuft van den jeugdigen Schrijver, en cvenfchen van
harte , daar wij zijne nicer dan gemeene verdientlen opregt erkennen , dat ons , zekerlijk fcherp, fnoeimes bet
zijne moge toebrengen, om dat weelderige in tijds ge ,
heel weg to nemen .

Ontwesp van eene volledige GefchiedeKis der oude Oosterfchm
Ihereld, waarin de 13ijbelfche narigten daaromtrent eitadelijAl eens boven alle Tijdrekenknndige Bezwaren mogen
kunnen worden verheven , door middel van hunne volkomene verel''ening onderling, en net de Gefchiedenis vats
China, Tg~pte, 4sfyrie, Babylon, Tyrus, enz . "Tit
voordeele van het ongelukkige Leiden (Leijden) nitgegeven door GERBRAND BR'UINING . Te Leijden, bif
Herdingh en du Mortier . 1807 .
In gr . Uvo . 192 Bi.
e geleerde ERUINING , voornemens zijude , eene
volledige Gefchiedenis der oude Oosterfche Wereld ,
tot bet op den bovenflaand:en titel opgegeven oo!t*
merle, to ichrijven , heeft dit kort Ontwetp daarvan, bi§'
gelegenheid van den geduchten ramp , aan Leijden overgekomen, in allerijl opgefteld, en ten voordecle der ongelukkige Leijdenarera , o p bet bekende voorbeeld vain
BILD'ERDIJK, uttgegeven . Hij vleit zich, dat hetzelve
ten min/le eenige Geleerdem nopen zal, on ; hem met hunts
aanmerkingen en bijdragen , ter bevordering van de naauwkeurigheid en volledigheid van hot aangekondigde Werk,
Le begun/ligen (bl . 6 .) , verder verzekerende , dat elk welgegrond ge fchrij f, al warden zijne , thans antwikkelde , ge-

D

1'oelens, daarin, tnisfchien oak rtog zoo regtflreeks iegengem
.(pro-

192

G . BRUINING

fp roken, here hartelijk ivelkonn zij;a , en naar vereisch ztag

zaken in dank bennuttigd wordenn zJi- lleze verz, kering
itrekt hij daarna ook nog nit tot zijne /iel!i;ngen, inn vroegere werkjes en rerhandelingen, die eeni,,,en irzrloed op het
voorgeno;nen Gefchiedver/aril hebbe ; ; kennen .
GVij hrbben
onze Recenfie met de bovenllaande uitnoodiging willen
beginnen , em, zoo mogelijk , hot doel des Sclarijvers
daardoor to bevorderen, welks vcrvulling wij voor de
Gefchiedkunde van belanz rekenen , en gaan nil over,
om den Lezer den inhoud van (lit zaakrijk \Verkje ceni(r .
tins nader to doen kennen .
behelzende
Hetzelve beflaat uit 1
,jf flfdcelin,g •en ,
I. Het begin van alles . II . Den Zondr'loe::l: III . Veref=
fening van de Tijdrekenirag der Chineeen rnct de Bijbclfche .
IV . Behandeling der voorkomende nari5ten , wegenns de
Babylonifche, Asfyri/che en 1«°difclie Gefchierlenis, en V .
~1eknnpte opheldering der oude l±g)pti~che en I yrzfche Gefcl iedenis .
Our den rijken inhoud der genoemde vhf bijzondere
Afdeelingen, zoo veel mogelijk, op to geven, weten wij
geen beter middel , dan denzelven, min o : meer, lemma's
gewijze to fchetfen .
1 . Volgens ARISTOTELES en anderen, is bet een , van
de oudlle tijden of algemeen gevestigd , begrip , dat de
wereld cen begin heeft genomen . Dit begrip, het zij
dan uic verfchillende bronnen ontfproten, en dus door
een groot aanteJ van onderling onafhankelijke getuieeeuisfen bevestigd, bet zij uit eene enkele overlevering outllaan , en dus voor cenen algemeenen oorfproug der onderfcheidene nation pleitende , is waarfchijnlijk , daar
het noch bij den mensch zelven kon opl.omen , noch
uit de algemeene onderilelling van Gods aanwezen kan
afgeleid worden , to gelijk met de bekendmaking van
dat aanwezen aau meer of min ontwikkelde Goddelijke
openbarin en toe to fchrijven, en in alien gevalle con
verfchijufel, waarvan then geene reden gc :ven kan, ten
zij tneia onderflelle , dat de wereld eenmaal werkelijk
ten' aanvang nam . Tot de onderilelling van zulke openbaringen geeft bet verhaal aanleiding , 't welk aau bet
hoofd van den Bijbel that . Uit cone oorkonde van den
hoogflen ouderdom ontleend, en door deszelfs inhoud gee
loofwaardig, moet hot voor eene juiste opgave der wereldfchepping gehouden, en niet enkel betrekkelijk gesaaakt worden tot een herftel van ouzen aardbol nit
cene
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eerie allesvernielende overitrooming, gelijk de > .loogleeraar PIUNTINGFIE doet, en gelijk men moet doen, wanneer men in het algemeen aangenomene begrip Nat, dat
er tusichen het zesdaagi'che fcheppingswerk en den zond
vloed niet nicer geflachteu van menfchen ziju geweest,
dan er in Genef. V worden opgeteld . Doch in de geflachtlijst, aldaar to vinden, en die door dezelfdc hand ontworpen is , ais de gene , velke men Gene% XI leest, is,
ter bewaring van een evenredig dental in beide de his,
tell, naar de gewooute der Uebre( ;n en Arabieren, een
onbepaald geral van perfonen weggelaten .
Op deze
onderftelling kan men aannemen, dat de Zodiak, op die
wijze , als de verwtaarde DUPUIS beweert , reeds in
Egypte voor 17000 jaren is uitgevonden , ell dat this
de formering der aarde en des mct,schdotms nog oneindig
vroerer hebbe plaats gehad . Doch , daar bet niet zeker is , dat de ftandverwisfeling der teekenen van deli
i)ierenriem altijd met een' geregelden tred zij voortgegaan, en dus, gelijk DUPUIS zelf erkeut, de uitvinding
van den Zodiak veel jonger kan gerekend worden ; too
is het genoeg, flaande to houden, diit er tusfcben de
fchepping der wereld en den zondvloed hoogstwaarfchijnlijk meer geilachten plaats gegrepen hebben, dan
Genef. V vermeld worden .
Dit zoo zijnde, behoeft
men bet zesdaagfche fcheppingswerk niet larger , met
den Hogleeraar MUNTINGIIe, bij een enkel herflel van
onzen aardbol uit eerie alksvernielende overf1roondng to
bepalen, nosh onder de wateren, waarover zich , volgens Genef. I : Z, ecn hevige wind bewoog , Cette zee to
verflaan, waarmede onze planeet, eeuwen en eeuwen
na de aanvankelijke fchepping van hemel en aarde, door
Ilormen, onweders en regenvloeden, overdekt zou ziju
geweest ; inregendeel doet bet volgende aan de bouwJlof
Want nict alleen words die bouvVder wereld denken .
Itof in den Koran bellendiglijk water genoemd , maar is
ook het ftclfel, dat tie wereld uit water geboien wierd,
volgens ARISTOTELas, ]let our/7e gevoelen nopens den oorfprong der wereld ; gelijk , volgens STRABO, de Indifche
liraminerl hetzelfde koesterden, die het evenzeer van de
Egyptenaren ontleenden, als HOMER US en THALES . Deze benaming beteckende evenwel in den mond van hun,
die dat begrip het eerst verbreiddeu , een' vloeibareli
mengelklomp van allerlei bouwfloffen onder cell gemengd .
Hieraan moeten wij ook niet alleen Genef. 1 : :i , maar oo1
Q
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7 . denken , zijnde aldaar de wateren onder net rdtfpanfee
de mengelklomp , waaruit onze aardbol is geformeerd,
en de wateren boven bet uitfpanfel de mengelklompen , waaruit de hemelligchamen, of althans eenigen
derzelven , zijn voortgebragt . Het eerfle vers van Genet.
I moet dus niet van bet tweede en volgg . geleheiden ,
en van eene aanvankelijke forniering van alles, welke
ceuwen en eeuwen voor het zesdaagfche fcheppingswerk
voorgevallen zou zijn, verf'aan worden , maar behelst
enkel eene hoofdzakelijke aanduiding van hetgeen in bet
vervoig breedvoerig zon worden verhaald . Ondertusfchen kan ons zonneflelfel, eeuwen en eeuwen voor het
zesdaagfche fcheppingswerk, in verwarring zijngeraakt,
en dus is bet mogelijk , dat betzelve door dat feheppingswerk uit die verwarring herlteid zij geworden , zonder dat bet work zich verder uitftrekte . De mogelijkhreid hiervan fchijnt in dadelijkheiJ veranderd to worden,
wanneer men de verfleeningen en de over de ganfche
aarde verfpreide zeedieren in aanmerking neemt ; welke
verfchijnfelen geenszins als gedenkteekens van den zondvloed kunnen aangemerkt worden . Of het heelal een.
maal door God uit niets voortgebragt zij, daaromtrent
beflist de Bijbel niets,doch ook niets omtrent het tegenevergeftelde gevoelen . Ten aanzien van den afloop van
bet zesdaagfche fcheppingswerk , gelijk ook ten aanzien
van de lotgevalien der eerfle menfchen en die van hunne
kinderen, wordt de Lezer naar bet gefchiedverhaal zelf
en naar elders verwezen .
Alleen wordt aaugemerkt ,
dat bet Plot van Genef. IV, volgens VaNEMA , van de
herttelling der fcheuring onder het menschdom verthan , met den aanvang van Cap . VI zamengevoegd, en 't
geen men aldaar vs . 3 en 4 leest, tot den tijd der geboorte van ENOS to huis gebragt worden moet . Na bet
genoemde vierde vers is er eene gaping van eene onbcpaalde uitgebreidheid , even als in de gcflachtlijst cap . V,
Deze gaping kan niet wel boven ENOCH gcplaatst worden, omdat die in den Brief van JUDAS , vs . 14 , de zevende van ADAM wordt genoemd ; maar men client dezelve tusfchen ME'rHUSALAH en LMTECH gelegen to '101ten , dewijl anders de eerfle nog tien maanden na bet
begin van den zondvloed zou tnoeten geleefd hebben . Men
mag dus in de berekening van den leeftijd der Aartsvaderen niet verder, dan tot de geboorte van LAMECFI terug treden, terwijl bet mental geflachten , dat, als
de
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de nakomelingfc1u p van bet eerlle pair menfchen, voor
Genef. V. wordt opgeteld, door den oplteller
dier lijst, even als een ander zevental,waarvan RAIN bet
hoofd is, gevonden, en, gelijk reeds aangemerkt werd ,
ter bewaring van een evenredig getal in beide de goilachtlijsten voor en na den zondvloed, als LAMECH'.3
onmiddellijk voorgeflacht opgeteekend is, fchoon er tugfchen dezen en METHUSALAH een onberekenbaar aantal
van geflachten kan hebben plaats gehad .
Il . De Heer DR SAINT PIERRE heeft in z_ijne Etudes de
la Nature eerie fraaije ontdekking aangaande bet geworr?e
verfchijnfel van 1b en Vloed voorgefteld , welke over
de verhalen der oudheid wegens den, Zondvloed een uitnemend licht verfpreidt .
Doch , 'gelijk doorgaans de
uitvindingen door derzelver ontdekkers niet tot een' genoegzanien trap van volkomenheid gebragt worden, zoo
moet ook in DE SAINT PIERRE'S nieuwe theorie van Eb
en Vloed, zoo wel als in zijne daarop rustende begrippen wegens den Zondvloed, kaf en koren van een g-fcheiden worden . Het is, door veelvuldige waarnemingen van kundige zetvarenden, bewezen , dat bet getij
der zee, gedurende onzen zomer, van bet Noorden naar
bet Zuiden, en, gedurende onzen winter, in eeue tegengettelde rigting loopt . Dit wo'rdt veroorzxakt, doordien in het eerfte geval bet ijs der Noordpool, en in bet
tweede dat der Zuidpool fmelt . De ftroom van water,
nit dit fmeltend ijs voortvloeijende, wordt door Zon er>e
Maan naar den Evenaar gedreven, en geftadig door volgend water voortgeftuwd . Wanneer dezelve van bet Zuiden komt , ontlast bet water zich gedeeltelijk in de [Hl
.
le Zuidzee .
Hier noch Oost- noch Noordwaarts eert'
Weg vindende, en door Zon en Maan ook naar het Wes •
ten getrokken , vereenigt bet zich met bet Water , dat
van de Zuidpool regtuit naar de Zuidkusten van Azie
en Afrika vloeit, en, daar geftuit , insgelijks Westwaarts hener ftroomt . Dit vormt den Ooster-Mousfort
in den Indifchen Oceaan, welke, langs de Kaap de Goe .
de Hoop henen vloeijende , zich wederom met dat water
vereenigt , dat ten zelfden tijde van de Zuidpool regttlreeks naar den Atlantifchen Oceaan loopt . A1 dat gee
zamenlijke water vloeit langs lien Oceaan naar den
Evenaar , en van daar Noordwaarts naar bet Poolijs,
waardoor het wordt opgeflorpt . Wanneer daarentegert
de ftroom van het Noorden komt, loopt dezelve door
LAMECH,
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den Atlantifchen Oceaan , order de Linie door , eta
brengt, in de engte tuslchen Guinee en Bratilie befloten, twee keerdroomen voort, welke Noordwaarts henen terug vloeijen .
Dit maakt , dat onze zornerfche
getijen , even als de winterlche, uit het Zuiden kotnen .
De Noordelijke flroom wordt voorts , ten Zuiden vaa
den uitfpringenden hock van Afrika , door Zoo en Maari
gedeeltelijk naar en in de bogt van Guinee getrokken , en
vandaar otn de Kaap de Goede Sloop henen , fangs de
ltusten van Afrika en Azie naar de Zuidzee gedreven . Dit
vormt den West er-Mousfon,gedurende welken,vooral zoodra het ijs dtr Zuidpool weder begins to fmelten , het water
langs de kusten van Azie en Afrika , alwaar bet door derzelver bogtige kromming zich gettuit vindt, tot Gene buitengewone hoogte wordt opgelluwd , eer bet bij den
Ooster-Mousfon weder Westwaarts vloeit . Na gebeurde het ten tijde van den zondvloed, dat eene flaart(ler,
van het Noorden des I-leraels opl;omende, de Zon zoo
nabij kwam, als ofzij die nit hare ilandplaats verdrijven wil
de . Zij fnelde dezelve echter wel voorbij , doch werd door
die nabijheid zoo verhit , dat zij , in Karen verderen loop, ,
bet zuidelijke gedeelte van onzen aardbol jammerlijk
verzengde, en een roohendenwafetn deed oprijzen, dic
vervolgens in onophoudelijke ptasregens weder nederdaalde . Tevens deed dezelfde Her het ijs der Zuidpool
gehet .l fmelten , en wel op een' tijd, dat anders al'daar
tie winter heerschte . Dus liepen dc Itroomen van beige
de Pulen .egen elkanderen in , en bet water , van de
Zuidpool komeiidc , nu door den Noordelijkcn ftrootn
uit den Atlantifchen Oceaan geweerd , en door de gemelde plasregens no ; vermeerderd,bedolf de Zuidkust
van Azie onder eene hemelhooge zee , en wierp van daar,
over de oppervlakte van Neder-Egypte, Arabic en Palesrina, een'vloed in de Middellandfche Zee , we}ke al
hare boorden overdekte, en aldaar, even als ii menig
ander oord der wereld , waar de zee, door de gelijke
fmelting van het ijs der beidePolen, en door foortgelijke
ptasregens, als waarvan gefproken is , buiten hare gewo
ne oevers gedreven was, menigerlei onvergankelijlce gedenkteekens van deze ontzaggelijke omkecring der oude
wereld oprigtte . Hieruit is toen en naderhand de vrees
voor onheilen bij de verfchijning van dergelijk een luchtverfchijnfel geboren, en is aan hetzelve van tijd tot tijd
al meer en meer het voorkomen van zulk een kwaadaar*US wezen bijgezet, wcOU evenbeeld men in den SATAN
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der latere Joden vindt . Doch deze SATAN is in de
nudite boeken des Bijbels onbekend , en dus heeft de
Schrijver van Genefis het noodig kunnen oordeelen, om
bet hemelligchaam , 't welk de eerfl:e aanleiding tot het
denkbeeld van een SATAN gegeven had, bij zijn verhaal
van den zondvloed onaangeroerd to laten , gelijk hij er
in de oude berigten, die hij volgde, ook niets van vond ;
zie Genef. VI : 9-14, I7-29', Cap . VII : 7-9, 11-1,j,
het eerlle gedeelte van vs . 16, vs . t8, het laatfte gedeelte van vs . 20, vs . 21 , Q2, 24, Cap . N'111 : 1-3 05-19,
en Cap IX : i-15. Dit llilzwijgen bewijst dus niets tegen Lie [telling onitrent de verfchijning en uitwerking
van meergemelde hemelligchaam , terwijl dan ook de
oorzaak van het fmelten van al het ijs des aardboderrs
Met DE SAINT PIERRE, niet gezocht moet worden in
eene verandering van den loop der Zon , die den Evenmir zou doorkruist, en langs de beide Aspunten henen
geloopen hebben . Ook is de zondvloed niet algemeen,
noch zoo hoog geweest, als Genef. VII : 19, en het eerie gedeelte van vs. 20 . gelezen words . Die plaats is eca
lat ,_r bijvoegfel bij de oude oorkonde, flrijdig met bet
overige verhaal van den zondvloed . Ware de vlo.ed zoo
hoog gelezen, dan zou bier dieren- en plantenrijk daardoor versielgd zijn geworden . Nu lezen wij met, dat
cr na den zondvloed een geheel herftel uit eene allesveTnielende overftrooming hebbe plants gehad ; en NoACH
heeft in zijn fchip niets anders geborgen , dan zulke
dierfoorten , die zich in deomfreken van zijne woonplaats
bevonden , eii uit het plantenrijk ook flechts voedfel voor
deze weinige dieren en voor zijn gezin . Gelijk er dieTell , zoo zijn er ook inenfchen behouden gebleven,
b . v . in Egypte , en waarfchijnlijk ook in de hooge binnenlanden van Afrika , Europa en Azie , ja zelfs op
eenige eilanden van Auftralie .
Wat Amerika betreft ;
fommigen doen deszelfs bewoners van SEM , anderen
van HAM , wederom anderen van JAPHET afftammen .
Doch er is geen meer grond hiervoor, dan voor een
;egenoverftaande onderftelling , dat de bewoners vats
bet Noordoosten van Azie zelve van Amerikaanfchen
oorfprong zijn . De verhuizing uit Amerika naar Azit
kan na den zondvloed, of ook reeds voor denzelven
hebben plaats gehad . De laatPe onderftelling ftrookt
net cen verhaal bij PLATO, aangaande bet oude Atlantis , door fommigen voor de Westkust van Afrika, door
an03
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anderen voor de Canarifche eilanden gehouden, en voor
bet verblijf der gelukzaligden aaugezien . Het gevoelen,
dat bet Paradijs in Mcfopotamie gelcgen zij geweest, is
van later tijd . IIet verhaal in Gene
. beilist niets . Al
vond men eene rivier met vier zulke armen , als waarvan Genef. II : io gefproken wordt, dan is nog onzeker , of dezelven hare gedaante reeds bij de fchepping
ontvingen : en I's . II-I4 is voor eene iulasfching to
houden , wier flcellcr weinig aardrijkskunde bezat . I-Iet
Paradijs kan dus zeer wet nan den voct van een' der
hoogi}e bergen van Peru to zoeken zijn . Dit aannemende , vindt men de reden van het woodd =In (Adam) voor
inensch, in de roode koperkleur , den Amerikanen oorIpronkelijk eigen, doch naderhand bij derzelver verblijf
in andere gewesten verbleekt, gelijk ook de reden van
overeenkomflen tusfchen Hebreeuwiche en Amerikaaniche gebruiken, door fommigen opgemerkt .
III . Het verblijf van Israel in Egypte moet , met
}IICHAeLIS en MUNTINGIIE, VOlgefS Exod. XII : 40, Diet
op 430 jaren gelteld, maar, met vENERIA, moeten van
de geboorre van ISAaK tot aan den uitto t van Israel nit
Egypte , volgens Genef. XV : 13, 4co jaren gerekend
worden . flet vierde geflacht na datgeue , 't welk in
Egypte gekomen was, is, volgens Genef. XV : 16, bevestigd door Exod. VI, van daar weder uitgetrokken,
en, volgens Galat . Iii : 17, zijn tusfchen de belofte, aan
ABRAHAM gedaan, en de wet,eving op Sinai, 430 jaren
verloopen . Op deze tijdruimte doelt de Schrijver van
Exodus, Cap. XII: 41, rekenende this bij de 400 jaren,
waarvau hij Gene[. XV : 13 gefproken had, nog 3o jaren, die tusfchen bet vertrek van AM? AI-IAPI nit Ur en
de geboorte van Is AR verloopen waren , terwijt Vs . 40
van Exod. XII een bijvoegfel is van iemand , die de
ware mecning van den Schrijver Diet begreep, gelijk bet
getal van 450 jaren , Handel . XIII : ao voorkomende ,
volgens VITRINGA , even zecr een bijvoegfel is ian ieilrand , die let daar bedoelde tij iperk vcrwarde met een
under, dat, volgens bet Boek rler Rigteren, van de eerfe overheerfching of tot aan den dood van ELI verliep .
Van dezelt'de hand is de t1jdsbepaling van 4o jaren voor
SAUL's regerirg, h andel . XIII : 21 . Datgetal, gevoegd bij
de voorgemelde 4 ;O ja. .ien , overtreft de fom van 48o jaren, die i e,-i
. Vi : r . tusfchen den uittogt van Israel
-Oit .l
pte en het vierde jaar van sALONO, uitdrukkelijk
ge-
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gefteld, en door JEPHTA'S gezegde, Rigt. XI : i6, nog
meer bevestigd wordt, dewiji diens oogInerk Diet medebragt, het verloopen tijdperk to verkleinen . iv1ICHAeLIS leest, op de aangehaalde plants, I Kon . VI : I, 592
j aren ; dock dan moet men voor bet tijdperk, waarvan
JEPHTA lprak, veel meer dan 300 jaren 1tellen, Hierbij
konit, ter bevestiging der gewone lezing van 480 jaren,
tegen de veranderiug van DIICIIAeLIS, dat dat ,,eral, in
vereeniging poet de 2io jaren, bij welke bet verblijf van
Israel in Egypte, vofgens VFNEMA, bepaald moet worden, met drie geflachtregisters Wt I Chron . VI : 39 - 53,
en met bet geflachtregister van DAVID i Chron . 11 : 9-I5,
aan het einde van het. Boek van Ruth, in bet begin van
Mattheus , en Luc . Ill : 31--33 , uitmuntend ovcre_nkomt . Men moet dan llechts rekenen , dat SALVIA kort
voor bet einde van het veertig-jarig verblijf der lsr ;Ii f,
lers in de woestijn geboren, en BOAZ, om een bepaald
j aar to noemen, 90, OBED 182, ISAI 2?4 , en DAVID ;66
jaren na bet einde van dat tijdvak . Bij dit getal voege
men de 4o jaren van bet verblijf in de woestijn, de 70
van het leven van DAVID , en de 4 der regering van
SALOMO, en men heeft juist de fom van 480 jaren . De
groote afftand tusfchen den gcboortetijd der genoemde
perfonen fteunt op vier ondericheidene geflachtregisters,
under welken men niet onderftellen kan, dat geen een
volledig en onverminkt zijn zou . Ook wordt de zaak
door het voorbeeld van ABRAHAM veeleer bevestigd dan
in twijfel gebragt . Nog komt bet gemelde geral van
480 jaren met de afzonderlijke jaargetallen van onder.
feheidene kleine tijdvakken, in her Boek der Rigteren,
bet I Boek van Samuel enz . volkomen overeen . flit zal
in het gefchiedverhaal, van plaats tot plaats, aangetoond
worden . Eindelijk helpt de aanneming van din tijdltring, en van de 2io jaren, welken VENEM voor het
verblijf der Israellers in Egypte itelt, de Bijbelfche ge .
fchiedenis met die van China en Egypte vereenigen . Om
to begrijpen, hoe de wereld ten tijde van MIOZES reeds
zoo bevolkt kon zijn, dat er, bij voorbeeld, alleen in
Egypte, uitgenomen de Egyptiers zelve, nog een yolk
van meer dan twee mill ioeuen menfchen gevonden wierd ,
hetwell tilt Egypte uitging, om Palestina to veroveren,
en aldaar volkeren vond , veel talrijker, dan bet zelf
was ; om dit to begrijpen, behoeft men dus, met nncnneLIS en NUNTINGHE, Been ruitner getal van jaren aan to
ne .
04
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nemen , llocll , met _VzN7_ .A[A i volgelns bet betoog van ze ..
keren JJU TsMI's , to fieilen , dat or in cene eenw nit do
brie zonen van NOA('q i5oo,ooo menfehen zonden hebben kunnen voortfpruiten . Ifet gezegde nopens den
zondvloed maakt tit onnoodig , en de talrijkilcid der
Israc1 rs, bij hunnen uittogt nit Egypte, kan op cene
xndere wijzc opgehelderd wordeu . Uit het voorheeld
van KENATII , den zoon van LEVI , wordt , volgens
Exod . V1 : 17 en volg ., bcwezen , dat JAKOB'S eigenlijke
afitawmelingen geene 6ou, ,ooo ftrijdbare mannen kunnen
hebben opgeleverd . Allen vindt this dit getal allcen door
bijrekening der in-elijfde ilaven en vreelndeiin en : welke
anlijving reeds van AeitAIiAM's tijd of had plaats gegrepen . hit dit ales wurdt belloten , dat Israe[ flechts sio
jaren in Egypte heeft gcwoond, en dat or ill het getlachtireglster vale
Xl geene uitlating , met MICHAC LIS ell
11LJNTINGHG , to f}eilen , maar om het tiental , aldaar
voorhanden , eon onbepaald ;Total van perfbnen in do
lust van Cap . 1' ovcrgeflagen is . Wat de Chinefche
gefchiedenis bctrcft ; SIiE-MA-TSIIt1N, de LIVIUS der
C-hinezen , die Ic4 jaren voor orze jaartellin fchrccf,
begint ziju work nlet de regering van HOANGTY : en tot
fan dezen eigenlijken wetgever van China is er zekerheid
in de Chinefche gefchiedenis, en overcenftenlming tusfchcn de Chinefche en gcvolgelijk ook tusiclien de Europefche berigt n .
Ointrent ]let vroeger tijdperk is er
7ntegeudeel veel fahelachtigs ell veel verfehii . Volgens
SEE-MA-TCHIv, die ricer dan zes eenwen naSEF-MATSILN leer. :e , was rovxl de cer[te Chinefche Keizer,
eie, narr fijnlmigcr bcrigt, 1954, naar dat van anderen ,
,-469 jaren voor den tempelhouw den troop heklom . In
beide gevalien moot hij echter fang voor, den zondvloed
geleerd llebben . Die this nleenen, dat de zondv[oed algeireen zij geweest , en filet menfchclijk geflacht daarna
alleen uit aiftatnnrelingen van NOACH hebbe bc[taan,
vervroegen den zondvioed , door de onderltelling cenec uitlating in de gellachtlijst Gcnc,r XI, of door de
Grieklche overzctting boven den Ilehreeuwfchen grond .
tekst to volgen ; of zij zoeken den eerften Monarch, vart
China in den perfoon van YAC, en trekken, al wat tent
aanzicn van de.szelfs Voorzaten verhaald worth, in twijfe.1 Y of zij zoeken NOACH in 'YAU, ADAM in FOUUI, ell
2AIN'S zOOn HANOCH ill HOANGTY . Na cene korte weaerlegging van dit alies, ftelt de Sclirijver in -'Alt eon'
tijd-
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tijdgenoot van NOACH, en zou, volgens eene aanteekeriing, overhellen, OM FOUHI , CIIENNOUNG ell de Volgende 1\9onarchen van Chinefchen bloede, als een' tak
der nakonlelinglchap van I{A'jw to befchouwen,indienhij
geen' grond meende to hebben, om het Paradijs niet in
Azie , maar over den Oceaan, gelijk boven gezegd is, to
plaatlen . Daze YAU nu heeft , even als NOACH, den
zondvloed overleefd , die in het 61 zijner regering is
voorgevallen , ichoon Oat jaar, naar de tijdrekening der
Chinezen, niet meer dan 1298 jaren voor den tempelbouw ingevallen zou zijn , terwijl de Schrijver den
zondvloed op het 1332 jaar voor den tempelboutiv meent
to moeten ftellen . flit verfchil van 34 . jaren wordt weggenomen, gedeeltelijk door de aanmerking, dat de Chi .
nezen voile zonnejaren van 365 .,' dagen rekenen, en in de
andere tijdrekening flechts jaren van 36o zijn , en ge .
deeltelijk door een berigt van DE PAULA, dat de Chinezen
dikwijls , door eene verkeerde intercalatie, aan de jaren
T3 maanden geven , hoedanige jaren van 13 maanden
er onder de gezegde 1298 verfcheidene kunnen zijn ge.
weest .
Hiermede Rapt de Schrijver van de Chinefche gefchiedenis en van zijne derde flfdeeling of , en gaat in
de vierde Afdeeling tot eene andere gefchiedenis over,
in welke wij hem nader zuilen volgen , nu voor eene
pons de pen nederleggende, om den Lezer en onszelven
cone verademing to verfchaffen.

Renroudig onderwijs in bet lezen van den Bijbel, enz . Te
Rotterdam, bij N . Cornel . In kl. 8ro .
js er van het Nederlandsch Zendeling-Genootfchap niet
,j zoo veel, tot bekeering van Heidenfche Volken, to
verwachten, als velen er zich van voorgefleld hebben,
het is evenwel niet to loochenen , dat er menige goede
zaak, tot bevordering van Godsdienftige kennis, onder
de arme meestal to veel verwaarloosde Volksklasfe, in
ons eigen Land door tot stand gekomen is . Daartoe behoort ook de vervaardiging en uitgave van kleine boekjes ,
tot onderrigt van zoodanigen, voor een geringen prijs . Ook
dit Stukje , tot aanprijzing en befturing van het lezen
der gewijde Schriften ingerigt , kan tot dat einde van
veel uut ziju . Men zou echter deze foort van gefchrif0 5
tet?
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ten mogelijk nog wel meer algemeen nuttig kunnen maken, door cone meer bevalilge en oordeeikundige fchrijfwijz e . Er zou bepaaldclijk , bij dit opllel , gebruik
t,unnen gemaakt zijn van 't uitnemend Werkje van ROSENMULt.ER, over 't nuttig lezen des Bijbels .

Kurt Historisch J erhaal van den eerflen annieg, lotgevallen
en voortgang der particuliere Colonie Berbice, gelegen in
bet Landfchap Guiana, in Zuid-~4merika ; in bet bijzonder be,yandelende bet onderwerp der Private Tigendomrrme(n) der Societcit van Participanten in die Colonie, en
wel allerbijzonderst de zoogenaamde Ilekergelden . Met
eene openlegging van bet fingulier en contrasteerend gesirag van den lleere ABRAHAat JACOB VAN IMBYZE VAN BAr tNBurzG , ads Civil Gouverneur der Colonie . Door een
Colonist, in Aioustus I8o ;j . Met eene gckleurd? Afbeelding . e flinflerdam, bij C . Sepp, Jansz . 1807 .
In gr . 830 . 339 B1.
gelsch . Des Schrijvers Motto op do rugzijde van
den Titel, Uit SHAKESPEARE ontleend,
I

Whilst I can vent clamour from my throat
I'll tell thee thou dost evil !
doer ons Been malsch Stukje verwachten ; trouwens de
bijnamen van /fingulier en contrasteerend , op den Titel
Eelven , kundigen dit aan . Hot Voorberigt fchetst ons
reeds bet doorgaand eigenbaatzoekend gedrag des Gouverneurs VAN BATENBURG . „ Men zegt, of hij zegt,
„ dat bet Britfche JlJinijlerie aan hem deszelfs verwon• during heeft betuigd, dat, na zoo vele jaren Gou• verneur over cone Colonie geweest to zijn, hij niet
„ zoo rijlc als een 1Vabab is ; hij merkt dit aan als eene
• weak, on maakt zich dies titans kostelijk ten nutte ."
Dan zien wij hot Werk zelve in . HARTSINCK'S Befehrijving van Guiana volgt III" meest, o1n ons de oprigting
en vroegere lotgevallen Bier in foort zonderliuge Volkplanting to leeren kennen . Voorts vermeldt hij de
verlchillende gevojlens van Gouverneur en Radon, en
van Dire aeuren, over het4kkergela . Der Engelfchen, en
kort
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kort daarop der Fran fchen bemagtiging dezer Volkplan .
ting , behelsden, ten opzigte der Eigendommen, bet
zelfde ; dan de Koning van Frankrijk herttelde , bij
eene Kabinets-order, de Societeit in hare private eigendommen en bezittingen, met verklaring, dat de Soeieteit , die to voren , en door de Engelfchen , en door
de Franfc'sen , bij de bezitneming was uitgetloten , in
hare private eigendommen en bezittingen, even als particulicre Ingezetenen, zou moeten worden gehandhaafd ;
en geraakte de Volkplanting in 1784 weder onder de
Souvereiniteit van den Staat . Bij de Onwenteling des
jaars 1?95 werd c?e Volkplanting wel onder bet beheer
van bet CommittQ tot den West-Indifchen Handel en Bezittingen gebragt ; doch dit maakte geene verandering iii
den privaten Eigendom der Societeit .
Na de vredebreuk met Engeland , verviel de Volkplanting in 1796 weder in handen van de Engelfchen,
op zeer gunttige voorwaarden . De Heer VAN BATENBURG, federt den jare 1789 Hollandsch Gouverneur over
de Volkplanting , bleef aan als Civil Gouverneur onder
Britfche viag, en bewees tot genoegen der Britfcne Bevelhebberen, dat de ongecultiveerde en onuitgegevene
Landen , de Plantaad jen , die ten koste der Societeit waren aangelegd, en de Fabrieken , als de Scheepstimmerwerf en wat daartoe behoorde , waarlijk bijzondere Eigendommen waren ; waarin bet Britfche Gouvernement berdstte .
Bij bet overgaan der Volkplanting bij den Vrede van
slmiens keerde dezelve op den ouden voet wedcr onder
de Souvereiniteit der Bataaffche Republiek . Na de ras
volgende vredebreuk geraakte 13erbice op nieuw in handen der Engelfchen ; dan ook toen werden de bijzondere
Eigendommen der Societeit als die van particulieren aangemerkt. De Heer VAN BATENBURG , op zijne reis naar
Holland genomen en in Engeland opgebragt , werd aldaar,
door een Miniiterieelen Brief, gevolmagtigd`, om bet
Civile Gouvernement over Berbice weder op zich to
semen , en wend, bij zijne wederkomst, in die hoedanigheid gehuldigd . -• Dan die overzeefche reize had,
volgens bet berigt van den Schrijver , de gevoelens van
dies Heer, nopens den bijzonderen Eigendom der Societeit , zeer doen veranderen . Hij verklaarde in den Raad,
dat hij denzelven , in naam des Konings , onder zijne Adminittratie zou overnemen .
A1s
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Als zoodat?ig ingehuldigd , trad hij geheel in de betan en der• Enge1/chen, en verklaarde, dat de Ingezeteneu nog ;li rote lommen ann hot Kantoor van den Ont .
.-anger-Gen 'raal verfchuidigd waren ; onder die fchulde?n telde hii het Alckergeid, als een voorwerp van groot
geI,eigt,
"I egenverklaringen vermagten niets ; doch
bij aanhoudend niet gehoorzamen deed cone Publikatie
even weinig uit .
Hij verliest 's yolks achting . De
Burgerij , des moede, beraamt conititutioneele middelen , om de klagten voor den Souverein to brengen .
I-liermede worden Gelastigden naarLonden afgevaardigd .
.Dit wekte zijuen h .-tat ten flerkfle, en, den gewonen
weg van Rcgten ter zijde flellende , matigde hij zich
de Regalia van Parate Executie aan , tot invordering der
Akkergeiden . Hierin vond hij medeflanders . De ingeflagcn wcg van Regten baatte niets . 1-lij voer voort tot
tie dadelijke Exectttie, en bedreigde de wederftrevenden
met den Militairen arm . Op deze wijze drong VAN in.
TENEURG zijn gevoelen door, en bragt zijne herhaalde
Publikatien nopens lhet Akkergeld ten uitvocr . Breed is
ale Schrijver in 't betwisten van de eigendunkelijke gronden , op welke die Gouverneur bouwt . Dezelve verdienen in bet Work zelve gelezen to worden .
Feel meer dan de helft van dit Boekdeeltje beftaat nit
Bijiagen van oorflpronkelijke Stukken, waarop de Colonist zich beroept .
Behalve bet hoofdeinde, waartoe dit Stukje gefchreven is en in 't licht gezonden wordt , zal hot, naar 's Colonists gevoelen , van eenigen dienst kunnen zijn voor
Ecru , die bet ooit mogt ondernemen , cone volledige Befchrijving van de Volkplanting Berbice to geven , welke
tot nog toe niet voorhanden is , en waaruit de Nederlan&r zou kunnen zien, dat deze Volkplanting van grooter aangelegenheid voor bet Moederiand is , dan hot
grootlle gedeelte der Natie dezelve alsnog befchouwt .
Indien dit Stukje een tamelijken aftrek hebbe, verklaart
de Schrijver niet ongenegen to zijn, om, van tijd tot
tijd, zijne Landgenooten met meer echte bijzonderheden , Berbice betrelfende, bekend to maken , alsmede een
echt verhaal van bet Oproer, onder bet BataaffcheGuarnifoen , aldaar in April 1803 uitgeborften .
De gekleurde Afbeelding, op den Titel verrneld, is
eene uitflaande afgezette Plaat , gevende een Cezigt van
de Stad Nieuw 4mJerdasn 1 Rio de Berbice .
Be-
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Beroep aan de Eer der Mogendheden van bet Paste Land .
(Met ophelderende danteekeningen .) Uit bet Franscit.
Alomme to bekomen . In gr . 8vo . go Bl.

e outwerpen en hedrijven dcr Engelfchen,

genoegzaam over den geheelen aardbodem , doch bier bijD
zonderlijk in bet jongstverleden jaar in
Deneinarken,

van de zijde van derzelver wetteloosheid en affchuwelijkheid , met levendige kleuren to teekenen ; de Mogendheden van Europa de rampen en onheilen onder bet
oog to brengen , indien zij niet, ieder in bet bijzonder,
en alien gezamenlijk , aan de meer en meer doordringende gewelddadigheden pail en perk Itellen ; die Mogend.
heden tot bet waken voor eigen veiligheid, en het bieden
van moedigen tegenll :and,in vereeniging vooral met den
Franfchen Keizer, krachtdadig op to wekken : deze zijn,
lloofdzakelijk , de bedoelingen van dit klein gefchrift,
hetwelk in de maand September des voorgaanden jaars
to Parijs in bet licht verfcheen, aldaar vlijtig werd gelezen , en , is bet to denken , ook order ors nog al
Lezers zal vinden , vooral under de genen , die met
den Schrijver van oordeel zijn, dat in de beteugeling
en vernedering van Grout - Britannia bet herllel van
Koophandel en Zeevaart , en alzoo de verlosfing uir
den kwijnenden Nat , under welken thans een groot
gedeelte van bet menschdom zucht , moat gezocht
worden .

Tafcreelen van Palentia, door C . A . FISCHER .
F . Bohn . i8o7 . In gr. 8vo, 277 B1-

Te flaarlem, Gii

et gunI ig ontvangen der Tafereelen van Madrid, door
FISCIIER met floogduitfchc verwen gemaald , en met Nederduitjche voor onze Landgenooten opgehangen, heeft den vervaardiger der Iaatfte bewogen, ook de Tafreelen van Palentia ons aan to bieden . - Merkten wij , ten opzigte van de
eerstgemelde, aan, „ dat ze luchtig en geenszins elkander
„ verdrinM ende waren opgehangen (")," ooh dit gelds ten opzigte van de Tafereelen thans voor ons . Niet hinder dan 96
wor(*) Z. YBder1. teller . f. vcor l ogo. bi. 44S.
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worden ons voorgehouden . Dit en 't getal der bladiijdeti in
aanmerking genomen , alsmede dat eon neural zIunzariigjels
ook dezelve vullen, doet van zelfs in oog vailen, dot vervelende uitvoerigheid geene ei~enfchap is der voorgedragene
Stukken . Of ze aile gefchikt zijn om den uaarn van lajereelen to dragon , welk woord jet fchilderachrigs voor onzen
geest oproept, is een ander geval ; dan de Schrijver heeft ze
zoo gelieven to noemen .
Ann de dorre Nraan'lijst der bier voorkomende Stukken ,
welke , om verflaan ce worden zonder bet Bock zelve ,
zest noodig verld-u ngen zou behoeven, zou gewis onze Lezer weinig, en wij bet verdriet van uitfchrijven hebben . Gen
verdriet ondertusfchen zal bet ons baron, en zeker genoegen
aan onze Lezers geven , wanneer wij een en ander Tnfereeltje
van verfchiilende foort bier ophangen . Deze mogen tot proeven van de meeste overige dicuen .
,, KLIMAAT. Alen fla bet oog op de Knart, en fchielijk zal
men bet klimaat van dit bevallig dal kunnen raden . Ann Brie
zijden door gebergten ingefloten, flechts in hat Zuidoosten
open , tegen de zee , bij gevoig voor 211e gure winden befchut , moet dan doze geheele heeriijke kust niet can land van
eeuwige lente wezen ?
• En waarlijk , elke onnangename verwisfeling der jaargetijden , elke onophoudelijke ftrijd der hoofdflofen, is bier
geheel en al onbekend ; eerie beflendige belderheid en cone onverander}ijke zacbtheid kenmerken bet klimaat van Yalentia.
• Om hiervan nog iets meer to zeggen : de gemiddelde
hoogte van den Barometer is 25 duim, zijne grootfle vetandering r3f linie, zoo dat dezelve menigmaal in acht-en-veertig
uren naauwelijks r+ Iinie bedraagt . - De Thermometer is in
den Zomer doorgaans tusfchen de 17 en 2o, en in den Winter
tusfchen de 7 on 13 graden . Beflendige Zeewinden tempe .
ten de hotte, en eerie koude van 3 graden boven nul is eene
zeldzaamheid .
• In den Zomer heeft men zeker menigvuldige onweders ;
dock met eenige weinige flagen is hot doorgaans gedanu ; in
den Winter heeft men federt 5oo jaren naar tweemaal rijp en
novel opgemerkt .
,, De heerfchende Winden zijn de Zuidoosten , WVanneer de hemel altoos holder en vrolijk flaar .
Slechts op
den tijd der eveningen voert een Westewind eenige regen .
woiken mede ; anders talc men in 't geheele jaar ter naauwernood 1 $ of 2o regendagen. Over hot geheel Is de lucht
zoo zuiver en droog, dat zout en fuiker mnanden tang onder
den blooteu hemel kunnen blijven , zonder de minfle vochtigheid to moeten vreezen .
Zoodnnig is bet klimaat van Valentia, waar alle uatuurlijke verfchiiufeis fi•a nijer en liefclij .
ker, alle werktuigen des }evens flerker en frisfcher zijn . I2at
ceuwige flingeren tusfchen gezonducid en ziekte , dat gnnfche
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fche heirleger van flepende kwalen nit bet Noorden, is bier
geheel onbekend , en alle krachten van ligchaam en ziel
fehijnen onder dezen gelukkigen hemel wel verdubbeld to
wezen .
• flier heerscht dus niets van die loomheid, die zwaarmoedigheid, die droefgeestige onverfchilligheid van bet Noorden,
die ons nog naauwelijks in onze beste Zomers verlaar ; bier woelt
alles vol zuidelijke drift ; bier ademt allec vreugde en verge
floegen ; bier zijn site maanden, ja aile dagen des jaars nail bet
werkzaamst en uitnemendst genot des levens gewijd .
• Aanbiddelijk klimaat van Valentia, waar alle denkbeelden
meet dichterlijk, site genot liefelijker , alle voorwerpen van
bet leven fchooner worden ; waar de jaren des ouderdoms
vriendelijker, de dagen des lijdens verdragelijker zijn ; waar
zelfs bet oogenblik van dood en vernietiging her grootite gedeelte van zijne ijsfelijkheid verliestl
• Heil den zieken , wien bet noodlot de vlugt herwaarts
heeft toegeltaan I En al moot hij hier zijn leven eindigen, zija
uitgang zal ook zachter en minder finercelijk zijn . Van alle do
wenfchen, van alle de drifren van bet onrustigwerelds-gewoel
afgefcheiden, ttaart hij den trouwflen vriend met eene flille
onderwerping tegen , en midden onder bloefems en bloemen, onder hoop en geloof, flaapt hij zachtelijk in de hemelfche Lente over."
Van de IN WONERS dezes zoo hoog opgehemelden Lands fchenkt
FISCHER bet, volgend Tafereel : „ Geef mij de breedte van een
Land op, plagt een zeker Wijsgeer to zeggen , en ik zal u
het karaktet' van deszelfs inwoners blootleggen .
Waren er al
honderd gevallen, waarin dit to veel gezegd kon wezen, bijde Valentianen houdt bet volkomen Meek ; -- naar ligchaam of
naar ziel, op wat wijze men hen ook wit waarnemen, de in-vloed van dezen hemel zat Loch nimmer miskend worden .
„ De Va entiaan fchijnt allede voordeelenvan den Noord-en
2uidlander to paren . Hij bezit de fterkte van den eeriten bij de
aandoenlijkheid van den laatften ; hij is hardvochtig als een
Noorman , en vurig als een Provencer.
„ Met de Vrouwen is bet bier eveneens gelegen . Bij hare
fraaije kleur, lichtltleurig haar, bevaliige gezetheid, zou men,
aan dochters van her Noorden denken ; maar hare liefelijkheid,
vuur en levendigheid , ja alles herinnert ons nan een Zuidelijk land . Watde zedelijke zijde betreft -- ook hier is de invloed van dezen lagchenden hemel niet to miskennen . Bij de
1Tannen befpeurt men die frisfche en vrolijke werkzaamheid
dieheete Zuidelijke levenskracht, -- bijdeVrouwendie bevallig betooverende vriendelijkheid , dien gevoelig dweependen
hartstocht, -bij de beide kunnen die opgeruimde en welmeeztende ijdelheid" [is dit wel bet regte woord?] „ zoo wel alt
dien vrolijken lust in 't leven ; die de bron van de uitmuntendfte gezel
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zelligheid is. -Maar niers befheurt men bier van den ernfligeii
Castiliaan en ziwe koeiheid, zoo min -Is van den valicherl
Andalui'ier en zijneu overlast . Even weinig van den door .
trapten Liscajer, den lompen G liciaan, of den liijven C;atalonier . Moar wilt gij de welmeeneudde en vrolijktie inwonerh
van Spanje leeren kenuen , ga dan near VoIentia ."
In dit Valentia gnat de wijze van bewatering met veel moeito vergezeld , en een kostbare toefiel is daartoe noodzakelijk .
Om dit alles genoegzaam als in cen punt bij elkander to zien,
moet men naar bet net en nijver vlek Crevillent zich begeven .
Doen wij zulks , brengen wij onze Lezers derwaarrs .
,, Eveneens als de mijnwerken in eene had , aan hooge bergen
gelegen , zoo behandelt men in Crevillent de waterwerken , met
eenen ijver , met een ., drift, met eenen uitflag , die wa arlijk
bewonderenswaardig zijn . Overal befpeurt men Norms (putten), regenbakken , waterleidingen en kanalen ; overal hoort
men van water , ook van fliers anders a1s [dan] van water fpreken ; overal ziet men doze Ieven wekkende hoofdllof in grooten overvioed tusfchen de vruchtbare velden en tuinen doorfiroomen . De geheele werkzaamheid, de geheele voorrand
van denkbeelden, bet geheele huisfelijke overleg der inwoners
van Crevillent, draait immer op water en watervoorraad uit .
• Deze drift fchi ; nt dan oolt de zoogcnoemde FVarerfeesreti
in zwang gebragt to hebben, waarvan er jaarlijks in Crevillent
cenige pleats hebben . Dezelve worden doorgaans gevierd bij
de inwijding eener nieuw outdekte wel , en blinken boven alle
auderen uit , door de fraaije zinnebeeldige firekkiug .
,, De wet is ontdckt, bet kanaal is voltooid, de watcrleiding is opgerigt, en eindelijk genaaltt de dag der plegtige inwijding. (Deze heeft doorgaans plants op con Zondag middig.) De inwoners in hunne beste kleederen, met kranfen en
bloemen opgefchikt, begeven zich juichend naar de wet . Na
hunne aankomst fchikken zij zich tangs bet kleine kanaal iii
erde, en de Alcalde (Hoofdfchout) gaat met de ondernemers
tot de noodige plegtigheden over.
• Nog is de wet door eene kleine affchutting afgefloten,
cloth in de rondte met kranfen en groene takken verfierd . De
Alcalde geeft haar eenen nanm, bepaalt de grensfeheiding, cu
fielt daarvan cen behoorlijk bewijstttlk op .
• Op eens wordy eene vlag uitgellokeu , en plotfeling fiort
zich de kleine firoom , in eene fchuimende opborreliny , in
bet kanaal neder. Thans weergalmt alles van gejuich en vreugdekreeten ; trompettea , pauken , kanonfchooten, alles verinengt zich tot bet vorinen van eeu geraas, dat geene befchrij
ving noodig heeft .
• Zoodra hot water in bet kanaal vliet, fpoeden zich de
inwoners om bet zeerst met hoeden, bekers, glazen en potje$
naar been ; ieder wil her eerst fcheppen ; ieder verwachr er
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van bijzonder voordeel van ; de grijsaards bevochtigen met
hetzeive hunne ongettelde oogen ; de meisjes befchouwen bet
als een uitftekend middel voor de fchoonheid ; de vrouwen
drinken bet ter bevordering der vruchtbaarheid ; de jonge ki ;apen houden bet voor cen uitflekenden gezondheidsdrank ;
met On woord, alles woelt en driugt door elkander, vvaarbij
aan allerhande kortswijl Been gebrek is .
,, De dag words voorts befloten in vrolijkheid, genoegen en
blijdfchap. In triumf keert men terug, dust onder de •l omnlerrijke Algarroden-boomer , en writ hot water in geest en
kracht to kort fchiet , words door de heerlijke muskadel vergoed ."
De Provincie Valentia levert eerie menigte van voortreffelijIte Wijnen op, waaronder die van Alicante en Beeicarlo nitmunten . Vat daarvan, alsmede van de )lie, gezegd words,
llaan wij over ; dewijl hot vernrelde N'ate; fcest ors ultiokt,
oni , war FJSCF1ER van de Waterdievea zegc, als zeer zonderling, mede to deelen . , . Ik weet niet, of de vlijtige LIPLNIUS
col. -iets over de Waterdicven verzameld heeft ; doch ik weet
wel, dat men dezelve op alle febepen, en nog moor in G'k.lentia nautreft, Binds out bet to drinken , bier om do bewatering.
• Men herinnert zich de regeling der kkanalen , de kostbare
toeftellen , de aanzienlijke uitgavcn , die daaraan verknochc
zijn ; men weet, dat bet water bier onfchatbaar, deszelfs verdeeling geregeld , en de prijs in vele ftreken ontzettend is .
Zal man zich nu nog verwonderen, als men bier van Waterdieven leest, daar water dikwijls duurder is dan koede wijn?
• Daar fluipt hij been, de arme vindingrijke Waterdief, die
zijn fober ftukje lands door de droogte ziet verfmachren .
Daar fluipt hij been in den flillen middcrnacht, met emmers
en kalahasfen behangen, otn doze onfchatbare vsngst to doen .
Met con kloppend hart klimt hij den fteilcn berg war de
vreedzame wel op ; fidderend vult hij zijn vaanverk ; buiten
adenl keert hij uaar zijue wachreude vrouw terug .
• Doc1I hij is geflaagd, hij heeft de flapende wachters wcten to mijden, en zijne kleine regenbak is wedcr vuor eenige
dagen met water voorzien .
• Op ecnen arderen t1jd is hij bij de Pantaro in bet kreupelbout verfcholen . Ongemerkt weet hij eenige gootjes van kurk
aan bet hoof dkanaal vast to krijgen , en lusrig loopt hot water
nu in zijue dieperliggende tonnes af. - Do onderneming is
gevaarlijker, en veronderftelt oogfehijnlijk cene verflandhonding
met de wachters ; maar de herekenende Waterdief oftert oo1:
gaarne een piaster op . waar hij dezelve tienvoudig weder kan
inwinnen,- Roekeloozer door dozen goeden uitflag, doer bij
eindelijk een waagftuk, en leidt zelfs een van de duizenderlei
yij-kanalen af . Druk is zijne huishoudingnu bezi . , Inet bet waP
ter
LETT . 1808 . No . 5,

tIO

C. A . FISCHER, TAFERE°LEN VAIN VALENTIA,

ter in tonnen , kannen en eminers naar den verholen regenbn ; ; re
brengen , terwijt men een uur vei,ter vergeefs naar de gewouc
bewatering wacht ."
Ten befluite nog een Taferceltje van eenen an leren acrd ,
bet voert ten opfchrift : ZUIDELIiKE LIEFDK .
„ Even als de
natnurlijke levenskracht , zoo ontwikkelt zich bier de krncht
van den geest, in de grootst mogeiijke volmnaktheid . \Vaar
alles den hoogilen graad van flerkte en i'choonhcid bereikt,
daur moet ook de liefelijke bloelem van bet gevoel volntaakter
en zuiverder wezen . 6 Lieftie i aanminnig kind der (cute vin
ons leven ! \Vie u in alle owe bevnlligheid wil Iceren kennen ,
die fpoede zich naar uw Vadcrland , naar Let betuoverend
Valentia
„ Die geheime neiging, waardoor de natuur horde kunnen
aau elkander verhindt, wcrkt bier in hare geheele lev,-ndigheid .
Ilet moge een gevoel van den geese of van de zinnen wezen
bet moge uit beiden ook zamengefleld zijn - genoeg, bet
tooit zich bier op met alle de betoovering van dweeperij er,
romane ;ske geestdrift .
„ Maar fchijnt bet hoogfte, bet hartelijkfle gevoel der liefde, fchijnt bet niet die kunne nangeboren to wezen, die door
de natuur tot bet heeriijkst model hirer heerlijkheid werd gefcbapen . Bij de Vrouwen is alles meer zaeht en teeder, meer
zuiver en hemelsch, dan bij de Mannen ; alles heeft op haar
eenen meer hartelijken , Iiefeliiken en dichterlijken indruk .
En dan de zuidelijke, de I"aie ;itiaanfclte Vrouwen -- is hier
nog eene uitlegging noodig ! Haar hemelsch klimaat, hare
dichteriijke godsdienst , hare ro-maneske Legenden , ailes
fc'enkt hare verbeelding eene vlugt , eenen rijkdom , eene
w ~rkzaimheid, die onhefchrijfbaar zijn . MARIA en de hemel ,
de beminde en ziine ombelzing - alles vliet bij haar ineen,
alles vereenigt zich tot eon genot, hetwelk alleen door cea
vrouwelijk hart kan bereikt worden . - Tot een genot? - o
dat toch niemand ondernente deze tooverachtige tnisleidinl ;
weg to nemen I dat niemand llet wage eenen fluijer weg to
fchuiven, die bet fchooufle gehcim der natuur bedekt! Nlaar
gelukkig zij, die order dezen hemel beminnen I Driewerf gelukkig zij, die van doze Vrouwen behind kunnen worden!"

of de Eu(v)angelien en lpostel-g,Jchiedenis,
in Gezangen van J . C . LAVATER ; zo(o) na doenlijl in 't Nederduitschgevolgd, door m . J. DE JONGE . 1fleDeel.Te .9wllerdana , bij J . R . Poster. 1807 . In kl. 4to . XVI en 2c,7 bl.
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Waartoe die wantrouwen van eigene kracht op den
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titel? Of is bet grootfpraak, dat niemand ander,s dit ooit beter zal kunnen doen, dan de tegenwoordige Vertaler? Dit
laatile valt geheel niet in de allezins vereerende befcheidenheid, door den Navolger in zijne Ne-derduitfche \Toorredu
meermalea ann den dag gelegd .
Doch waartoe dan her eerIle, daar bet ons, bij de vergelijking der navoiging met bet
oorfpronkelijke, in den volflen zin gebleken is ., dat de Heer
DE JONGE niet gevolgd , maar vertaald , bier en daar woordolijk, ja wij zouden haast zeggen, tot flaafschheid toe letterlift vertaald heeft. Voor zoo ver nu zulk eene overzerting
verdienitelijk kan heeten, komt den genoemden Heer daarvan
de ear toe, omdat hij zijnen Schrijver levert in aile deszelfs
hoedanigheden . Hij is in zoo ver ook onverantwoordelijk
wegens de zwakheden en dadelijke gebreken, welke in bet
oorfpronkelijke werk voorhanden zijn ; ten ware een of ander kunstregrer mogt beweren, dat, in zoodanig een vooronderfteld geval, hij,die zich niet als vertaler, maar als navolger opgeeft, verpligt zoude zijn, zulke in bet oog loopende
verkeerdheden Inderdaad to herftellen , en alzoo een verbeterd fluk to leveren . Van dusdanigen card, bij voorbeeld,
was het Landleven van den Heer BILDERDIJx. Deze heeft den
Franfchen Dichter DELILLE gevolgd, --- vertaald, waar hewn
zijn oorfponkelijke Schrijver toefeheen waarheid en kunst to
llebben daargelteld, - gevolgd, veranderd en verbeterd,
waar hij oordeelde de voorftellingen des oorfpronkelijkda
Dichters tot meerdere volkomenheid to kunnen en moeten
voeren . Aan dir laatfte vereischte, nu, heeft de Heer DE
JONGE, als navolger, niet voldaan, en dit fmart ons zees,
omdat de Mesftade van LAVATER daardoor behouden heeft alle
die leenlten, welke dat dichtflult op elke bladzijde bezit .
De Recenfent is her met den Vertaler volkomen eens, dat
dit werk van LAVATER veeleer den naam van Historisch vet •haal ,dan van Heldendicht , Yerdient. Dan , waarin ligt dan de
zonderlin.g e verdienfte, om hetzelve een der fchoonfle van doze nseesterlijke hand to noemen? Wij verklaren rondelijk, in
dit geheele ftuk geene wezcnlijke kunst to vinden . Het kan
ia,tners niet genoeg zijn, om eene gebeurcenis, cene daadzaak
met weilende woorden air to bazuinen, zonder dat de kunst
hare viidingrijke kracht leent, om bet tafereel wel to ordorsneeren, gepastelijk to ftofferen, behoorlijk licht en brain to
geven, eu , wat het fterkfte is, door contrast en koloriet zoodanig to doen uitkc ;1uen, dat bet elken lezer van ftnaak in bet oog
tnoet vallen, even als de fchilderij den aanfchouwer behoorC
to treffen .
Van dit ,;11es is her oorfpronkelijke dichtituk ten
eenenniale beroofd, en bet heeft den Recenfent altijd gefmart, dat een man, als LAVATER, aan wien geenszins dichterlijk
genie ontzegd kan worden, gich rot zulk eeneu platten gefchiedfchrijyer io dicbtmaat heet opgeworpen.
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Dan, deze zaak is nu alzoo . De Vertaler heeft oils dar
werk geleverd zoo als bet is . Wij hadden wel gewenschc,
dat hij zullts had verbeterd, en hiertoe was hij vermoedelijk
zeer wel in ftaat geweest ; want zijne vertaling bewijst, dat
hij zijnen Schrijver ten voile verilaat ; de Hoogduitfche taaleigenheid is over bet geheel zeer goed verduitscht, en de voetmaat der .hexameters is regelmatig, - misfchien (men vergeve
ons deze ketterij) al to getrouw, --- in acht genomen . Wij
althans zouden, to midden van den flrijd over de invoering
der oude versmaat in de Hoilandfche dichtkunsc, liever naar
den card des onderwerps eerie afwisfeling verlangen , en eerie
lange of korte lettergreep eerder aan het tanikundige vereischte van geflacht en lidwoord enz . , dan bet lnattle aan de eerfle opoiiereno
ja , bet is hierin , dat wij met den Vertaler niet
k'unnen inflemmen , om zoo geheel tin al tegen mile regelen
onzer taxi to zondigen, offchoon ons daarvan geene noodzakelijkheid voorkomt, en wij dus zoodanig iet ., als opzettelijke
afwvijking moeten annnemen . De volgende plants , welke ons
ongezocht onder bet oog volt, verflrelike ten hewijze , zoo van
onze voorgnaude, als van onze laatfle aa.nmerkinge.
De
oorfpronkelij'ke tekst is deze, ter gelegenheid dat de Dichter
den twaalfjarigen Jezus is den temper vooritclt , als den Ton .
geling van goddelijke fcboonheid, op welks gezigt de leruzalemfche Priester de oferbijl verbaasd to rug houdr .
heerlijkheid van dit tafereel wordt vergeleken met bet fchoo .
zre morgenrood bij de aankomst der Lente, en bij bet avond .
rood van den Herfst ; terwiji deze in zich zclve anderzins
krnchtige vergrelijking haren geheelen nadruk in de verkeerde
plaatfng verliest .

e

- Still hand Ales stem Uber Jchiinen. Die augen
Konnten fatt fch niclit felit am bilde der gbttlicken fchitaheit ,
An der unfchuld in menfcherageflalt, an der Irirnsulz%cher weislzei",
Die wie ein Knabe gebildet, dock uhermetrscklicly :h,kergieng .
Den goldlo'ckigea Ifnaben urar/laaadcn iJr r~. is I e?area • .
UPenn der Priester da bcil zurn op/ r/lachtcn e"nzpir •huh,
Melt er mitten iv; fchwunge, gehalten vo ;rz einblic e der fc .isre s
flimmelherlichen unfckuld . Ge/prdc,'ae verls'e •e n (fen faddas,
lVo er fiillen fchritts mit niedergefalteten hiindeu,
Ales min fch vergesfend, nur ausenblicke vero'ei/e.
Tie im beginne desti;iklings die fhiinflnn der nrorgerar&then ;
joie die abendrihen des rein/len, kerb,/}lichen tages ;
Oder, bast du was fchireers, du allerzeu :;en,7er Iii;:rnrni
llllgebiihrende F_rde, fir zcig' es anir, dof ichdie fisrJera?
Dafs ieh bild and ge;!ialt dim (1h
; tc'
e/ic en Fide . . .
Schbner false du ikn au/c, Alai is, c tliicker ham, c :°
`~j`eden neuenrmoment c/s wiederf%,is dir entbesee!
4uer am fc .ho a/len , jlill/len, iiirtesr. 'vallesten %arid €r,
.b-, . .

JEZUS MESSIAS.

Kniet' er dir xur feite, da ihr das opfer der ehrfurcht
Brachtet dem Gotte der Goiter, dern Yater 7efits Ilesfeis!
Erd' and himmel and vater and mutter and tempel and altar,
(Bilder alles von dem , den jedes bild and dock kein's zeigt ,)
4lles verfchwand Am jezt, was bild war .
Waarvan de Hollandfche vertaling aldus luidt :
- Alles ftond flit bij 't overfehoon Kind, en geen' oogen
Konden genoeg naar dat beeld zien van godlijke fchoonheid,
Ann die onfchuld in meufchengeflalte , aan die hemelfche
wijsheid,
Die, als een Jongling gevormd, dog (dock) bovenmenschlijk
daar been ging .
Ora den goudlohkigen Jongeling flonden de Leeraars van Isrel ,
Toen de Priester den (de) bijl, om bet offer to flagten, om
hoog hief,
Ilield hij in, midden in 't zwaaijen, weerhouden door d'ianblik der fchoone
Hemelsch-(hemels) heerlijke onfchuld . Gefprekken verlooren den volgdrand,
Daar hij , met langfame fchreden de handen nedergevouwen ,
Alles om zig vergetend, maar oogenblikken zig ophield .
(flechts con oogenblik toefde .)
7o (zoo) is, bij d'aatikomst der lente, betfchoonfle rood van
den morgen ,
Zo (zoo) is hot evondrood heerlijk ook, nn een helderen
herfstdag ;
Of, hebt gij fchooner iets nog, gij alles-teelende Hemel?
Alles voortbrengende Aarde? zo (zoo) toou het mij, dat ik
de verwen,
Beeld en getlalte ma- vinden, voor dien ,aan Englen gelijken
(der Goden gelijken)!
Schooner zaagt gij hem nook Maria ! Godlijker kwam hij
Zekerlijit telkens uw (u), als gij hem wederzaagt, to gemoet wel :
Maar 't allerfclrooutle, het fliltfle ((lilile) hot hemclsch-(he
mels) verhevenile flond hij,
Knielde ltij aan uwe zi de, toen gij bet offer der (van) eerbied .
Bragt, den God aller Goden, den Vader van Jefus Mesfias!
Aarde en hemel, en vader, en moeder, en tempel en altaar,
(Beeldnisfen wile van hem, dien elk, en dog (ch) geen beeld s
betc(e)l ;end(t) ,)
Alles verdween nu voor hem, wat beeld is . Onze Lezers zullen uit dit opgegevenevoorbeeld, zoo wij
it
ver-
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vertroutven, genoegzaam kunnen oordeelen, zonder dnt wij
hunne aandacht behoeven to vestigen op do fouten tegen ge .
flacht (zoo als reg . 6 den bijl en reg . rg der eerbied)en fpelling, die wij hier en daar verbeterden ; terwijl zij alsdan zelve zullen opmcrken, hoe zeer eene al to flasffche overzetting
dikwcerf duisterheid veroorzaakt, zoo als in reg . To, 15 en
22 , in welken laatflen hot woord beteekent (Hoogd . zeigt) duor
aanduiden, kenmerken , moest worden overgebragt : Beeldnisfen alle van hew , dien elk wijst , geen echter uitdrukt.

Taf'reelen van Vrouwelijke Opvoeding, door CAROLINE Runotrnt.
d,gge Deel. Te Haarlem, hij F . Bohn . i8o' .
In gr . 8vo.
Be calve de Poor ede, 243 blad z .
er de Opvoeding in het algemeen mangelt bet ons geenszins aan vele en uitmuntende l3ocken . Mannen van Geleerdheid en Naam lieten zich , vooral in de jongstverloopen
eeuw, zoo in ons Vaderland als elders, aan de rigtige behandeling gelegen zija van dat meest belangrijk onderwerp voor
her menschdom . Onitrent de leiding evenwel en vorming van
her aankomend Vrouwelijk geflacht is echter tot hiertoe zeer
tiveinig, aithans met opzet, gefchreven . Trouwens Natuur en
Rede fchijnen ons deze tank ann de teederheid der Moeders en
bet eigen toezigt der Sexe inzonderheid to hebben aanbevolen :
weshalve wij ook geene pen beret gefchikt achten om boar ten
dezen voor to Iichten , dan die eener fchrandere en ervaren
Als zoodanig nu befchouwen wij dezen letterarbeid
Vrouwe .
van Mej . RUDOLPHI, dien wij dus hartelijk welkom groeten op
onzen Vaderlandfchen grond . Wij doen zuiks to meer, detvijl
de Vertaler zich de mocire getroosc heeft, om bet tooneel der
Gefchiedenis, en wat er voorts bijzoader op Duitschiand toe.
lsasfelijk hem voorkwam , over to brengen op 1-lollnndfchen
bodem , en naar onze behoeften of leest to fchoeijen . Dit
\Verkje , vertrouwen wij , brengt wegens zijnen inhoud dus
7ijne eigene nanprijzing mode bij onze geeerde Lezeresfen,
zoo die bereids Moeders zijn, of eenig dadelijk deel hebben
aan de opkweeking der Jeugd van hare Sexe,als die zich 'voor
die tank wenichen to bekwamen , in bet flreeiend uitzigt om
zich eenmaal van dezelve naar eisch barer beflemming to zuilen
molten kwijtcn . Gearne intusfchen bewijzen wij die hulde aan
de vcrdienflen der bevailige Schrijffler, dot hare pen, zeli's bij
eene herhaalde lezing, ons vertuaakt, geflicht, on ook onderwezen heeft .
Loot bet ziin , gelijk lVTej . ruDOLPHI, tot hard ontfchuldiin de Voorrede aanmerkt, „ dot de burgerlijke berrek„ king van de familie, die in deze tafereelen voorkomt, den
„ weinig verbeven, en derzelver vermogen boven de gewone
91 we!-
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welgelleldheid genomen is," - zulks maakt hare handleidingen, ones inziens, geenszins „ onbruikbaar voor den ach+
, tingwaardigen middeliland, gelijk zij bet hoopte," en wij,
althans voor dit Isle Deel , verzekeren molten anti dat meest
talrijk en zeer anngelegen gedeelte der Maatfchappije . „ De
• geest toch van dit Werkie,"vervolgtde Schrijfiler, „ moet aan• gemerktworden,alsonafhankelijk to zijn van alle tusfchen• komende omflandigheden, en alleen met bet wezen van de
zaak to doen to hebben. En de grondregelen, waarop al
bet volgende gebouwd is, blijven wel altoos eeuwige waar• heden, die zijn : Laat uwe kinderen menfchen worden, en
• heden,
,, wederilreeft lien Diet, maar zijt bun vol liefde behulpzaatn
• tot bet ontwikkelen en verbeteren hunner natuurlijke vermo• gens . Treks de een toch Diet op eene ongefchikte wijze
• voor de andere , en dwingt noch de krachten van hunnen
• geest noch die van bun ligchaam, gelijk de pianten in cene
• broeikas, maar lant dezelve ontfpruiten in de zuivere lucht
• van bet leven, en zich frisch en krachtig ontwikkelen . De=
• ze waarheden gelden voor alle tijden, voor alle flanden en
• voor heide geflachten ." En de toepasfing van doze algemeene waarheden op bijzondere voorwerpen, en bij de omflandigheden, die zich aanboden , maakt de fchering en in .
flog uit van dit Werkje, welk de Schrijffer zelve ons kennen
leert in de aangehaalde regelen .
Nogtans levert zii ons geene Zedekundige Verbandeling of
dor en regelmatig betoog ; maar, ow den leeslust harer Sexe
to beter gaande to houden en nit to lokken, verkoos zij hare
nuttige raadgevingen en lesfen in gemeenzame Brieven voor to
drtgen , en in eene Opvoedings-gefchiedenis in to kleeden .
Zeer eenvoudig en weinig zamengefleld, gelijk trouwens vereischt wierd , is de afloop van dat verhaal , welk alleen ten
voertuig dienen zoude , en met de geboorte van Ida zijnen
aanvang neemt .
In hare eerfle en teederfe jaren blijft deze, benevens Id7lle;x,
Karen Broeder, onder bet toezigt vats derzelver Moeder Emma,
eene nanzienlijke, verfandige en regtgeaarde Vrouwe, die van
Selma, hare Vriendin, in eene reeks van brieven menigerlei
onderrigt en voorlichting ontvangt ter leiding en behooriijke
ontwikkeling van Ida's gunfig ontluikende vermogens van ligchaam en geest . Nict altoos evenwel treedt onze fchrandere
Raadgeeffter in bet gewone bij velen to zeer geliefkoosde
fpoor, en krachtig onder andere verzet zij zich tegen bet ontijdig of to vroeg gebruiken van zoogenaamde kinderboekjes,
waaronder zij , een enkel der hesten uitgenomen, weinig bruikbare wzar vindt. „ Een geduldig wachten betaamt," volgens
haar, „ den opvoeder, even als den tuinman," en bet geleide der Natuur waar to nemen, nimmer vooruit to loopen,
maar aan to grijpen en verilandiglijk to volgen, is dus bij haar
eene
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Gene doorgaande les . Niet zonder overleg met Selina wordt
voorts een Mentor voor fYillern uitgekozen, waartoe de kundige en brave Barters zich aanbiedt. Eveneens raadt deze
aan Emma, om Ida nu in den ouderdom van bijkans zes jaren
eene beitendige gezellin van hare eigen fexe toe to voegen ;
en necint alzoo de zeer vermogende Moeder aan, voor Santje,
een weeskiud van weinig meer gevorderden ouderdom , geheellijk to zorgen, en deze met hare Dochter op to voeden . Inmiddels, door de bevordering van haren Echtgenoot tot een
aaniziealijken eerepost to Petersburg,wordt Emma verpligt hena
dcrwaarts to volgen , en bij haar vertrek uit Holland hare lievelingcn nan bet opzigt van Selina over to geven . Van diets
tijd of krijgen dus hare Brieven eene andere bonding, en behelzen zij een rijken voorraad van aangelegen berigten aan de
efwezige Vriendinne Moeder.
Nu fchetst zij de inrigting van haar huisfelijk leven met de
Linderen, dan meldt zij derzelver vorderingen in onderfcheiden
wetenfchappen . Tallooze verfcbeidenheid van kleine , d :a
toch voor de opvoeding gewigtige, voorvallen en gebeurteuisfen vlecht zij tusfchen hare berigten in ; en bet verfchil bovenal tusfchen de karakters van Ida en Santje, in ve!c opzigten, zoo wel in card als vroegere vorming, uireenloupende, verlevendigt niet tveinig haar onderhoud . De tecdere, openhartige en nanminnig liefdndige Ida vereischte Loch
vine geheel andere leiding, dan de hoogmoedige, terughoucdcede , en in velcrlei An van de flemming der nature door averegts
beieid or, :wende Santje . Lijzonder worden ook doze huisfclijke taft_rcelen veraangenaamd door herhanlde bewijzen van
der kiedr :rcta onderlinge liefde , gelijk door bet inmengfel van
tucni ; hlijk der guile edelmoedigheid van Wllem, voordecliger tlec<is uitkomende onder het wvijs befluur van b'ariers.
Een zomertogtje eindelijk naar bet land en de achtingw-.arclicc
fatnilie van Domino Il"illig, geeft Seliz'a nanleiding urn dat ,, clukki ,;• gczin belcend to waken bij hare Vriendin, en aan d , zclve mecr dan een uitmuntend gefprelc mode to deelen , nisf I :en haar ea dezen fchranderen l,eeraar gewisield . ' i
~on,r,.re Docl :ter Idlaartje, de lieveling van bare terin zi :
ueucr, vermecrdert ten Inane bet gezin van Selrna, g,
ndo den jongtlen Winter, cvaervan dit Deel gewaagr ; etc
.err zii, die bet beelel vertoont der gezonde, doch eenig
au, .e of ongekunflelde nntuur, gees on evallig contrast
de keide naeergemelde meisjcs, hare Vriendinnen .
iw ea vergenoege zich met dit ons oppervlaklcig ova :
van den inhoud der hamilie-gefchicdenis ; want onmo
aa!I : 1 ;et ons, eene behoorlijke opgave to doen der ta'i: eiue voorvallen en bijzonderheden , wier bevallige f
ring no-tans ann deze Tafereelen eerie tecltenachtige fchc
biizet, en reikens ongezochce floffe levert tot vele n,
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fen der Opvoedinge, alzoo niet flcchts gegeven, maar ook in
werking gebragt en toegepast op de genoemde voorbeelden .
Het lust ons nu, omtrent de fcbrijfvijze en leertrant, welke wij hier aantreffen, cen en ander flaal bij to brengen, tell
einde onze Lezers van naderbij bekend 'mogen worden met
de sangename en losfe voordragt van deze viudingrijke en bij
uit(lek leerzame Schrijf(ler .
Na bet affcheiden der tinderen van hunne Moeder, wansteer zij , in gezelfchap van Selma en Bartens , naar her°huis
van doze verreisden, boezemde eeneuitgelaten Kermisvreugd,
en de dronkenfchap der landlieden , de teergevoelige Ida voor at=
toos den fterk(len affchrik in tegen die onbetamelijke onmatigheid,
en bet aanmoedigen derzelve door drinkpenningen ; maar bragt
dit ook tusfchen Willem en zijrten Mentor bet volgende gefprek
ter bane, dat wij hier zullen inlasfchen, offchoon bet anders
buiten bet beflek eener Vrouwelijke Opvoeding loope, en ook
als zoodanig niet door Mej . RUDOLPnr flaat aangeteekend .-- De
j ongeling dan vroeg zijnen Leermeester, , . Of cen dronkaard,
• die tech niet •w ist wat hij deed, geftraft mogt worden, als
• hij eenig ongeluk to weeg bragt? - Bartens keerde de
„ vraag om en zeide : Als een kind van vijf of zes jaren,
• dat men alleen in eene kamer gelaten heeft, eene branden• de kanrs to digt aan een gordijn hield, of aan iets anders,
„ dat ligt vlam konde vatten, en bet huis geraakte in brand',
„ zou dan dit kind, als bet gored wierd, nog bovendien geflraft
• moeten worden ? - Willem antwoordde, peen . - Bartens :
let kind wist niet wat bet
• En waarom niet? . .- JYillem : [
• deed . - Bartens : Als nu een van die dronken boeren met
„ zijne pijp de herberg in brand' flak, en gij waart regter,
„ mat zoudt gij dan met hem doen ?- IMIlem bedacht zich een
• oogenblik, en antwoordde : Ik zou hem laten vastzetten .-0+
• Barten : MMaar waarom wilt gij hem flraffen ? hij wist tech
„ even min wat hij deed, als her kind ; want een volfiagen
• dronkaard is volkomen bewusteloos, wiji de bewustheid in
• bet onbelemmerd gebruik van het'verftand gelegen is . -• Wllesn : Maar bet was zijne fchuld . dat hij niet wist, was
• hij deed . - Bartens : Hoe zoo?- Willem : Wel hij was geen
„ kind meer, en behoorde to weten, was to veel drinken nits
• weritt . - Bartens : Juist geoordeeld 1Yillem I Die ziehzel„ ven van verflandelijk vermogen ontbloot, is niet vrij van
• fchuld en firaf, voor hetgeen hij in then toefland misdoer
• hoewel men hem echter zoo niet kan iraffen , als wan .
• racer hij met volkomen bewustheid misdreven had ."
Vermelden wij nog een ander voorval, dar, hoe gering op
zichzelve en gemeen in bet dagelijkfche leven, aan de wijze
nogtaus overvloedige aanieiding gaf, om de meewarigSelma
iteid van hare kweekeling tot regtfchapen Deugd en verftandi'
gec Liefdadigheid op to voeren, en aok ten fpoorflag te be-
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zigen van nijvere werkzaamheid . Wij behoeven daartoe flecht
voort to lezen cer plaatfe waar hot book geopeud voor oils Jig"
en dozen en geneu trek over to fchrijven uit den volgenden
XVIIIden Brief.
„ Onder doze en foortgelijke gefprekken
„ voortrijdende, kwam er ecn latmne Invalide met een hou• ten been aan den wagen ," en vroeg een aalmoes . - I-let
gezigt van dezen ongelukkigen Hovdrik maakt al de deernis
der zachtgeeuelige Ida gaande, wikkelt haar in een kort gefprek met dozen, wiens zij zich aantrekt, en noopt haar riot
alleen hem geld en een broodje voor ditmaal to fcheaken,
maar ook to beloven van dagelijks ann hem een broodje to
zullen geven, als hij inaar des ochtends haar in de ftad opzoeke, en „ dies affchuwelijken drank niet drinke , waarvatl
• de menfcheu zoo leelijk worden ." Nu, Hendrik kwam, en
ontving haar ontbijt, zonder dot Selma haar op den eerstvolgenden dag een tweede deed voorzetten voor den gewoneu
tijd van elf tire . - Zie bier intusfchen bet gefprek, dot er
's namiddags en op den volgenden morgen voorviel, en wij
ten oogmerk hadden, hoewel met eenige bekorting, over to
pemen .
,, In mijncn laar(len brief vertelde ik u, (Ichrijft Selma) dot
01 Hendrik bij ons kwam den eerllen ochtend no onze kornst,
„ gelijk als Ida hens befteld had , en haar broodje kreeg .
„ 's Namiddags vroeg ik boor, of hij den volgenden morgen
„ zou wederkomen ? o .- . Ja , Tante SeliJa. - Maar hebt
„ gij dezep ochtend dan geen honger gehad? - Zij word
p, rood en zweeg. -- Gij hebt honger gehad, lieve Ida,
„ ik heb bet wel kunnen zien ; zal Hendrik morgen ochtend
,, uw broodje wear hebben? - Lieve Tante, Ida heeft her
„ immers beloofd . a- Dot is ook waar Ida, maar luister
„ eens ; Hendrik kan zich met uwe broodjes niet verzadi„ gen, gij ziet Loch, dot hij veel groot^r is dan gij, en
s , heeft dus cot verzadiging veel meer noodig ; ook eet Hen„ d h liever roggebrood . - Maar Tante, hoe zal ik her
• dan aanleggen, als Hendrik zich met mijne broodjes niet
„ kan verzadigen ? - Gij moet hem geld geven, dot hij
„ grootere kan koopen . - Ja Tante, gij hebt wel geld,
• maar ik niet. -- Hoor datl hoe wij her zullen aanleggen ;
„ gij en Sgntje zult alle weken ieder een kousje breijen ; en als
• gij mij Zaturdags-morgens die koufen brengt, zult gij ieder
~, eene fchelling hebben ; dan hebt gij geld, dot u toebehoort,
• en kunt er mode doen, war gij wilt . .- 1da's oogen blon„ ken van vreugd ; eu 's anderendaags toen Hendrik kwam,
• vroeg zij, of zij beneden bij hem mogt gaan? Ik ging
„ met haar. Hoor eens goede Hendrik, zoo begon zij, ik
• heb u alle ochtenden mijn broodje beloofd, maar Tante
• zegt, dot her voor u to klein is . Groote brooden , waarmede
a, gij u verzadigen kunt, heb ik niet ; mar ik zal nu alle Zaturda„ gen
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„ gen geld krijgen , ala ik vlijtig ben , en ik wil ter degen oppasfen,
• Gij komt nu ; aanltaanden Zaturdag-widdag . . . niet waar,
• Tante? - 1k knikte en vroeg, maar wat zult gij nu tot Za .
• turdag beginnen , Ida P -- 0 Tante , geef item deze weep
• een groot brood ." -- 'hulks gebeurde, en terwiji bet Ida
of haalt, fcherpt Selma met alien erust aan Hendrik in, do ;
bij wel mogt bedanken, many de kleine niets vleijends zeggen . „ De Hemel vergelde het u, lief meisjeI" waren dus
de woorden des ouden en verminkten foldaa .ts, -. „ en te• vens floeg hij een oog naar boven, dat het kind aan heF
„ hart raakte . Nadenkend zag Ida den ouden na, en hup• pelde vervolgens met mij naar boven . Nu, tieve Tante,
• fchielijk , geef mij nu katoen om to breijen . Zij kreeg
• dit, decide met Santje, en zij begonnen to gelijk . - Idd
• betreurde lets bij dit alles, dat zij den ouden Bendrik nu
„ niet a1le dagen kon zien ; mij integendeel is het zeer aan• genaam, dat hij nu eenmaal in de week k€mt, zoo kau
• bet genoegen in deze zaak haar zoo veel langer nieuw
• blijven ."
Meer voordeels wist Selma to trekken uit de hier verhaalde
ontmoeting en volgende bezoeken van den ongelukkigen liendrik, altoos door haar gerigt ter vorming van Ida'st hart tot
welbeftuorde goedwilligheid . Noode zelfs wederhouden wij
onze pen om danrover uit to weiden, en audere fchoone gefprekken of lesfen en vermaningen, waarvan in deze Taferee .
len van Vrouwelijke Opvoeding een ruime voorraad en verfcheidenheid voorhanden is , voor once Lezers over to fchrij .
ven . Maar ons beftek gehengt znlks niet ; en zoo de gegeven proeven niet voldoende mogten zijn om dezen arbeid
van Mej. RUDOLrsr bij ieder deftig Vaderlandsch gezin tot een
huisboek voor de Jutferlijke Opvoeding ingang to doen vinden, zouden wij met rede xwijfelen, of wel bet overige, en,
Zoo gij wilt, onze warmfte loffpraak, lets baten zoude
Met veriangen zien wij uit naar het tweede en Wattle Deel,
bereids ter perfe .

Uitgezocl,•t e Bijbelfche Verhalen, tot een Leesboek voor de3'ettg ;:,,
Lilt het lloogduitsch . Alet Platen. Tweede Druk. Te ,girt:..
fterda ;n, bij W. van Vliet. In kl. 8vo.
Bl.
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waarvan de verdienfleli,jIreMARTINET verklaarde,
E en„ boekje,
dat het hem uitnemend behaagde, en dat het in eenen zoo
gevalligen en leerzamen Grant is op'getleld, dat hij meende
dank to behalen hij regtfchapene Vaderlandfche huisgezinnen
door bun hetzelve to verzorgen," is wel algemeen genoeg bekend en behoeft onze verdere aattprijzing niet. Trouwens bet
beleefc ook reeds den :weedon drtik. Van de aerlte ult9ave de44
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VITCEEOCHTE BIJBELSCI!E VERHALEI?,

den wij op zijn tijd lolfelijke melding ; thans heeft men, gc
lijlt wij verlangden , er eene aanwijzing der Bijbelplaatfen ,
uit welke tie Verhalen ontleend zijn, ingevoegd ; ook is her
doorgaans naar de nu aangenomene spelling veranderd . Deszelfs aanleg en inhoud vooronderaellen wij reeds bekend, en
twijfelen geen oogenblik of bet heeft ook nu wederom een
gunIlig onthaal , gelijk wij dit hartelijk wenfchen . Het oor
fpronkeiijke is Van den Hoogleeraar HENKE , de overzetting
verzorgde de Leeraar REICHE, en onze beroemde MARTINET heeft
bet met een aanprijzend Voorberigt vereerd .

Bet Spreeuwtje fluitende en zingevde allerhande liedjes op be*
kende nude en nieuwe wijzer, . Te Harlem, bij A . Lnos ;es,
Pz . i8o8. In gr . 8VO . 77 Bl.
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NI DEN WILLr VAN F)ET SMGER
LIKT DE HAT DEN E,1NDELEER .

Ter proeve hoe die Spreeuwtje zings, Seven ,vij bet floz
van bet Deuntje, 't welk die bekende Spreul; ten opfch,if
heeft :
Zoo gaat het op deep.' wer •eldlloot,
(111 wou men 't antlers wenfc •hen)
Roe rijc of arm, hoe kle :a of great,
JJ7ij blijven alle men /ehen ;
Men likt, in waarheid c+'in fi•h ijsr ;
Orn 't fmeer, (lit 1 sac zich vattett ,
Erg, vrieaaderr! alle r,teazer,eaz zijn
Sores Kandelaars of Batten.
Eenige fraaije Vernuften hebben, uit tijdverdrijf naar
fchijnt, zulk een diertje afgerigt tot vernlaak van bet Publiek ,
en de proef genomen wat men een Spreeuwtie al leeren
kan . Wij bewonderen bet geduld van deze Ileeren en de
Ieerzaamheid van bet vogeltje ; bet fluit en zingt 31 onde :•.
fcheidene deuntjes ; en wat de kunst betreft, kan men to
vreden zijn . Iiet fchijnt intusfchen dat dit Sprecuwtje wel 't

gemaltkelijkst den coon en fmaak vat van bet onbefchcnfd
gemeen ; maar dit kan men de leermeesters niet kwnlijk semen ; dit zal zoo in den card liggen van bet beestje . Eerv
enkcl ftukje is van betere foort , en danrom hopen wij fiat
deze Ileeren bij ledigen tijd ook wel eens cenen anderen vo .
gel voor bet meet befchaafd Publiek zullen gelieven to onderrigten .
En hiermede laten wij dit Spreeuwtje vliegen I - In eene
foott van poetisch voorberigt krijgt ieder Recerf,nt (en dus
Qok wij) reeds vocraf zijn befcheideu deel .
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De 1J7ensch is onferfelijk ! Naar pet Hoogduitsclz vane
C . F . SINTa_rns .
In den Haag, bij Immerzeel eu
Comp . 18o7. In gr . 8vo . XXIV en 348 bl.
e Schrijver van dit werkje heeft zich ten doele ge.
fteld, om aan zedeliik goede en regtfchapene meafchen, welke, ointrent hunne eeuwige voortduring,
fomtijds door twijfelingen ontrust worden, aangaande
dit geloof opheldering to geven , en de overtuiging desaangaande in hunne harten levendig to maken , door
pun ook de gronden op to geven, welke de fleunfels
van de hoop der onfterfelijkheid zijn . Ilij heeft daartoe den vorm van gefprekken gekozen , omdat die, behalve hare levendigheid en aannemelijkheid , ook nog
die eigenfchap hezitten , dat zij alles , en this oolk
de twijfelingen en de wederlegging van dezelven, uit
sneer dan cen gezigtspunt doen befchouwen .
Geron en Pakrnnon, twee oude griisaards, zijn de perfonen, welke zich, over de zekerheid hunner verwach .
tingen, aan gene zijde des grays , onderhouden . PaLemon toont zich verontrust door aggftige twijfelingen , die hem pet gevoel den aannadering van den dood
flij ontdekt ze aan zijnen vriend, die
zwaar maken .
ze heat , tot zijde volkomeue gerustltelling, zoo beantwoordt, dat hij , vier dagen ma 't laatfte gefprek , met
getroosten moed in de arwen van Geron den adetn uitblaast, die hem kort daarna volgt .
De Gefprekken ziju zes in petal . Ilet eer;;'e hevat
eene Inlciding tot do volgende . 1--let tweede heeft ten
onderwerp, hoop op eeuwige voortduring ; met bewust~
held van perfoonlijkheid ; het derde, hoop op feeeds
hoogere kundigheden tot steeds hoogere bezigheden ; bet
vierde , hoop op Reeds gemakkclijkere vorderingen its
deugd en gelukzaligbeid ; pet vijfde, hoop op wedervereeniging van verrnaagicbtapte zielen ; het zesde bevar
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hoofdgronden voor de zekerheid van alle doze ver
wachtingen .
Hot laatstgcnoemde heeft inzonderheid onze aandacht
getrnkken . Drie hoofdgronden voor 't geloof aan ooze
onfierfelijkhcid worden daarin aangevoerd , en met veel
fcherpzinnigheid beredeneerd . De eerfte is ontleend van
do onvoorwaardelijke noodzakelijkhcid der gelaeele vervulling van do zedewet, of wel van de onvoorwaardelijke nnodzakelijkheid van cenen eindeloozen voortgang ter
nannadering aan doze geheele vervulling ; do tweede van
onze oorfpronkelijke zucht naar gelukzaligheid die wet
nimnier do drijfveer van ons zcdclijk denken, willen en
handelen zijn moet, maar die toch door den eisch der
redewet aan zinnelijk redelijke wezens gebillijkt words,
en dus ook volkomen bevredigd moet worden, of ten
minfte in 't oneindige moot aanwasfen ; de derde vans
bet beftaan van eon hooger wezen, hetwelk wij, in dears
volften zin, God kunnen noemen, en welks bettaan met
onze onfterfelijkheid zoo innig en onaffcheidelijk verbonden is, dat Been mensch , zonder tegen(trijdig tee
denken , dit beflaan beweren , en tevens de onfterfelijkheid der ziel ontkennen kan . Dit alles wordt be{lcten met eene loffpraak op jezus , wiens leer nu eerst,
op de aanwijzing van Geron, aan zijn vriend regt diera
baar wordt . Zij fcheen hem tot hiertoe, enkel war_ de
zedelijkheid betreft , aannemenswaardig , redetijk ea
fchatbaar to zijn ; ten aanzien nogtans van bet belpiegelende behelsde zij voor hem geene bewijzen , zonder
welke hij evenwel niets voor waar kon houden . Pit
vie] hem dus ook , in (lie oogenblikkcn, wanneer zwakke vermoedens met 'barge twijfelingen in hem ftreden,
doze of gene van zijne uitfpraken in, zoo miste zijn verttand
den grond en de oorzaak van dezelve, en bet ecnigtte,
Nvat hij er bij denken konde , was dit : waarom en hoc
beef, hij dit zoo volftrekt , en zonder alle ou-ierfteui ing, kunuen beweren? Maar nu zag hij duidehjk in,
dat jeztis zijne onderrigtingen van dozen card niet alleen niet bewijzen konde, fchoon ook bet yolk, voor
hetwelk hij in de eerfte plaats leefde en leerde, wezenlijk befcliaafder en verlichter geweest ware ; maar dat
bij ook nog veel meer, ter hevestiging zijuer leere, ge .
daan heeft , terwiil hij geloof eischte , hetwelk :veer
uitwerkt, dan bewijzen, namelijk eene inwendige, uit
bet binnenfte van den menscla voortkomende, overtuiging.
Nil
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Na ziet hij , weten is flukwerk , maar het geloof is
voleinding . Daarop is hij dan volkomen gerust . Dc
deugd is zijn heiligst eigendom , God zijne hoogffe be .
hoefte ; beiden ftrekken hem tot bank, die hem de haven toont, beiden zijn de akker zijner hope, en de
rots van zijn geloof hoofer dan alle rede (*) .
Men dient wel eenigzins bekend to zijn met het zede .
kundig flelfel en de grondbeginfelen van den Koningsbergfchen \Vijsgeer, om alle voorftellingen wel to vatten .
Sours neemt des Schrijvers navorfchende geest
zulk eene hooge vlugt, en is de uitdrukking zoo diepzinnig, dat bet moeite koste, hem in zijne gedachten en
redekavelingen to volgen .
De Eerw . VAN HULST,
Leeraar der Doopsgezinden to Kampen , die zich, als
Vertaler, in 't Voorberigt bekend maakt, heeft ook
die moeijelijkheid gevoeld , en daarom, ten einde evenwel
den tJijl en redeneertrant van den Schrijver to bewaren,
hem veeltijds, vooral in zulke volzinnen, waar zijne
fcherpzinnige redeneringen zulks volftrektelijk vereischo
'ten , woordelijk vertolkt , en , opdat de zaken zelve
door de overzetting geen nadeel leden , liever hier en
daar de vloeibaarheid der Nederduitiche taal , dan de
duidelijkheid , of de kracht en den nadruk der zaken
opgeofferd .
Hoe duidelijk ondertusfchen de vertaling moge ge .
maakt zijn, dit werkje is zeker niet gefchikt voor den
gemeenen man , die aan zulke afgetrokkene redenerin.
gee, waarvan zich de Schrijver bedient, niet gewoon
is .
Voor dezen echter is ook hot geloof aan de onfierfelijkheid der ziel behoefte . Is deze dan evenwel
de eeuige weg , our daaromtrent tot gerustftellende
overtuiging to geraken , dien Geron in deze Gefprckken aanwijst ? Is dat hot geloof , dat Jezus vordert ?
Geloof zonder bewijs? En moest dan nu eerst, aan 't
hot van 's mans fcherpzinnige redeneringen , doze
foort van hulde aan Hem , die bet levee en de onfierfelijkheid heeft aan 't licht g ebra.g t , achteraan komen
Wij voor ons zouden onze Grijsaards , aan den rand
van 't graf, niet gaarne in zulke doolhoven orn!eiden .
Varl
e
(*) De akker lnidr bier w^t vreemd, tusfchen bake en
rots. Zou men ook liever moeten lezen bet akker? (AAaw

van den Rec.)
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Van .heeler harte omlerfchrijven wij , hctgeen de Vertaler zcgt : „ Bet Christendom, •, vel is waar, Overtuigt oils op eene ont,genzcg_;eiijke wiize vau oOZe onflerfelijkheid , en vertoont ous een zalig verfchiet am
gindfche zijde des grats ; intiisichen l :an h t den waren Christen, die zoo wel op het gebruik zij!rer rede,
als op bet bezit der opcnbarin behoort prijs to 11ellen ,
niet alleen ten hoogte aangcnaam ziin , de onderrigtingen des Christeodoms met de uitfj>raken der rede
to zien overeenffemmen ; daar hij in doze overeenflenl .
wing eenen grand to nicer vindt voor zijn geloof aan
deszelfs waarheid en goddelijkheid ; nicer hij gevoelt
zich tevens aaugefpoord, om , verilerkt door hot licht
des Fuangelics, op elcide der rede , verder voort to
gaan , eenen blik in de toekomst to werpen , en den
fluijer weg to fchuiven , wclke dezelve no-, voor zij(a
oog verberat ; terwijl hij zijne beicheidene isfingen
en hoogite wenfcheu , door wijsgeerige redeneringen
en juiste gevolgtrekkingen ; zoekt to Haven ."
Mair
dat dit het doel geweest zij van deze Gefprekken, zoo
als hij er op laat volgen, dit hebben wij , zoo min uit
de Voorrede van den Schrijver , als uit de Gefprekken zelvcn, kunnen opmaken . „1-let geloof," zegt Geron bl . i2, , het geloof, hetwelk onze heilig[te bclangen hetreft , wordt niet zoo zeer uit boeken , its
veeleer nit een deugdzaam hart , gefchept . Dit brengt
]let , door pulp der rede , uit zich zelf voort , en
bevestigt bet voor de eeuwighekL"
\Vij vraten
nog ecns , is dit ook bet geloof , dat ,jezus vorderde ?

Perhandelingen , nits egeven door TEYLERS Tws'eede GetiootfchaD . XVde Stuk , bevattende een gel Ihiedkunazg onderzoek orntrent de lotgeva/len der Dicht .konst,
under tie meest bekende , zoo oude als .bedendaa gafi::ke
Iefchaafde Yolken. Te Haarlem, bij J . J . Beets . I8c7 .
In gr. 410 . 548 Bl .
waarin

e verpligting ,
de Leden van
D
Tweede Genootfehap zich geftteld vinden, om , trit
krachte van den uiterHen wit des Stichters , in onderTEYLERS

'eheideue Valcken Vraaei} uit to fclrrijven , zet, als de
Be-
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lleantwoording gelukkig volgt , aan de Verb and clin gen.
Gene groote verfcheidenheidbij . Hetis to hopen, en ook
to verwachten, dat geen dozer Vakken, uit eenige bijkomende of gezochte oorzakc, zal overgeflagen of met
minder hartelijkheids behandeld worden, ont voor cen
ander, meer geliefci, plaats to maken . Hadde men althans
dat der Dichtkunde or uit weten to fchuiven, wij zouden
hot Deel derven , 't geen wij thans aankondigen, en der
Stichtinge tot geene geringe cere flrekt .
Ilet Voorftel, waarop hot Genootfchap, in bet Dichterlijk vak, thins ten Antwoord verlangde, namelijk,
• Eon gefchiedkundig onderzoek en beknopte maar
• grondige opgave van de lotgevalleu tier Dichtlconst,
• zoo onder de meest bekende oude als hedendaagfche
„ Volkeren, federt den tijd, dat zij verdienden onder
• de befchaafde Volken gerangfchikt to worden," isveel
bevattend . Hat vordert, om naar cisch beantwoord re
worden , con' man van geleerdheid , van teal- en gefchiedkunde, van fiuaak .
Bij hot ophangen dezes
Vraagfluks hoorden wij reeds, wit den mond van des bevoegde oordeelaren, over de moeijelijkbeid fpreken,
en bet wantrouwen uiten , ten aanziene van cone voldoende Beantwoording . Groot ook fchijnt bet aantal der
Mededingeren naar den Gouden Eerprijs niet geweest to
zijn . Genoeg, dat or 5 n zich opgedaan heeft, die een
voldoend Stuk inleverde ; terwijl men zich voorts met
een Fragment heeft moeten vergenoegen . Thaws gaart
tvij verflag geven van hat bekroonde Antwoord, en ,
voorziende dat bet to breed zal uitloopen ow jets van
hot Fragment to zeggen , zullen wij dit tot cone volgende gelegenheid uitllellen .
Van goederhaud zijn wij onderrigt, dat de Veer VAN
KAMPEN (*) geen eigeniijk gezegde Geleerde is, wanneer men door cenen Geleerden iemand verflaat , die op
de Hooge Scholen zich geoefend, en op die marktplaatfen van Geleerdheid en Wetenfchap voorraad opgedaan
Dan men treft fotns Perfonen aan , die, door
heeft .
eigen lust gedreven , zich vlijtig beoefenen , en daarin
zoo gelukkig flagon , dat zij velen der zoogenaamde
,-fka(*) Dezelfde Heer , wiens Zedeknndige Schoonheden der
hover, bl. r,5r , aangekundigd .a met ]of ver-.
r 1d he'bben .
Q 3
Ouden wij bier
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4kndemie-Geleerden, op ccnen wijden afftand, achter
zich laten .
Dc zedige VAN KAMPEN houde het ons
ten goede , dat wij hem onder die zeldzanaen range
ichikken .
't Vermogen der Dichtl :unite ontvouwd , en onder.
zocilt hebbende, of de Befchaving at of nict voordeelig
zij voor her Dichivermogcn, leidt eene beantwoording
ten voorcleele der fefchavinz, den Schrijver tot do roote zaak in dozen, ell (felt hij zich voor , de Gefchiederis der Dichtkunst zelve bij de mees to oude en hedendaag('che Nation, zoo kort als het gewigt der zake en
do overrijke (lofle hem toclaten, to doo .rioopen, - en
danrna eenige algemeene befluiten en regelen uit hot verhaalde of to leidea , betrekkelijk het onderlinge verband
van Dichtkunde en den toeftand cter Volken in allerlci
Opzlgtell .
Schoon niet onbelkend met de gronden, waarop fom •
nligen den flcbreeuwen den naam van een befchaafd V"ul'k
weigeren, vangt hij met (fit oude Volk aan . Hoewel
hij bekent geen Oosrerling to wezen , heeft hij, met oordeel, do fchriftcn van Qosterlingen in dit vak gelezen ,
en geeft des een wet kort, doch genoegzaam verflag, in
de Derlte Afdteling .
Tot de Tweede , de Grieken ten opfchrift voerende,
gnat hij dus over ; „ Begeven wij ons nu van do ftatige , heeds met hoogen crust vergezelde , gezangen
lsraels , die allijd huivering en godsdienftigen eerbied ,
rleermaleii fchrik en fomberheid inboezemen, tot do lie .
deren der Grieken ,die alle de hartstogten der menfchelij.
Lo z;iel op net edelst tieten uit to drukken , die ons
beurtelings roeren, wegfiepen, in cooed doen ontbran .
den, of aan hunne bevallige toonen boeijen, die , door
do (terkfte vlugr der verbecldingskracht inge-cven door
]let fcren gate gevocl van gepastheid befchaafd, de hooga
it :: kunst aan do zuiverfle natuur paren, en wier eenvoudigheid het zegel op de waarheid hunner gevoelens
cirul:t . Loch eer wij moor in 'r bijzonder de Diclit:kunst en hare ougewone vorderingen onder doze Natie
befchouwen , zullcn wij cerst eon vlugtigen blik op
den toe(land der oude Griekcn, ten tijde van bet morgenrood hunner befchaving, werpen ." Oils beftek duldt
rliet , de lotgevallen der Griekfclze Dichtkunde , van den
lstamvader HOMERUs of , door do bier onderfcheidcne
iijdperken van bloei en verval, na to gaan . Men zou,
tent
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ten aantiene van bet een en ander, wel lets uitvoerigers
verlangen ; doch bet wijde bettek, 't geen de Verhande .
laar had of to loopen, gebood hem kortheid .
Deze zelfde aanmerking geldt omtrent de Rorneinen,
in de Derde Afdeeling ; fchoon er, over 't geheel, alles in
voorkome , 't welk ter beantwoording der Vrage dient .
Wij herinneren ons bier eene door den Schrijver elders
gemaakte aanmerking , welke ook bier to pasfe komt,
dat bet Genootfchap geene Gefchiedenis der Dichters,
tnaar wel eene der Dichtkunde vordert . Hoe fraai befchrijft hij bet luisterrijktte tijdvak dier kunfte , ten
tijde van AUGUSTUS ! Aan welke Perfonen, aan welke dichterlijke begaafdheden herinnert hij ons op bet
treffendst!
Met bet Tweede Hoofdltuk tot de Gefchiedenis der
Dichtkunde bij de hedendaagfche Volken overltappen .
de, treden eerst de Italianen ten voorfchijn, in derzelver
onderfcheidene tijdvakkerr : bet eerJle, waarin dezelve
ontttond, en, reeds tot eene aanmerkelijke hoogte gerezen, eensklaps, door ftaat en letterkundige oorza .
ken, bijna geheel verdween ; -- bet tweede , waarin de
geest der Ouden haar weder deed verrijzen , en tot nog
hooger luister , dan voorheen , opvoerde ; - en bet
derde barer verbastering in de Zeventiende, en flechts gedeeltelijke herftelling in de Achttiende Eeuw . Ten opzigte van de Italiaanfche Dichters , zoo oudere als latere, toont de Schrijver geene geringe bedrevenheid .
De Spanjaarden en Portrsgezen, twee Natien, elkander zoo zeer door ligging , geaardheid , taal, en
fchaarschheid aan goede dichterlijke voortbrengfels gelijk , worden , in de Tweede Afdeeling , bij--en gevoegd, en ten flotte de oorzaak van die fchaarschheid
sangewezen .
Een rijke en bijkans onuitputbare -ftoffe verfchaffen,
integendeel, de Franfchen, die in de Derde Afdeeling ten
voorfchijn treden .
Schoon zich de Verhandelaar der
kortheid bevlijtige, fchetst bij de voornaamfte Dichters, derzelver invloed op hunne tijden, en de omwentelingen van den Dichtgeest . Doorvlochten is deze ontvouwing met vrij uitvoerige aanmerkingen, inzonderheid om to toonen , van waar bet bijkome , dat de
,l+ranfche Dichtkunde in hare trapswijze vorderingen
veel overeenkomst had met de Romein/che ; terwiji integendeel zoo wel de Griekfche als Jtuliaanfche verQ 4
fchil .
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fchiliemlc tijdvakken van bloei en afneming hadden,
geheel onafhankelijk van de beoefening der Kunil :en en
Wetcn.fchapoen in die Landen .
Vrij uitvoerig is bet dcel, 't geeu de Engelfchen in
de Vierde Afdeelin ; krijf en ; en het Plot geheel niet
gunflig . --- Een vlul;tigen blik tiaat de Schrijver ,
om bijgebragte reden , in dc Vijfde Afdeeling . op de
Zijne onkunde in de Rusrfcfze ta.all
dv-oorr{;r~lze hol e.
belet hem , hierover uitvoeriger to wezenn . -VAN KAMPEN'S bclezenheid in de Uichtwerken der Duitfchers
baart , in de Zesde Afdecling; , waar deze behandeld
worden , integendeel eene brcedvoerigheid , welke ill
cen niet gunilig oordecl over den tegenwoordigen toefland e ndigt, het drc Bend verval dier kunije aldaar
vonrlhelierde .
Met de Zevende en laatfte Afdeelin', komt de Verhandclaar tot de Nederlanders . Met den aauvang ver •
klaart hij, de kortheid to ;nilen Lehartigen, 't Been
bij oordeelt to gevoegelijke- to mogen doers , daar hij
onderflellen tnag, d ;it de I'adcriaudiche i)ichtkunde in
11'ederland meer aig,-mcen bekend is dan de uitheem .
fche, en dus minder ontwikkeiing van haren aard en
lotg;evallen beiloeve . t%Jij k.unnen pier nalaten to betuigen, dat wij eene breedere met genoegen zouden ge-zien hebben ; dan de Schrijver zegt, „ dat h .et aileen
hoofdtrekken zullen zijn , waarmcde ziine bevende
zwakke hand let tafereel eerier beknopte Gefchiedenii
van Nederlands Zangberg zal pogen to fchilderen ."
Vee1 bijvais en oedkeurings zai bet gedeelte, onze
vrn,el lte Dichters IretreiTenue, wegdragen , mar, ten
opzigte van de latere, het oordeel meer verfchillen ,
loo onltrent de gekozeue ter vermeldinge, als bet des
heoordeeldc . Zoo bevreenldde het ors order andere,
flat ldij, van ELIZAaETII WWOLFF fprekcnde, hare Kunsten Loeaerl~vricndirl AGATHA DEKEN geheel onvermeld
Jaat , die toch ais Zcde- en Lcerdichtcres naam gexnaekt heeft . Zoo deed bet ors wonder, tilt hij BELaAnaY befchriift als Cell Richter , , wiens zaal; het
immers de Ver!'Iiriche en floute geheel niet was
Zen, door hem order den naam van ZEELANDUS uitegc en , za.l niemand voor „ zachte liefdctoonen '
.
rumen
Hoe vzel groots en fchoons er ook van de Dichters
i .nU V S FEITH en Mr . WILLEM BILDERDIJI., Met aile
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le reden, to melden valle , als Dichters van de eerfte
grootte , ware het misfchicn beter geweest, van hun
to zwijgeu , dan „ met huivering bet to wagen orn
ecn par woorden van hun to fpreken ." - Bulten het
Sentimentelc, 't wc]k in ecnige der vroeg(te Dichtwerken van FIITH hcerschr , vine de Schrijver niets in
hem to berir,pcn. --- BILDERD1.11; loopt van a-l1e berispinl; vrij ; dan diens Yeremiades, waarvaii de toon , in
alle fcuriften dezes Dichters, zoo aanhoudend dezelfde is , mogten ruim zoo wcl , als hot Sentimentele
van FEITH , opgemerkt zijn . - :Len en andere , daarbij vermelde , mede cog levende Dichters hctaben
zoo veel erkenden voorrangs in verdienitcu met ,
dat zij , daar de Schrijver anderen , hun ten minIte gelijk, verzwijgt , behoorden vermeld to worden .
\Vie denkt hier Diet om cen overgeflagenen J . LE FR .
VAN BERKHEY?

Bij eerie opfommende vergelijking van de behandelde Volken valt bet oordecl voor ons Vaderland aliergunfbgst uit , nanielijk, „ dat de Xederduitfcbe Poezij
thans , zoo Diet in eenen volftrekten , ten minite iii
eenen betrekkelijken zin , de rijkite van Europa in
fchoonheden is ."
Hot Derde Hoofdtluk houdt zeven algemeene Aanmerkingen in , ter azntooninge, in hoe verre zekere oorzaken op onderfcheidene Volken, in verfchillende tijdvakken, dezelfde werkingen oefenden . \Vij fchrijven
ze of , als ftrekkeude , om den uitilag van 's Schrij .
vers nafpeuringen , in ddnen opilag, to doeIi kennen .
Elke Aanmerking gnat met eerie overwijzing op bet
voorgaande en nader bevestigende hedenkin en vergezeld .
I . De Diclitkunde , nu langzamer , dan Ipoediger,
bij een Volk verrezen zijnde , hield zich zelden lang
op een hoogen trap van luister ftaande ; maar daalde
weldra weder, en verbasterde van hare oorfpronkelijke
fchooiiheid .
11 . Veeltijds kwijnt de Dichtkunst in langdurigen vrede
en rust, en neemt, in tijdcn van onlusten en burgertwisten, een rieuw )even aan .
III . De guest, befcherming en aanmoediging van een
Opperheer draagt zecr veci bij tot den glans der Dichtk li ride .
Q 5
IV.
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IV . De zedelijke denkbeelden , wetten en gebruiken , oefenen' op de onderfcheidene Nation grooten invlocd nit .
V . De Godsdienflige begrippen der onderfcheidene
Vnikcn hadden op hunne 1)ichtlainde merkelijken invloed .
VI . De Dichtkunde ging de belchavende Wetenfchappen mecrmalen vooruit , vergezelde haar fomtijds , of
volgde hear bij eenige Volken .
VII . De Dichtkunst heeft over bet algemeen meest
geblocid bij de Volken, wanneer zij her toppunt van
flaatkundige grootheid en luister bereikt hadden ; en
n) "t het toenemen van zedenbcderf , hot verlies van zekcrc mate van burgerlijke vrijheid, en van nationale
vv :;ardigheid, begotr ook doorgaans bet bederf van den
3)c ltijl , in doze Verhandelinz gevoerd , is doorgaans zeer gepast, en nadert bij wijlen aan hot zwellende, 't geen eigenaardig moet worden toegefchreven
aan de behandelde onderwerpen, die den geese verheffen : van Dichters handelende, is het nier vreemd, dat
in de voordragt zich iet dichterlijks mengde .
Over den Doop en het Zvondmaal : eene handleiding voor
.Bervornaden , door G . B . REDDINGItJS , Predikant to
Te 4mflerdana , bij
[ aarde;aburg en Nederijnen .
W . Brave . i8o7. In 8vo . g2 BI.
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it boekske heeft een ouderwetsch aanzien ; bet is
gedrukt met eene zoogenaamde Duitfche letter, op
die wijze ais The5lcgifche en andere flichtelijke boeDit zou a
ken in de I7dc Eeuw werden uitgegeven .
doer denken, Lezers, dat bet een oud aukje was met
een nieuwen titel . Maar dat is zoo niet . De moderne
flijl bewijst onwede .fprekelijk dat bet nieuw is ; ook de
fhelling, het papier, enz . Ver}noedelijk heeft de Eerw .
Schrijver .zijn werkje, door dit middel , denzulken willen
aanprijzen , die , nit vooroordeel of gewoonte, geen
flichtelijk hock lezen, ten ware gedrukt met zulk eene
ouderwetfche letter . Wij kunnen doze eerlijke list, om
bet werkje onder zekere klasfe van menfchen to bren•
Son , niet wraken . De kleederen toch maken den man .
En
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En wie weel niet, hoe bet vooroordeel nog werkt , ten
aanziene van de Pruiken , Hoeden, Mantels en >3effen
der Predikanten ? -- Wij hebben daarom wel eens ge .
dacht, of het niet goed zoude zijn, dat de Maatfchappij : Tot Nut van 't Algemeen, eenige barer werkjes ook
met eene Duitiche letter liet drukken .
Diegenen intusfchen, welke , uit hoofde van dat ouderwetsch aanzien , een vooroordeel tegen dit boekje mogten opvatten, kunnen wij verzekeren, dat bet niet dan
verttandige , geen dweepachtige , godsvrucht ademt,
en een redelijk Christendom aanprijst . Het is leerzaam
zoo wel als ftichtelijk, en bijzonder gefchikt voor den
zoogenaamden gemeenen Man . - Wat de inrigting betreft, bet boekske behelst, onder 14 opfchriften betreffende den Doop , en even zoo vele betreffende bet Avond .
maal, Alleenfpraken , Gebeden', ook ecn enkel Gefprek
en een paar Liederen, betrekkelijk de genoemde plegtige
Jnftellingen .

Geneeskundige Waarnemingen , door H . VAN DEN BOSCH,
Pra&iferend Med. Do&or to Rotterdam , en Lid van
de Departementale Commisfie van Geneeskundig Onderzoek en Toevoorzigt , refderende in den Maag , enz . Te
Rotterdam , bij P . Holfteijn . I8os .
In gr . 8vo .
66 Blad: .
anneer wij den wetenfchappelijken ftrijd van zoo
vele beoefenaren der Geneeskunde, in bet vormen, voorflaan en volgen van bijzondere geneeskundige
ftelfels , 't welk niet zelden met cene roekelooze verwerping van de door anderen aan bet ziekbed waargenomene verfchijnfelen gepaard gaat, bcfchouwden ; wanneer wij daarbij in aarrmerking namen, dat de genceskundige wetenfchap, door theorie alleen gefchraagd en
uitgeoefend , zoo dikwerf veranderen en vallen moot ,
als deze veranderde en viel ; en dat Been middel zekerder gait, dan de liunst, om, op eene beredeneerde wijze, aan het ziekbed op de uitfpraken van de hoogile
regtbank , die der ondervinding, aandachtig bet oog to
vestigen : dan wenschten wij meermalen die dagen van
naauwkeurige9 waarneming to beleven , van welke Hippo.
CRATES bet trefendst, voorbeeld heeft opgeleverd . Wel
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is waar , wij bezitten een rijken fchat van zulkc suet
rlaauwkeurigheid opgezamelde waarnemingen , maar
venschten echter gaarne then rijkdom met tegenwoordige vermeerderd to zien , hoereer men zich federt eenige jaren, bijzonder in naburige landen, op de vervaardiging van onderfcheidene theoxetifche handboeken heeft
toegelegd , die wet eens van de oorfpronkelijkheid van
der Schrijveren denkbeelden getuigden , maar die ook
veelal reeds bekende , nu echter in eenen meer hoogdravenden , woor.dvermeerderenden, natuur-wijsgeerigen zin verwisfeld. , bevatten .
I loogstbelangrijk blijft alzoo voor de Geneeskunde en
bare beoefenaars de uitgave van naauwkeurige en aan
bet ziekbed opgezatelde waarnemingen ; en aangenaam
is bet voor ons , het geneeskundig werkje van den Rottcrdamfchen Arts als zoodanig to kunnen aanvoeren,
bevattende hetzelve mine waarnemingen omtrent eene
?tlierziekte met opgevolgde abfcesfen, gedeeltelijke outwrichting van bet linker heupbeen en uitzetting van
lemmige andere gewrichten ;
van eene hevige
ftuipziekte bij eene vrouw, bijna twintig jaren ouc' ;
aangaande den fpasmus cynicus, bij Brie onderfcheidene
lijders, binnen den tijd van vijf ninanden, telkens met
cene ongun(lige uitkamst ; - van eene verzwering in
de longen, door een uitwendig ontftaan gezwel, na getnaakte opening ontlast ; -•• van kuobbelachtige gezwellen aan den pals van den uterus en vernaauwing van bet
darmkanaal, bij de opening van bet Iijk eener vrouwe
ontdekt ; - met opzigt tot bet beveiligend vermogen
der koepokfloffe tegen de kinderziekte , door een aanmerkelijk voorbeeld bewezen , en jets over de ingeente
kinderziekte aan 140 voorwerpen to Wageningen in bet
jaar r8ot ; - voorts omtrent bet roodvonk of de fchar'lakenziekte, thans meer algemeen heerfchende ; - bet
nut van bet exxrattum Hyofcyami nigri tegen verfchil"ende foort van hoesten , vooral tegen den ktnkhoest ; -•
dat van bet fulphuretxm calcis tegen loodkolijken ;
en eindelijk van -eene gunilige werking van bet Semen
Phellandrii Aquatici bij ktnkhoest, met opgevolgde verettering in de, longen .
Uit het vooraf gezegde kunnen onze Lezers reeds opmaken , dat wij deze waarnemingen ter lezing en over,
weging aanprijzen . Waren dezelve eenvoudig als ziektekundige histories opgegeven , ook dan xog zouden
zij,
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zij, mar ons oordeel, hare nuttigbeid bezitten . 1)aar
echter de Schrijver ook bij eike waarneming zijue gevolgtrekkingen, ter oplieldering der ziekte zelve en ter
verklaring zijner in hat work geftelde geneeswijze, gevoegd heeft, wordt dit nut no ; aanmerkelijk vcrmeerderd ; hoezeer wij ook, nan den anderen leant, ons verpligt vinden , bier bij to voegen , dat men wel cens bij
zulke gevolgtrekkingen meerdere zekerheid en grondiger
bewijzen zou kunnen verlangen . De waarnetniugen op
zich zelve befchouwd , als zoo vela daadzaken , aan geene Recenfie kunnende onderwerpen , willen wij die gevolgtrekkingen eenigzins nader toetfen, en wet die in 't
bijzonder, weike bij de waarnemingen omtreut hot roodvonk of de fcharlakenziekte gevoegd zijn .
De Schrijver dan fchijnt de oorzaak van hot Roodvonk of der Scharlakenziekte to flellen in acne eigenaardige ftoffe, welke haren oorfproug in do cerise wegen
neemt, en tevens uit lien hoofde derzelver befmetting of
mededeeling aan anderen to ontkennen, fchoon echter
bekennende, dat hij nog geene genoegzatne gronden be2it, om hot befmettelijke geheel en at to verwerpen . -Ons befte1 gedoogt even min, als dat des Schrijver
tot slaving zijner denkbeelden, eene uitvoerige Verhandeling over de onzen to leveren ; wij willeu ook gaarne bet mogelijk betlisfende afwachten van bet antwoord op de vraag van bet Zeeuwsch Genootfcflap
der Wetenfchappen to Middelburg ; maar wij zouden intusfcha .n meerdere en grondiger bew jzen voot
zijne ftelling, welke ook die van STOLL,LLtNTIN en atideren is, verlangen , om van gevoelen to veranderen ,
dat de ware ,- niet zamenzetfelde , ontftekingachtigc
fcharlakenziekte, die alzoo door geene fordes der eerile
wegen ontf{ aan is, alleen door eene aangebragte linetftofle, hetzij door onmiddellijke aanraking, hetzij doer
tusfchenkomst van mentchen en zaken , die doze fnmetftot=
fe met zich voeren en aan anderen, die deze zicktenietgehad hebben , mededeelen, Karen oorfprong neetnt ; wclke ftoffe zich op hot levensbeginfel en op de masfa der
vochten ; in welke zij door middel van bet lymphatisch
vaatgeftel opgenomen words , werkzaam vertoont . Men
kan immers, en hiervan getuigt de dagelijkfche ondervinding, de verfpreiding dier zickte door gepaste behoedmi-ddelen voorkomen . Van waar toch anders de nuttige gevolget3
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gen of to leiden dier middelen , welke tot voorbehoeding zoo wet , als om de fmetfloffe to vernictigen of
to verdelgen , gebezigd worden ? De Veer VAN DEN
Boscu leest voorzeker het Geneeskundig Magazijn ;
daarin, dunktons , kan het geplaatfte van den Hoogleeraar TH JESSINK hens doen zien , dat die middelen , in
hot gebTuik van zekere op ,gegevene poeijers en der berookingen beftaande , toereikende waren, om de Toehoor .
ders des Hoogleeraars van de ziekte to bevrijden ; en Recenfent zelf en meer zijner vrienden hebben door zoo .
danige middelen hot roodvonk voorgekomen . --- Dat
intusfchen de Schrijver in zijue prac'Hjk, benevens an .
deren , die met do aan hot roodvonk ziekliggenden omgingen, vrij bleven , bewijst nog niets ftelligs tegen
de befmettelijkheid der ziekte, daar er , ook naar onze gedachten, eene zekere vatbaarheid voor deze ziekte vereischt wordt, en er aldus bij haar even dikwijls datgene ploats heeft, wat anderen met den Recenfent in de
kinderpokjes waarnamen, namelijk, dat velen, die zich
met de lijders nan deze ziekte bezig hielden, en zelve
de kinderziekte suet gehad hadden, vrij zijn gebleven ;
om die reden nu de befmettelijkheid der kinderziekte
to willen in twijfel trekken , en haren oorfprong nit
eene eigenaardige floffe der eerile wegen to willen
afleiden, zou, dunkt ons, geene beredeneerde gevolg .
trekking zijn .
Maar nu de hulp, de verligting door braakmiddelen,
welke wij in den aanvang der ziekte, vooral wanneer
men overtuigd is dat er nadeelige floffen in de maag
voorhanden zijn, als zeer heilzaam aanbevelen , pleiten
deze niet voor de meening des Schrijvers ? hetwelk
zijn Ed . zelf fchiUnt to kennen to geven . Maar zou men
(Ian , omdat braaltmidde:len dikwijls veel help in onderfcheidene ziel;ten toegebragt hebben,tot bet befluit moeten komen, dat die ziekten haren oorfprong in de maag
of de eerile wegen hadden ? Is dan de kinkhoest, bij
voorbeeld , waar zij, en vooral de Ipecacuanha, zoo
veel nut to weeg brengen, eene ziekte der maag of der
eerile wegen? Is hare zitplaats niet, gelijk de kundige
VEIRAC zoo onwederleghaar heeft aangetoond, de verlenging der opperhuid, welke bet ftrottenhoofd, tie luchtpijp en hare takken enz bekleedt ; en ontflaat zij niet nit
cene prikkelende ftofl'e, welke deze deelen aandoet, 'ell
cene vermeerderdeaffcheiding van flijm veroorzaakt?Zou,
dis
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dit nu op de fcharlakenziekte overgebragt wordende ,
de werking der braakmiddelen niet aldus kunnen ver .
klaard worden ; dat zij, door den fchok, dien zij aan
bet ligchaam geven , eene geheele ontippanning to weeg
brengen, de huidkramp wegnemen en de nitwafeming hevorderen? Een en ander geven wij den bekwamen Schrijver in bedenking : wat zijne geneeswijze betreft, daartegen hebben wij niets in to brengen . Wij zijn bet met
hem volkomen eens, dat bet zeer verkeerd gehandeld is,
om, door bet onophoudelijk toedienen van zooge .
naamde dil rentia , de huiduitwafeming meer en meer to
bevorderen ; wordende daardoor bet levensbeginfel niet
genoeg nit deszelfs ondermijnden toetland opgewekt ;
cen toefland, welke in onze tegenwoordige fcharlakenziekte zoo fpoedig zigtbaar is, waardoor tevens, naar
onze gedachten , die ziekte thans cen gevaarlijker voorkomen heeft, en een fpoediger dood fchijnt to bevorderen . Terwiji wij dit fchrijven, komt ons de 25 band 2
tuk van HUFELAND's ?ournal in handen, waarin wij
bet heilzaam gebruik van het rookend Salpeterzuur in
hopelooze gevallen vinden •o pgeteekend ; waarom wij met
dien Schrijver dit middel ter beproevin e aanbevelen,
daar toch bet nut des Vitrioolzuurs buiten tegenfpraak is .
Met de volgende aanmerking be(luiten wij bet gezegde
omtrent de fcharlakenziekte . Men roept algemeen , en
niet geheel ten onregte, over de meerdere kwaadaardigheid dezer ziekte ; zij is zulks voorwaar ; met dit denkbeeld heeft ongetwijfeld bet Zeeuwsch Genootfchap zijne prijsvraag uitgefchreven , waarom de fcharlakenkoortsthans zoo boosaardigis,en velen daaraan f erven ;
of bet dus niet to denken zij, dat deze ziekte niet
dezelfde zij, maar cenen anderen naam verdiene : maar
wij mogen toch onderflellen , dat men de fchriften
van DE HAEN, van BICKER , en van SENNERT, die
reeds 53 jaren bereikte toen de beroemde SYDENHJI\i
geboren werd, gelezen hebbe ; daarin vinden wij van
onderfcheidene Epidemien gewag gemaakt, die eenen
gevaarlijken loop hadden, en waarbij velen bet levett
verloren .
Zeer to rent merkt de Heer VAN DEN BOSCH aan, dat
elk Geneesheer, als hij maar eenigen grond heel't om
bet befmettelijke van eenige ziekte in twijfel to trekken,
trachten moet, daariu door naauwkeurige waarneming,
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gezonde redenerin en joist onrdeel verder to geraken,
daar dit denkbeeld van befinetting fchrik en vets veroorzaakt, en niet zelden de oppasfing en vertroosting
van b1oeev"Crwanten enz . verhindert : near wij geloi ven,
aan den anderen kant, dat de voorzigtige Arts tevens
verpligt is , on, , zoodra hij vats zoodanige befmettclijklicid, als wij voor ons meenen dat iti het roodvonk, de
fcharlakenziekte, of fcharlakenkoorts, zeer zeker plants
heeft, overtuigd is, zoo veel mogeliik alleen overtolligen toegang tegen to gaan, often minfte hun, die of in
de noodzakeliikhcid zijn om m_-t den zieken ow, tee gaan,
of zic i pl.if;tslialve of door bijzonderebetrekkingen daartoe gehouaen rekenen , zoodanige vourbeitoedtriddelen to docu beziLen, die bevonden zijn voor de ontvan-ging der fmetilofle to bevrijdeu . Ware (lit nicer in liet
cog gehouden , de vriend zoo niet menigmaal , gelijk
Recenfent dit za ;, het flagtoffer zijner vriendl'chap zijn
geworden !
Onder de waarneming omtrent bet beveiligend verniio.
gen der KoepoktloIfe tegen de Kinderziekte vinden wij
een en ander op getelkend , dat wij van to veel belang re .
kenen , om 't niet, ais een blijk van des waarnemers bore .
deneerde floutmocdigheid, onzen Lezeren merle to declen .
-De Heer VAN DEN EOSCH e ntte .i n April zijne beidc
kinderen met de koepokitoff'e in ; alles liep naar wenscli
af : den a6 Junij uatu hij de itofe uit variolae discretae,
den ii 3den dag na de uithottin , van een meisje, veertien jaren oud, entte daarmede acht kinderen, benevens
bet zoontje van eenen Predikant, en ook zijne reeds in
Aril evaccineerde kinderen , in . Bij alien ging de
plaatfe ijke werking in de eerf{e dagen geregeld voort ,
tot op den zelden dag, wanneer het reeds verheven
wondje, als door een gloeijend ijzertje veroorzaakt,
1ij zijne twee kinderen begun to verdooven en hinnen weinige dazed geheel genas, zonder dat zijn Ed . her minRe of gerttiglte toeval van ziekte, veel min eenige nit .
bottingskoorts, noch opgevolgde pokjes waarnam . Dus
weder een voorbeeld bij zoo vele, dat gevaccitleerden ,
wanneer de flof ilechts deugdzaam geweest zij, de kinderpokjes niet bekonien . De overige negen kinderen begonnen den 8 , 9 en ioden dag zeer ziek to worden, kregen hevige ftuipen met koortg en opgevolgde uitbotting, eene ernitige etterkoorts outftond, rer-
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will alien in grout gevaar verkeerden , zoodanig zelfs
dat VAN DEN BoSCH aan het bchoud van drie hunner
wanhoopte .
BBijzondere opmerking verdient het, (enditpleitnietzees^
voor de voorbehoedrniddelen in de Kinderziekte, voorz
al niet voor dat, hergeen de Schrijver vruchtcloos bezigde) dat con der kindWren, dat gedurende vier maanden
de voorbehoedende pocders van wijlen den Ilaagfcheit
Geneesheer InIAN JACOB vary DEN BoSCII gebruikt had,
juist de meeste eruptie van alien gehad, eu in cen dreigend levensgevaar verkeerd heeft .
Zecr verftandig llar~aelde de Schrijver, clot hij bij
de fterke bcfmetting, die or to WFageningeu piaats had,
niet dadelijh de inentin ; derl.oepol :tiollc in'het work l clde
of aanprees ; daarhet kind , dat net die ltolle zou ingeent
worden , ligtelijk door de kinderziekte konde helmet
reweest zijn . Leer ten nadeele dus dezer nieuwe ontdekking zou dit gef rckt hebben , indien zich , ondanks die inenting, de natuurlijke kinderziekte geopen •
Ward hadde .
Dan wij zouden to wijdloopig worden , indien wij
de helangri;kheid van deze waarnemingen door verdere
proeven wilden ftaven . Wij wenfcilen, dat eene ruime praftijk den Deer VAN DEN BOSCH in ftaat flelle,
Oils fpoedig eenige nieuwe to leveren .
Handboek der ,fardrijkskunde , ten dien/le van alle lUoorflanders Bier Wetenjchap ; boneverts eerie Ldeiding in de
is- en Natuurkundige Geog raphie, gevol~7d van een volledig Register, door j . L: . FABRI, L1ooglecraar to Erlangen, enz . T7ertaald, met onder`chcidene Bijvoeg%elen
en Annmerkingen tot heden i ermeerderd , en van de noodige Kaarten naar do menufle bepalingen, voorzien,
door 1 . VAN WLltc , ROELANnszoON .
Ifle Dcel. Te
Haarlem, bij F . Fohn . 1807- In gr . Svo . Bchalve her
hoorwerk, 294 bladz .
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et hoe veel lof ook oudtijds H.ur.NFR bet vak der
Staatkundige Aardrijkskunde behandeld heeft, cii
deszelfs Werk, vooral door den arbeid, die daaraan
r+-rEttus befteed is, zeer aanzicildoor BACHIENE en cns
lijk is verbeterd ; valt het echtcr niet to ontl :ennen, dat
hierin veel to verbeteren volt, zoo om de groote veranderingen , die de verdeeling der Landen , Staten en Re LETT . i o8, no . 6 .
R
go'"
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geringwormen ondergaan hebben, als nit hoot de van de
uitgebreider en naauwkeuriger kennis van vele gewesten
des Aardrijks federt de latere ont :iekkingen . Met ge.
roegen kondigden wij reeds voor meer dan vier jarert
anti, der arbeid van den kundigen l . DE c.LLDirR, hefreed aan bet beroemde Werk Van UUTHRY ; ' t welk
echter eenen tragen voortgang fchijnt to hebben , on,
indien zulks misfchicn aan Bering vertier is toe to fehrijven, een gunftiger onthaal allezins verdiende ; ten minfle is bet will; undig gedeelte der Aardrijkskunde door
den lleer Dr G LDf R met vecl oordeel en juistheid be .
handeld .
Hot nn aangekondigd Werk is eene uitbreiding van de
met ]of bekende Beknopie fiaadleiding tot de 4ardrijksbEfchrijving van denzelfdcn Auteur, mcde bij den Drukker dozes r LOHN , I Q05 , in de I'ranfche en Nederduitfche talen , ten dienfie van het onderwijs op de Scholen, uitgegeven . Dit uitzebreider WW'erk des Hoogleeraars J . I,, . FABRI is in Duitschland', met veel graagte ontvangen ; en hot is naar den negeuden verbeterden Druk,
dat doze Vertaling hot licht zict . J . VAN WIJK, zeer
verdieuflelijk Onderwijzer der Jeugd op eene der Departemcntsicholen der ;Maarfclt :gnpiie Tot Nut van 't
4lgemeen to Amiterdant , heeft daaraan zijne kunde,
vlijt en arbeid wel willen befteden , ten dienite zijner Landgenooten ; en verdient hij hierin to meer ,of,
daar i- iij niet als bloot Vertaler to voor{chijn treedt . Hij
leeft zeif de n?oeite genomen , nicuwe berigten van Reizigers na to flaan, die ten voordeele gebruikt, en bij elk
Land deszelfs Maten , Munten en Wisfelhandel aangetoond . Met betrekking tot on,-, Vaderland vooral wenscht
hij uitvoeriger en naauwkeurip;er berigten mede to deelen, om (lit "erk voor onze behoeften meer gefchikt to
maken , en hoopt daartoc door medewerking en bijdragen van kundige lieden in that gefteld to worden ; tot
welken verdienllelijken arbeid wij hem lust en krachtetn
toewenfchen .
Bet is uit den card der zake , gelegen niet alleen in
de wisfclvaliigheid der menfchelijke dingen , aan gedurige afwisfelingen onderhevig, maar ook in de menigvuldige Oorlogen, welke nieuwe verdeelin -en der Landen
ten gevolge hebben, dat alle Staatkundige Aardrijksbefchrijvingen door den tijd geheel onbruikbaar worden .
Thans vooral words de gedaante van Europa, zoo ten
opzigte vau de verdeelingen der Landen , als met betrekking
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king tot derzelver Staatsinrigtingen en P .egeringsvormen,
zoodanig veranderd, dat van daar de regenwoordige ujd
min gefchikt fchijnt voor dusdanigen arbeid . De Fleer
VAN w1JI, heeft zulks zeer wel ingezien, maar is van
oordeel, dat de behoefte van ecn gefchikt Aardrijkskundig \Verk , vooral bij de befchouwing der gewigtige gebeurtenisfen van onzen did cn hij het lezen der nieuwspapieren en gefchiedenisfen, nu meer dan ooit dringende is .
Hij meent ook deze zwarigheid to zullen ontgaan, met
niet to beginoen met o,is Vaderland en het middenfle gedeelte van Europa , geiijk hij anders zoude gedean heb=
ben , maar met de Noordedijke Landen , welke in dit
Deel worden afgehandeld, et} „ in weike men," gelijk
hij zegt, „ gecue gewiFrtige vera ;t eringen to vermoe=
den hebbe ; tern-vijl ll.ij hoopt , dat , Uij'le uitgave van
bet tweede Dcel,de Staatkundi . Verdedlin Van Europa
de gewenschte vastheid en beltendighcid zal hebben verkregen . Hoe het zij, wij hopen, dat de ongunst der
tijden op dezen arbeid eenen utan nadecligen invloed mote hebben, en voegen onzen wensch bij • lien des Vertalers, dat „ deze overweging elk weldenkenden to eer„ der aa.uipore , om eerie zoo kostbare onderneming,
• ten algemeenen nutte begonnen, to helpen bevorder• lijk zijn ." Zekerlijk valt deze onderneming kostbaar,
inzonderheid ook nit hoofde van het fraai ltel geheel
nieuw in het koper gebragte Kaarten, waarmede dit Werk
verfierd wordt . Deze Kaarten zullen ook afzonderlijk
en ongeplooid in Omfageu op best velin Rojaal papier
bij den Uitgever to bekomen zijn .
Ten einde de Aardrijksbefchriivingen duurzamer, en
niet telkens van de (feeds afwisfelende Staatkundige be*
trekkingen afhankelijk to doen zijn, is misfchien de volgende voorfiag niet geheel to verwerpen : dat men de
Staatkundige betrekking, benevens alles,'t Been daartoe
behoort, geheel van de Aardriikskunde afzouderde ; bepalende zich eeniglijk tot de ILing der Landen, Steden,
\lekken , derzelver aanrnerkelijkheden , koophandel ,
voartbrengfels, inwoners, zeden, hedrijven, enz . Men
zou dan de Landen nmoeteu verdeelen, net naar eenigen
Staatkundigen ointrek , dewijl deze zoo dikwi .jis verandert , maar volgende voornarne Zeeboezems en loop van
Rivieren, waartoe zij het neast kumten gebragt warden,
Daar Duitscriland in zoo veie afzonderlijke Staten verdeeld is, hebben fommige Aardrijkskundigen ten opzigR 2
to
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to van dit Land lets dergelijks federt lang gedaan , e
hetzelve verdeeld in Landen aan den Rijn , aan de :w
plain enz . De groote rivieren zouden voor de hoofdverdeelingen, de kleine, waarvan overal con genoegza,
me voorraad voorhauden is , voor onderdeelen kunnen
dienen ; volgens welke verdeelingen men algemeene en
bijzondere Kaarten zou kunnen onewerpen . Men zoo
ook eene Wiskundige verdeeling kunnen volgen , on naar
de graden van Lengte en Breedte de geheele oppervlakte
van het vasteLand naar willekeur in verfcheidcn f'ukkett
kunnen fnijden , en dezelve afzonderiirk al handelen .
Naar bet eerfle ontwerp zouden intusfchen de Kaarte , i
con bevaliger aanzien hebben . Men zou voorts ecu afzonderlijke Kaart, of zoo vole n-j .n noodig achtte, kuna
nen ontwerpen, naar den politieken toeltand van dien
tijd , met hijvoeging van de gcbruikelijke Namen der
Landen .
Dan zoude het moot flel Kaarten ook niet
telkens gebrekkig worden door nieuwe ffaatkundige verdeelingen . Men denke flechts aan do Kaarten (opdat
wij alleen (leze noemen), ons voorflellende de Landen,
oudtijds bekend onder den naam van Oostenrijkfclze Nederlanden ; die men alzoo bleef noemen , fchoou vole
derzelve reeds federt lang tot I~rankrijk of de Vereenigde
Nederlanden behoorden : al hetwelk groote verwarringen in het behandelen der Aardrijkskunde geeft . 13ij
de Kaart, ons de itaatkundige verdeeling der Landen
vonrftellende , zou , bij wijze van ilanbangfel, al betBeen tot hat eigenlijk ftaatkuodig gedeel_te der Aardrijkskunde beehoorde, kunnen verbandeld worden ; en zou
bij merl :elijke veranderingen in het flaatkundige, alleen
dit Aanhangfel, benevens de daartoe behoorende Kaarten, t :unnen veranderd worden . Recenfent wil echter
niet ontkenr.cn, dat zoodanig een plan ook in de uitvoerint; zijne ;.warigheden zou onnnoeten ; weshalve° hii , hiervan aftlappende, de Lezers met het Work
voorhandcn no- lets nader wil l:rL <end maker,
Vooraf gaat cone Wrskundige betcbouwing des Aard .
kloots , welke wel kort , doch over bet geheel met veteischte naauwkcurigheid bebandeld is, met aanwijzing
echter op de nicer uitgewerrkte Inleiding van den Heer
J . DL (tLDYR, boven genormd . Men kan echter, onzes achtens . deze voor voldoende houden ; fchoon wij
moeten erkennen, dat dezulken, die daarin geen uitvoeriger onderwijs genoten hebben , dic gedeelte >Jezwaar .
Jijk.
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lijk uit zulk een opftel zouden leeren . Meer moeten
wij het houden voor cene handleiding , waarvan een Onderwijzer zich gevoegeiijk kan bedienen . Daar er vau
alle Lijnen, die men gewoon is op de Globen to trekken , cenig verllag gegeven wordt , had er ter plaatl'e,
alwaar er van het kompas en de windflreken get' roken
wordt , eenige befchrijving kunuen bijgevoegd worden
van de Loxodromifche Lijuen, die mede op de Globen
voorkomen .
1-lierop volgt eene Aratuurkundige Aardrijksbefchrijving, waarin verllag gedaau wordt van den Dampkrin g,
Luchtverheveliugen , Winden, gefteidheid van de oppervlaktc des Aardhodems , inwendige Voortbrengfels ,
Mineralen , Bergen, aard der Landen, Bronnen, Rivieren , Meren , Zeeen , Diepten , voortbrengfelen der
Aarde, Menfchen, Dieren . Deze \Vis- en Natuurkundige befchouwingen des Aardbols beflaan flechts 74
bladzijden .
Tans volgt de Smatkundige Aardrijkshefchrijving,
21s zijnde het eigenlijke doel des Schrijvers . Men moot
echter onder het woord Jlaatkundig zich een veel grooter omvang voorftellen, clan hetzelve aanduidt : want
hieronder is ook begrepen, 't geen in andere Aardrijks .
befchrijvingen daartoe gebragt wordt, als Natuurlijke
ligging , Zeeboezems , Rivieren , aard der Gronden,
derzelver Voortbrengfels, Klimaat enz . Volgens bet
ontwerp , door Recenfent boven kortelijk opgegeven,
zou dit alles tot de eigcnlijke Iardrijkskunde moeten gebragt worden , en het Staatkuudig gedeelte , afzonderlijk befchreven, zou nicer aan deszelfs opfchrift voldoen,
en van veel kleiner beftek zijn .
De Schrijver begint met de verdeeling van Europa,
telt ten Noorden Grootbrittanje en lerland , Noorwegen, Denemarken, Z ;veden, Rusland, welke Landen in
dit Eertte Deel worden afgehandeld, zijnde daarbij de
noodige Kaarten gevoegd . Tot Rusland is mede gerekend deszelfs uitgeftrektheid in Azie en Amerika . Bij
elk Land is eene aanwijzing van de beste Kaarten . De
ltijl is iugerigt, om in weinig,woorden veel to bevatt^n,
waardoor zij in vloeibaarheid'wel verliest, doch in rijk .
heid van zaken wint . Overal is van de nieuwfte berigten gebruik gemaakt . Gelieft de Lezer over het een eit
ander zelf to oordeelen , zie hier, wat van Londen gezegd wordt . „ Londen aan den Theenms (middelbare
R 3
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., hoogte boven de oppervlak e der Zee 40 Voetcn) de
3 , foofd(Iad van hot geheele Rijk, de groot{Ie Koopfiad
„ der geheele Wergild . Lengtc 2o° a5-' 45 4 , N . Br .
Zij is ntntrent 11 mijl lang en meer
5I ° 35` 494 . -• dan eerie halve mijl breed, heeft op eene(n) vlakke, n)
• inhoud van 4000 Acres (,ieder van 5356 Eng. Voe• ten) 8oco groote en k1eine l1raten (waaronder Cheap• fide, door de rn-oig,vuldige en kostbare Kranierijeu,
• en de woonplaatlen der voornaamlle Grusfiers, waar• fchijnlijk de rijk(ie firaatt van de Wereld), 34 Mark• ten , 71 Opene plaatfen , 02,ooo I-Iuizen enz . Verder
„ waren er io 1796, 74.2 Taverns, 58o Tons (Herber• gen), 822 Koflij i izen, 7994 t)penlijke I roegen(f11e• houles of Public hoo/es), waar alleen door hot work• voli ; 36 M i~ ocn :en Guldens jaarlijks verteerd wordt ;
• 3o,ceo tModel:r mers en Sicraad-verkoopers(,) 25 a
• 26,coo Klcere :,m-tkersknechts en i2,ooo Nachtwachts .
• In 1377 telde men nog geene 43,000 lnwoners, en nu
„ rekent men d~zive des winters op I,IIo,ooo(,) des
• zorrters op 9(0,000 . /olgens eerie telling op last der
• regering ;gei.,aa ;, , en in I8o2 aan hot Lagerhuis voor• gelegd , hlijkt, dat het getal der bewoonde huizen in dat
• jaar is gewees+ r •u ,229, en dat der onbewoonde5t85,
• en toes S64 .54 i Inw . zonder Krijgs(-) of Zeelieden
,, to rekenen daar het met doze de 9co,ooo overfleeg .
werdcn er 16,,54o,ooo ponden Boter en
• 111
1%)l
,, 2,I .G6o ..coo p+,nden IZaas gebrnila, enz . enz .
slelgeeu wij Dirt kunnen nalaten nog op to merken, is, dat ue zitiiiieden doorgaans zeer flechtgeinter,ou~ac~u~er~~ zijn ,- °t keen zef:erlijk aan onnaauwkcurige
t:orrectie moot worden toegefchreven , maar dikwijls in 'e
lezen Quit . Ook zijn de Latijnfche benamingen fomwijlen 1:watlijkcefj)cld,alszonaetorrida,frigida,doorgaans,
collum your coelsr;a . Onder de onnaauwkeurigheden o .lroort ook : „ De Zon blijft 8 dagen ]anger in de Nour .
• delijke dot in de Zuideiijhe Teekenen , dewijl zij
(Nfl . Zon) in de eerlle de Zon na(lert ." - „ Alle
•
• 2 :I uren draait zich de Aarde eens in zichzelven
3 , zelve) rood," Eigenlijk icts minder : want als dezelfde Ster wederom in den 1\leridiaan v!rfchijnt, heeft
tie Aarde .ae
H omwenteling volbragt . Deze zinfnede is
vok zuiver Iloogduitsch met Nederduitfche woorden .

Proe-
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Proeve eener Dichterlijke Vertaling van de Ilias van HoMI,Rus, door MATTHIIS SIEGENBEEK . Te 4m/lerrlarn, hij
J . Allarr . 1807- In gr . Svo . Bl. LVIII. i3r.
jf n eene Opdragt , die tevens gedeeltelijk tot Yaorrede
,j ftrekt, en aan den Heer J ER . D E BOSCH gerigt is,
doet de Iloogleeraar SIEGENBEEK, onder andere, hulde
aan de nagedachtenis van RICHEUS VAN OMMEREN, zij .
nen ;;ewezen' Leermeester aan bet 1tnJlerdam/she Gvinnaftum, en betuigt, dat hij alles , wat hij is , aan de op .
leiding van then voortreffelijken voriner der jeugd in cie
eerfte plaats to danken heeft . Gelijk deze betuiging hot
hart van den Heer SIEGENBEEK tot eer verftrekt, daar ze
volkomen den ftempel der waarheid`draagt, en alleen
uit dankbaarheid kan voortkomen ; zoo moot ook ieder,
die , even als SILGENBEEK, bet geluk gehad heeft , en
wist to waarderen , van door VAN oMMEREN onderwezen
to worden , de loffpraak , bier aan hem gegeven, van
harte toeftemmen, en daarin den weergalm zijner eigene
dankbare herinnering vinden ; terwiji de overige Lezers,
op hot aantal van VAN OMMEREN'S leerlingen ziende, die
titans in onderfcheidene kringen aanzienlijke hosten be .
kiceden , ook zullen moeten erkennen , dat sIEGENSEEK
niet to veel zegt, wanneer hij verklaart, „ dat in begaafdheid, om de verborgene kiem van een' voortreffelij .
ken aanleg in jonge lieden op to merken en to ontwikke.
lei), om hun fmaak voor de wetenfchappen in to boeze .
men, en eenen onverdoofbaren lust tot derzelver beoe .
fening bij hen to ontvonken, VAN OMMEREN's weder.
gade niet hgt zal gevonden worden ." \Vij twijfelen or
this niet aan, of dit gedeelte der Opdragt vooral zal door
ailen met genoegen, door velen met toettemming gelezen
worden . Na verder zijnen anderen Leermeester, den
glom vermaarden WYTTk.NBACH-I , met den vereischten
lof vermeld to hebben, geett de Heer SIEGENBEEx de re .
denen op , waarom hij doze Proeve aan den HeerDE BOSCH
opdraagt ; welke zijn , deszelfs bekende hoogachting
voor- en diepe ervarenheid in de fchriften van der Vader
der Dichtkunst , SIEGENBEEK ' S erkentenis voor al den
raad en de huip, hem door DE BOSCH in bet voortzetten
dier ftudien bewezen , wier liefde VAN OMMEREN bet
eerst bij hem verwekt had , en eindelijk beider meer en
meer toenetnende overeenkomst van gevoelens omtrent de
meest
R 4
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incest gefehikte middelen , om den bloei en luister der
Vaderlandfche Letterkunde to bevorderen . Daar deze
3middelen in de beoefening en navolging der Ouden gele .
gen zijn , zoo voelde s1EG NBEEK zich genoopt , om
zijue krachten aan de vertolking van een' Dichter der
oudheid, en bijzonderlijk van EIOMERUS, to beproeven,
ten einde langs lien weg der Vaderlandfche Letterkunde , ware bet mogelijk , eenig nut to bewijzen .
Wij moeten niet alleen dit doel loffelijk, maar ook bet
bij de hand genomene middel gepast noemen . Hoe langer wij toch op dit ftuk nadenken, des to meer worden
wij overtuigd , dat bet bezorgen van goede vertalingen
van de meesterftukken der oudheid Diet alleen op zich
,2e1f eene verrijking onzer eigene Letterkunde is , maar
vok zulke beoefenaren derzelve, die door hunne opleiding buiten de gele~cnheid gebleven zijn, om de Ouden
in bet oorfpronkelijke to lezen , eenigzins voor dit geniis fchadeloos ftelt, en aan onze Dichters, voor zoo
ver zij zich in hetzelfde geval bevinden, den weg opent,
om, door bet gepast overnemen van de fchoonheden der
Ouden ,hun kunstvermogen teverhoogen cute veredelen .
Niet minder keuren wij de bepaalde keuze van den Heer
sa1GEN'1EEK goed , waartoe hem de algemeen erkende
uitmuntendheid van HOMEkUS boven alle latere Dichte .
ren, en de gedachte, dat er van geen zijner werken in
onze moedertaal eene maar eenigzins dragelijke vertaling
voorhanden is, met regt bepaald hebben . Dleer bijzonder
viel z ijne keuze op het XXII(te Boek derlduas, als meer dan
andere op zich zelf V aande, en niet met de min(te fchoonheden prijkende ; vervolgens voegde hij er bet XXIVfte
of laatfie Boek nog bij , daar hetzelve hem toefcheen
met bet eerst vertaalde cen fraai en gevoegelijk gehee.l
uit to maken . Ten aanzien dezer nicer bijzondere keuze
vertrouwen wij, dat niemand, die HOMERUS kent, met
den 1Ieer sIEc ENBEEX verfchillen zal . Hiervoo.r zou
a tog minder to vreezen zijn, indien wij ons vleijen mogten , dat wij door den tijd de geheele Ilias , op dezelfde wijze bewerkt, van dezelfde hand to verwachten hadden. Doch daartoe verbindt de Heer SIEGENSEEK zich in
het geringfte niet , zoo nit eene befcheidene geringfcltatting van zichzelven , die hem niet toelaat, zi.ch voor
die moeijelijke task berekend to achten, als omdat hij ,
b.if zijn gewigtige beroepspligten, tegen de verbazende
ttitgeftrektheid van zulk eene onderneming opziet . Oolc
tuijfelt hij , of de fmaak dezer eeuw in de kunstgewrochten
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11oMERUS genoeg bel:agen zal vinden .
Wij hapen, sat bet onthaal, 't welk dit werkje bij onze Landgenooten ontmocten zal , niet alleen dezen twijfel mope
wegnemcn , maar ook den I-leer SIEGENBEEK nicer zelfsvertrottwen inboezenren, terwijt wij hem den noodigen
tijd, lust en gezondheid toewentchen, om de vcrtaling
der gcheele Ilias to knunen voltooijen . Wij willen gaar.
lie er wat na wachten , to racer, daar de acrd van bet
went. bij eene langzame beha ndeling ons des tr, grooter
volkomenheid belooft .
Aan bet clot der Optlragt berigt de Veer sIEGpNBEEtt,
dat hij aan den eenen kant gepoogd heeft, de eenvoudige Homerifche uitdrukking to bewaren , en zich ten die_i
erode to onthouden , van jets tot bet oorfpronkelijke toe
to voegen , of de ongezochte en kundelooze uitdrul . kingen
van den Griekfchen Dichter met nicer gezochte en zwierige to verwisfelen , (in welk opzigt hij de vertaling
van de Ilias door ror m niet geheel vrij van gebrekett
acht,) doch ook aan den anderen leant, om den hedendaag{chen lezer niet to mishagen, zich hier en daar ver .
fcheidene weglatingen en verkortingen heeft veroorloofd ,
zich ~chter vicijende , dat hierdoor van bet wezenlijke
uiets verloren is gegaan . Op dezen middenweg hoopt
hij, en het kenfchetfende van ?IonrERus dichttrant behouden to hebben, en den veranderden finaak onzer tijden cenigermate to aemoet gekoinen to zijn . \Vij moeten, na doorlezing der vertaling, getuigen , dat de 1-Jeer
SIEGENBEEK, near ons gevoel, vrij wel over het geheel
in sit oognlerk is ge(laagd, fchoon wij niet ontveinzen
willen , dat wij voor ons liever meer getrouwheid aan
het eeerfte en nicer opoffcring van bet laatfle doel zouden
hebben gevonden . Men vatte dit echter zoo niet op,
als of wij cene geheel ictterlijke overzetting, hoedanige
de [loogduitfche van STOLSERG en voss moyen gcnoemd
worsen, goedkeuren . been : wij gelooven , dat in lien zia
rtoMMEEus onvern,albaar is, gclijit men hem wel tens geoemd heelt, en senses alle hedendaagfche tales door zu1he overzettingen openbaar geweld aandoet . Uit ditzelf
de ooh-bunt draagt het ooh onze goedkeuring wee, dat
de [leer SIECENBEEK aan onze gewone, berijmde Alexandrijnfche voetmaat de voorkeur boven de nicuwerwetfche, onvolkome nabootfing van den hexameter der Otlden gegeven hceft .
Wij hebben even min, als hij ,
-cnige bevalligheid in dat halfflachtige monfl:er kunR. 7
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glen vinden, en VCI'f' : .=t?: n'-'t to weten, hoe een ccht
Ncderiander, vow ;ai inoicn bij behalve ooze Dichters ouk de Ou Ln kept , en bet onderlcheid tusfchen tie qurrntit<it en h ,--t acr','it der lettergrepen inziet ,
tier h7opii'ockiaanfche htximzeters zonder verveling lezen
lean . 4vij kunnen bet niet .
Na deze 0pdragt volgt lets over IIOi+tERus en zijne
fchrifteu, waarin de Veer SIEGFNBEEK wijsfelijk dat alIcs onaangeroerd laat, wat tegenwoordig, vooral in.
dhtitschland, over de echtheid van deze lchriften wordt
beweerd , zich aileen bepalende tot datgene , 't wells
tloodig en dientlig fcheen, om den minbedrevenen in de
0riekfche oudheid de lezing der bier vertaalde Boeken
<?angenamer, belangrijker en onderhoudender to maken .
Ilij fpreekt dus eerst over HOMMERUS, als mensch ; dan
befchouwt hij hem , als dichter . Hot eerfle gedeelte
lsun , bij de weinige en onzekere berigten, die wij otritrcut de levcns-omilandigheden van HomLRUs hebhen,
rdet don zecr kort en onbepaaid zijn ; het belangrijklle,
daarvan is de opheldcring nlntrent: het hooge aanzien ,
waarin de Dichters oi' Zanger5 voor en in den tijd van
fOMEUUS llondca .
flet tweede gedeelte is n ar evenredi heid veel uitveeriger . Na vermelding van den hood"cn prijs, waarop de fchriften van HOMMLRUS, door alle
ijden been, gefleld zijn, wordt de vraag, waaraan men
del,zelven toe to fchrijven hebbe, met voorbijgang van de
()dys/ea, en dus bijzouder ten aanzien der Ilias, beant%voord , en de reden daarvan getleld t) in de verhevenbeid van no ;\tEi:us fcheppcnd vernuft , waardoor bij
van bet eenvoudigst onderwerp een dichtfluk van die
uitgebreidheid heeft weten zamen to ilellen, en daaraan
bij al deszelfs eenvormigheid zoo vele verfcheidenheid to
;even ; a) in de gave , die hij hezat , om alles to bezielen , aan alles ]even en beweginge mede to deelen , voor.11 heerffchende in de befchrijvingen van gevechten, in de
inenigte zijncr vergelijkingen, en in de dramatifche voorflelling ; 3) in zijne diepe en uitgebreide kennis van bet
rnenfchelijke hart, niet alleen blijkbaar in zijne fchildering der menfchelijke aandoeningen in 't gemeen , maar
ouk bijzonder in de icherpe en krachtige teekening van
de karakters zijner onderfcheidene perfonen ; eindelijk,
dewijl de verdienfle van HoniFRUS , als den vader der
dichterlijke uitdrukking , gelijl, ook zi"jne wonderbare
zoetvloeijendheid en de betooverende harmonie zijner
ver-
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verzen buiten bet oogtnerk en bettek dezer Verhan .
delin'van en, 4) in zijne eerivoudigheid, zoo ten aanzieiivan ftijl ell voordragt, als van de voorgeftelde zaken . Gelijk de voorgaande punten, zoo wordt bijzonder dit laatfte nader oritwikkeld , en nit de denkwijze
en zeden van I-IOMERUS leeftijd en nicer nog van dien
zijuer helden opgehelderd , en , zoo veel noodig, tegen
den hedendaagfchen frnaak verdedigd , ook met betrekking tot de zedelijke onvolkomenheden , die in de karakters en bedrijven zijner helden en Godheden doorftrale . Uitmuntend is dit geheele ftuk naar ftof en form,
zoodat niet alleen de min kundige Lezer , voor wien
bet eigenlijk gefchreven is, hetzelve met nut lezen zal,
maar ook de kundigere daarin ongetwijfeld groot genoegen moet vinden .
Nu volgen de beide vertaalde Boeken, beneveus eenige Aanteekeningen , zoo ter opheldering van bet een en
ander, als ter kennisgeving van de bier en daar gebruikte
vrijheden , en tot Raving van bet gebruik eeniger Nederduitfche woorden . Wij hebben de vertaling van het
XXIIfte Bock met bet oorfpronkelijke vergeleken , en laten
bier eenige weinige aanmerkingen tegen fommigge piaat.
fen volgen, alsmede eene enkele proeve van welgelukte
behandeling .
I-let begin van gemelde Boek luidt in de vertaling
Dus hier en girds verfchooid , als hiiiden, door de (lad,
Verkoelden zij hun zweet, en laafden, moede en mat,
Hun' dorst, terwijl de wal hun tot een fleurfel flrekte.
I-Jet moede en mat in den tweeden regel is een bijvoegfel
van den Vertaler, 't wellk echter, daar her zeker tegen
de meening van HOMERUS niet ftrijdt, ligt geduld kan
worden . Van nicer belang komthetons voor, dat in den
derden regel door bet woord fearnfel her Griekfche xexAtPORPIIYRIUS
µeve& niet goed ichijnt uitgedrukt to zijn .
verklaart hetzelve door bet woord PrreQ&eXoµevet, ingefloten, ('t welk hier zoo veel als hefchut to kennen geeft,)
en ftaaft die beteekenis met eenige voorbeelden . Wij
zouden dezelve verkiezen boven de gewone, die, naar
bet fchijnt, door SIEGEN EEK gevolgd is, dock die min
eenvoudig is, en met den eerlten regel niet overeenkomt .
Hoe
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T ,-of v:en , door de flad verf ooid,
<• Liever lazen wij dus :

•h

ttr ;viii de oval hen tot een borstwecr flrekte .
Liadz . 4 . rct;,
Reeds heeft ,
Hot heer der

voig ; .
door

r,wverzuirr: urv vrceslijk zwaard ontkomeu,

'Trojers in hun fled de wijk genomen ,
Tertivijl gij mi,j vervol t, onlavetsbaar door uw final .

1)e woorden door uw verzuim moeten zeker ter vergoeding Ilrekkeii van den weggeiatenen regel :
H
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dock zij drukken bij ver bet bijrende niet nit, 't we1k,
near ons gevoel, daarin ligt . Wet toch kon ACHILLES
nicer trclren, dan hot verwijt , dat hij de Troianen , die
hij op de vlugt gedreven had , nit varen lies, en den
fhrijd tegen hen met vervolgde? Even zwak kornt ons de
laatfle regel voor , om bet nuttelooze van ACHILLES PO0
en in bet najagen van APOLLO nit to drukken . Het
Grieksch :
'Cv µiv

Ftc

xraveeiC, fnei rot

EcipriUod

eiµt

is zeer krachtig :

Cij zult nrij echter niet dooden, deu' :71
ak aan bet lot der flerflijkhcid niet onderworpen ben .

Biadz . io . rcg . 6 .
Nsdat Achil door mij zijn tretsc?zheid zag vernehren .
Dezc onbepealde uitdrukking , voor hot bepaalde : tin Achilles peveld to hebben , heeft to vecl van eene vertaling van
den gewonen flempel , (hoedanige die der Franfche
Treurfpelen nicestal zijn ,) om ons nict in dit work to
roishagen .
Bladz . z2 . reg . 3 . van ond .
JJ/aschkameis

ruim en breed

Dc Heer SIr_Gr_NB1tEK erkent zelf in eene aanteekening,
dat bier eigenlijk waschbakken of waschvaten , ( bet woord
vat in zijn'ruimen zin genomen,) had behooren to flaan,
.Yaardien bier gewisfelijk geene overwelfde kamers bedoeld
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doeld worden : doch hij meent , dat beide woorden
t raarichijnlijk in den dicltterlijlcen flijl bet kiefche oor
mishaagd zouden hebben . Dit kan zijn : doch waarom
dan niet ]let woord waschvonten gebezigd ?
Bladz . 14 . reg . 3 .
Of werkloos aan to zien , flat

Iiet

Grieksch fpreekt
van eloen oinkomen,

niet van

---

Ill? (1?l'A%tAilt

hem Achil vermoord' .
werkeloos aanzien, maar

- mi µw nd»
8aµd~oo~cev .

De Heer SIEGENBREK fchijnt deze vertaling, als uitleg •
ping van de eigenlijke meening des Dichters, gekozen
to hebben , als waren de Goden inderdaad werkeloos
bij de uitvoering van iets, dat door bet Noodlot toch
bepaald was .
Doch zoo doet JUPITER bet bier niet
voorkomen . Waartoe antlers bet voorftel, OM IIIrCTOR
to redden? Dit words immers niet in fcherts gedaan,
gelijk ibmmigen nit bet wederantwoord van JUPITER
aan MINERVA verkeerdelijk opmaken,(doch 't wells door
den Deer SIECENaREK, naar de uitlegging van rorLI'IIYRIUS, goed vertaald is,) maar om eens .te zien,
of het bij de Goden geen' tegenfland zou ontmoeten ; in
welk geval, volgens de Theologie van HOMERUS, de wil
der Goden bet Noodlot wel eens opfchortte .
Deze weinige aanmerkingen op bijua 20o verzen (lrekken veeleer ten bewijs van de uitmuntendheid der gebeele behandeling , dan zij derzelver waarde verminde.
ren . Om daarvan alsnu cene proeve to geven, kiezen
wij de hartroerende klagt van ANDROMACHE, HECTOR''
Bade , op bet vernenicu van deszelfs dood .
„ 6 iIelor ! 6 mijn ga ! ach ! ik rampzaalge vrouw !
werden bet tot fmart en cindeloozen rouw,
Gij hiunen Priams hof, ik in 't palcis geboren
Van Ection, die, toen 'k naauw m-iju' voet kon fchoren,
Mij heeft tot ramp gekweekt : ach, ware ik nooit verwekt?
Gij daalt tha : ;s of naar't rijk , door duisternis hedekt,
En last mij weduw bier , in bittren rouw eerzouken .
Her,
re6r, uog faamlend kind , de teig, aan de echt gefehonketi
Van ons rampfpoedigen , zoekt vruchteloos een' hut
En toeverlaat in u, Moch fchenkt u vreulde of nut . •-

Wij

jiij
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Hij moge it dozen kriig, deez' droeven krijg ontvlugten,
Toch heeft hij in 't vci vol fh .2,'t wrangst verdriet to duchten,
Daar hij dour vrceia! n zich zijn erfgoed ziet ontroofd .
De dig, die 't leveiislicht eens trouwen vaders dooft,
Ontbleaut den armen wees van vrieudc,r en van magen .
Zijn wane is niuinier drarg, zijn oog; ifeeds ne&geflagen :
I3ij 's vodeis 'rienden zockt hij laafnis in zijn teed,
Vat bij den mantel d'cen, den tinder bij bet kl,ed :
Die zicherburua, Inathemwarvochtstenmondeinvloeijen,
Dat fleclits .dc lippen, rpiet 't verheinelt, kin bet oeijen .
1V'Iet flagen drjIt yen knaip, op bei zijae oudren her,
i- letn van hct ;ast :naal al', ca finaait : , weg, weg van bier,
U',v under is (-Act outs niet tan dccz' disch gezeten ."
'iot ziinc inot1 ;'r, ^:cil' ccn wedu v, Ikeert hekreten
Acty ,nax Jan ctr, die, up zilm vAers kn1Cn,
lieu vo, rn4„als r,irt Inn 't ecist der Iaunnerem zag burn ;
Em, uls hij, mod , tfpeelcl, wend door den flaap bevangen,
In 's voedilt'"s tirmcu fliep , met rozen on de wangen .,
E ;i in hot zaciite bed geflree!d word en ge(l, .ofd .
Nu tvacht h i m niets dnu iced, van 's vaders zorg beroofd,
Hem, miju' A :.rynnax, als heir de 1'rojers noemden,
'Vijl zc u, mijn ?tide, alleen aIs Minn' hefchermerroemden .
Tha as ect .h ;j 's eijands vloot , ver v n uwe oudren if,
N dat het eerst nair lust den honden nt>edfel gaf,
't Gcworutte uw bioote Wk ; terwiji gij in tnv woniug
Veel kosibrc klcediren hcht, tot ijdic praalvertooniug .
Ik werp di^- alic! : tnks ter prooi der vlamineu heen ;
Want nimmer zullen ze u, i dierbre, mccr hcl :li:dn .
Put zij dim door hun vlam eem oiler u bereiden ."
Dus klangde 1le cl ors ga , en Trojes vrouwcn fchreiden .

,

-

De d1;'r^' i a ;j GtigeS 1d'eG)Cl gCVOHLlei2, enz . 11 he
lem, bij h . Bohn . In gf• . 8vo .

Xl.

Deel.

Te Haar-

ocgz;.o • dsy~e I ski or /cher:. -is niet a[D lees
7
1100"'d
eon zeker kenmerk van weinig
verfard, mnir
ook voornarnelijk van eon llccht hart . Len jonge fiioeshaan,
op adcl en vermogen prat, wordt diep befchaamd door eene
geestif vo' .gchoudene droomvertelling ; welite afdee•l ing echter
niets nact den zoogenaainden Ring van Gyges heeii uitfhan .
XII . De folterirgen dci Liefdlc . - De zon divide, en befcheen nog voor her laatst de hooge daken der huizen en fchu ren ; honderde runderen , die even to voren gemolken waren ,
verlieten wederom de plants , waar zij gewoon waren dat
hare voile uijers tverden outlast, en, achter malkanderen met
logge treden voortwandelende, verwljderden zij zich verre van de
wo-
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woningen. De vermoeide landlieden keerden van hunne akkers terug ; en de boerenmeisjes verrigtten -met ijver en al zingende bet huiswerk . - 't Was avond dus ; en onzen wandelenden
Schrijver bekroop de lust, om, onzigtbaar, twee jonge Heeren, zittende op bet voorplein van eerie Buitenplaats, ce beluisteren . Dit gefprek, en wit er bij behoort, is ons niec zeer
belangrijk noch vernuftig toegefchenen .
XII[ . De Briel en Hellevoet. - Onderfcheidene, decls afgeluisterde , doch niet veel geheims of bijzonders behelzende
gefprekken , op een reisje ; in een van welke de Zeevaart, onzes inziens , in een gansch verkeerd licht wordt gefteld . De
Schepper der Natuur heeft gewild, dat elk mensch zich opltouden zoude op de plants, war hij her eerite licht aanfchouwde , of dat hij ten minlte zich niet zeer verre van daar zoude
verwijderen . I-lij heeft , om daardoor bet verhuizen naar andere Linden to verhinderen en moeijelijk to maken , aan elk
Laud eerie verfc ciltende taal ge evea ; dit belet de Volkeren ,
om nice , dan door de gewigrigfte redeneu gedrongen , bon
Vaderland ce verlaten . Doet iemand zuiks echter, hoe vele
ltraffen ontvangt hij din niec voor zijne vermetelheid ! enz.
Doch is men verrnetel genoeg, alles to trotferen op bet vaste
land ; words men noch door de taal, noch door vreemde wetten, noch door andere inrigtingen of gebruiken, noch door
den geeiel van een geheel verfchillend klimaat afgefchrikt,
hoe hevig words men dan niet geftraft voor zijnevermetelheid,
als men den Oceaan, then verfchrikkelijken fcheidsmuur, die
ons van de overzeefche Volken afweert, gering durft achten!
enz . De vermetele, baatzuchtige mensch werpt nogtans alle
doze kiuisters en flagboomen weg, hij fpot met alle gevaren,
als hij flechts fchatten kan vergnderen, en zijn Land opvutl n
met goederen, welke men misfen kan, en die alteen door de
weelde , door onmatigheid , of do-)r gulzigheid zijn iilgevoerd, en thans bijna onmisbaar fchijnen geworden to zijn,
en waarvan er vele zij i , die met refit onder de vergiften
kunnen cvorden geran fchikt. Intusfchen worden alle de millioenen redelooze fchepfelen door hunnen vaderlijken grond
mildelijk gevoed , eene kleine weide geeft voedfel aan vele
rundereu , het woud verhergt en voedt eenige duizende wilde dieren : de onverzadelijke the ;sch alleen is met bet voedfel,
hetgeen ziiu Vaderland hem geeft , niet to vrede l ten koste
van zijn leven haakt hij naar eenen vreemden overvloed, die
zijne gezoudheid als een langzaam werkend vergif ondermijnt1 -- Dit is zoo Lie geest van dit ftukje, waarin deze eenziidige, en daardoor verkeerde voorftelling, eensklaps words
afgebroken door zwaar weder , hetwelk ons om die reden
gansch niec welkom was .
X[V . Trotsheid en .4rnzoede . - Een der luimigfte en grappigile Verhalen in dit Deel . Wij willen de hoofdtrekken vats

bet-
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hetzelve , ten vermake van onze Lezers , opzamelen . In heL
Ravefeinfclie word de Schrijver ter maaltijd genoodigdbii den
Iir. vnr ROZENAlULL&G , die ongelukftiglijk , op eene reize
door Duitsckuanci , vele kleine Duitfche Hoven bezocht, en
van daar ee ::en valfchen € :naak voor pracht on praal naar
ziin kasreelr ;e had uvergebragt, to midden van well :e uogtans
cone nijpande arn' 'de up de contrasteerendfe wijze overal
dourkcc' : . - Bij h(--t oprijden der laan, met lage hoomptjes
beplant, v-ij1 de hoogrre, nug v6dr den tijd, cc geide cvaren
gctiiaakt, word de klok met veei kracht gekiept, en de groote
fiagdeuren (!or poort dour den portier, die to gelijk koetfer,
lijfkoecht cn palfrenier was , met veei iiver on drift opengewor-pen . 1)e k1 •e ding van 1\lijnheer en Mevrouw , origincel ge noeg, gain wij voorbij ; die van hunne beide lang opgefchoten Zonen bef}ond in groene , met b rec .i e gnuden boorden
ornzettc, rokjes, en derzelver long uirfekendehanden, kniei?n
en zeer lange fchtale beenen fcheneu met kracht vni eene
nieuwe bleeding to roc -,:eu . De Lamenier, die tevens den post
van Gouvernante en h.erlkenmaagd in cent perfoon vereenigde,
fcheen in her kappen dun Frcr :ies zich bcijverd to hebben , oni zoo
veel mogelijk van den tegenivoordigen entour'ijken fmaak zich to
verwildercn ; dcrzelver bruine haarlukken %rarer onifterd door
eene lang van poeder en reazeipomade, en hare roof geraspte
hander en armcn given to keui:en, tint zij met hare (xuuvcr .nante do zorge van her l :ui shouden en tier keuken bercidwillig
op zich hidden genonlcn . Do Gouverna ete ze!ve was op zoc ..
danig eene wijde gckleed, dat men hear zonder Ligc%en niet
konde aanfch uwen ; zij w s opgefrerd met nlle die bleedingftukken, welke door do moeder cn de hcide dochters warcn
verworpen en afgckeurd , en wclkc van tl ;d or tijd nan hair
tot cen gel,-honk wareu gegeven ; zoodat zij eer fcheen toegcrust to zip) om eeue lvlaske -Gde bij to wonen , din um met
hare kleeding en opfchik tot een voorbeeld van fmnak voor
hare Elcves to kunnen verf rekken . Op de burst van elke Dame was cone zeer ,route bouquet van tuinbloemen gcplant,
welker geuren zij van tijd tot tijd, door bare hoofden oederwaaris to bui ;en , met kracht en met eene foort van geiaid upfnoven . De mcubcleu . wnarmede de heoge zalen verferd
waren , fc lenen to geliik met her Knstcel filet eerie dsghcht
Y
aaufc~lou~~~d
~lou~~~d
to ne fiber ; ales, tip •^ t met cerug refit verruid lion
worden , lchitterde van good ; fchoon her ;routs , gedecltc van
den inbocl dour den allee-vernielenden "lijd, die met zijne nijdige tanden zoo we! ann her levenlooze knaagt als aan alies
war adorn heeft , onbe rijpelijk veel had moeten lijden . Zoo
zit bet gezelfchap neder op hooge en wijde leuningfoelen,
waarop ten minfle drie of vier gefnchten hidden neergezeten .
Na her gebruik van cenige ververfchingen, ging men de broel •,
jerijen bezigtigen , befaande tilt eenige weinige glasranten,
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bit den hoogen toren van her adelijk (lot uirgebroken, welke
onachtzaam op vier palm rustcen , waaronder zich eenige
planten vertoonden , die even goed , zoo Diet becer, in de
open lucht hadden kunnen opwasfen , enz. Her bosch was
van hetzelfde allooi, en de flal . . . . Eerie zeer oude, zeer bedaarde , zeer magere metric , die , voor eene ledige kribbe
flaande , door zijn uedrhangend hoofd fcheen to kennen to geven, dat hij deze wereld juist Diet voor de beste wereld erkende ; naasc zijne zijde florid con zwartbonte hit in dezeifde 9 19 L
ilalte, her geliefd rijpaard van Mevrouw VAN ROUNMULLER,
en Diet verre van dezen verwijderd lag een varken van eene
ongemeene grootte, doch zeer mager en fchraal, en hetwelk,
to vergeefs met,zijnen fnuit den ledigen trog omwerppnde, al
zuchtende , even als zijne geburen , zijn noodlot fcheen to
vervloeken. De menagerie lag op cen zoogenaamd Eilandje,
naar hetwelk eene Chinel'che brug, van elzenhout en boonenilaken luchtig opgebouwd, de eenige hagchelijke toegang was .
In oude hokken zaten mistroostig eenige duiven , eene honge
rige hende kippen en eenden, en in eerie groote voliere cell
oude kalkoenfche haan , een jonge ooijevaar, drie zwartbonte
konijnen en een ektler . Nadat zij deze ongeiukkige dieren,
die van honger tegen do tralien opvlogen , nu eens met
deernis , dan eens met eenen grimlach befehouwd hadden ,
flapten zij wederom met angstvalligheid en ingetrokkene lendeuen over de bouwvallige brug . - Aan tafel gezeten, kwana
bet Mevrouw eerst in de gedachten, dat de klok Diet was geJuid ; zij vloog daarop met drift op, en luide met eigen banden eenige minuucen ; even alsof een groot gedeelte vaa
bet gezelfchap of een aantal dienstbodeu zich op eenen
groocen afftand van her Kasteel verwijderd hadden . Zonderling was voorts her ganfche onthaai . De eene gist prijkte
met een fchrikverwekkend mes van twaalf duimen in de lengte,
terwijl zijn buurman her zijne met de palm van zijne hand kolt
bedekken . Het glas van den eenen fcheen een bokaal re zijn,
terwijl dat van den andereu met weinige druppelen tot 'in dent
rand werd gevuld . De verfchiliende geregren , hoezeer oolt
met vreemdeDuicfche namenbeflempeld,en met bloemen,palrm
en tijm miidelijk beftrooid of omwonden, beftondeu nit nietst
anders, dan nit fchrale taaije hoenders en duiveu, of Or eenvoudige fukken van magere ruuderen en hooghejaarde fchapen ; en de gewone en fjne wijnen . . . verfchilden n1leen in de
gedaante der flesfchen . Her defect was van denzeilden flempel , en thans be-on or wijn to ontbreken ; angst en verlegenheid flonden kenbaar op bet gelaat van den arnten Gastheer
geteekend ; dan de behendigheid van zijne Echt„ enoote hielp
hem nit den nood .-Na Dog een en ander .grappig befchreven
voorvalletje, kwam eindelijk de tijd van fcheideu, en de Hr .
VAN ROZENMULLER flelde zijne Gemalinne voor, bet gezelfchap
LETT . ISOu . No. 6.
S
to
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to paard tot halfweg uitgeleide to doer . Met drill v'ooa zij
naar boven,oltt haar rijkieed aan to doer , cu de koetiler naar
den flat , om de oude merrie en de zwartbonte alit op to zade-len . Beider kieeding, hler beicilrcven, ,vas refit potfi : . Het
: Zi'!lde, natty de Glst 1 ieer,
gezelfchap in de rijtuigen 'Yell-`e!
oil een bewijs to geven tint eenige
h4jo les?*en in dC ii1 Zt ege
genoluen had, zijnen grooten dtiek,nten hoed met plegtigheid
voor ors af, en ftecg to paard, drukkende beide zijne fcherpe
groote mctalen fpureu , waannede hij hot vel van een' Rinoceros zou hebben kunnen doorboren, in de icgewanden van tie
merrie, die , zonder eenen duim van den grond op to fgrit een,
hate fmarten feches to keinen gaf met eeu diepen zucht . Ziine
Gade vol ode ziju voorbeeld , enz, Eindelijk , tot aan ecn'
driefprong gekomen , groette de Hr . VAN ROZ! aULLFa ors
plegtig, floeg herhaaide reizen de Ip . ;rea in de ribben van z ij .
n e heklagenswaardige merric , en reed op ecn ;':remnien en
rnoeijelijken galop naar zijne mooning terug : de heldhaftige ht;isvrouw , die bet gelaat eanuam van eene Pt,NTHFS],F 1, de 1
:01-,u
imic der lmazon .n, floeg driemnel i: :~ren zwwartbonten 'hit met
do range zweep, en trippelde hater Ge:maal vol cooed en ijver
van verre achter na . •- Ilet ovorige der historie van dit zonderling paar is zoo leerzaam als treffend ; dan wij mocten tot
bet Werk zelve overwijzen .
XV . De Befluiteiooze . ,-- Een weluitgewerkt Karakter .
XVI . Y,Jnoa . -Eene Zeifinoorderes uit wanhoop en liefde .
De Gefchiedenis meer ixizingwekkende en aandoenlijk , dan wel
natuuriijk en leerrijk zijude, willen wij liever lets ruitner zijm
omtrent bet daarop volgende flukje .
XVII . Over de keuze der Kir :deren ten opzigte +'crn een Be .
roep . - Ouders hebben gees refit, begaan eene dwaashcid,
en berokkenen zichzelven en hunnet ; kinderen niet zelden on .
hell en ellende , wanneer zij derzelver levenstland voorbarig
en eigendunkelijk bellisfen . Trrffend block zulks in bet voorbeeld van den 1-;r . SAMM(US en zijne Echtgenoote, welke 1aatf e
hut :nen cudfien Zoon , reeds vubr zijne geboorte, door eerie
dwaze gelofte , --an den Geesteiiikeu iland had gewijd . Ongelukl :i,; chter had de Natuur zelve , zoo 't ic'leen, hem tot
den Zeedienst gevorrnd . Gecue geringe misrekening waarlijk
voor de vrome Moeder I Tranen , gebeden , bedreieingen , da
hardfte dwang zelfs vermogt riots moor, dan dat de !ongeiinn,
tegen zijnen wil , naar de Univerliteit vertroir, Zijn ge ±ra
was zeer zedelijk , zijne etudien vu : beeldig in alle vakken ,
welke eenige betrek1, ing hadden tot d Zeevaart,--z s!roiegie,
Alather; s, Gefchiedenis, enz . ; dan, zijne In ee,te T`hcoli tnten had hi ; verwisfeld in Rcisbefchriiviugen vii coo :r, ANSOl
enz . , en , in plants van pourtrnlten van heroemde rofesforeta
in de Godgeleerdheid, waren de wander van 'ilne kainer beh2ngen met die van een DE rolT It . TROMP, PIET t1FiN,
era . klij waakto tetxe Dis/ertatie over deu ZeoflaZ van nurl.-
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Lrt7S, en had nu een opftel onderhanden over de P7 ggcr: en
1Pixnpels rler Grieken en Romeii en . - l)e tweede Zoon , die
voor de fludie der Medicijncn eerie beflisfende neiging vertoonde, moest Lakenkooper worden . Maar 't was de,. Moor
gewasfcheuI Zijn patroon beklaagde zich weldra bit^erlijk, in
eon' hier medegedeelden brief, over de onachrzaamiieid van de~i
anders braver en vlijtigen Jongeling . Hij verwaarloosde den
winkel , om Anatomifche lesfen bij to wonen, de Suijkanrer
to bezigtigen, of met Chirurgijnskneclrcs in de Gasthuizen om
to dwalen . „ Zoodra ik uitga of om noodzakelijke aff3ires
• uit de clad moet," zoo fchrijft de goede man, „ befteedr.
• hij den ginfchen dag met honden en katten levendig to vi • ten , of met vogels op to zetten ; meer dan vier ftaa1kaarrcn
• zijn door zijne bebloede vingers bedorven ; en in plants van in
• het kladboek de ellen of halve en kwarc ellen op to fchrij„ ven, zet hij gewoonlijk drachmen of greinen ; en niemand,
„ die er wit bleek uitziet , komt in dear winkel,of hij vraagt,
• wat hiervan de oorzaak zij ; meer dan drie nralen heb ik hem
• betrapt , dat hij , in plants van het gekoehte taken a.f ce
• kuippen , druk bezig vas met de tong der I :oopers to ,ekijken, of hunnen pots to voelen , of hun een ltecept voor
•
• to fcItrijven ." - En nu ban derde Zoon FERUiaAND? Dot
was een geboren Oorlogsman , en van zijne eerfte jeugd of ran
bezielde hem eene onverklnarbare zucht voor den Krijg ; altijd
zijn zijne zakken vol met pift Ien , .kleine kanonnen of vuurwerken ; hij words bleek ais hij de from hoort flsnn, en met
geene menfchelijke krachten is hij van her Exereitieveld of cc
houden . Dien vuri gen Jongeling had men NB . hij een Banketbalkker befte!d! flevig wren don ook dngelijks de kiagreu
van den Corefiturier, hoe him Zoon bet kostelijke deeg . voor
banket, bitterkoekjes of makronnetjes geichikt, fchandelijk vermorste en bedierf, en van herze!ve niets anders kneedde dan fchanfen, fchanskorven, kanonnen , affuiten of leg, wagens, enz . Terwijl men nog fprnk , trod FERDINAND binnen , een
welgemaakt Jongeling van ruim .:chttien jaren ;f erheid en heldencooed flonkerden uit zijne zwarte oogen ; alieenlijk werd hij
rood van fchaamte , toeu zijne itvloeder hem zeide, dat er nog
wat meet zat in zijne groote wenkbraauwen en zware bakkebaarden . --- FIoez ;-er sin ook, oozes oordeels, niet in alle
gevallen de kinderlijke geneigdheden beflisfende zijn , en een
bijzondere trek tot vechten, vernielen en foldaatjefpelen den
gezonden knaap meestal beziele, is 't echter net minder waar,
dat er zekere ingefcbapene neigingen voorkomen , welke do
orders zich ten nutte behooren to maker, door zulke hunner
kinderen , kan 't zijn , to plaatfen in eeneu levensftand ,
zoo veel mogelijlt. overeenftemmeude met dezen tiwenk der
Nature , die zich niet ongettraft last hones , en welken
weak de Vourzieuigheid wijsfelijt den Ouderen geeft, ter bewaft
S a
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waring van zeker evenwigt in de keuze van zoo ganseb ver.
fchillende beroepen , alien noodig ter inftandhouding van eene
Maatfchappij, even gehjk Zij , oin foortgeliike redenen , gezorgd heeft , dat niet alle menfehen denzelfden fmaak zouden vinden in hetzelfde voedfel , dezelfde vrouwen hegeeren , enz .
XVIII . [Pat zullen er de Menfcl:en van zeggen? - XIX,
De ram pen der volkrijke Steden , en de genoegens van lzet
Buitenleven . - XX . Reize naar Cleef. Allen zeer lezei ;s-

waardig .
geweest.

Maar wij zip , naar ons beliek, reeds veel to ruins

.4anrnerkingen over eenige beleedigende uitdrukkingen, voorksnrende in de taderlandfche Letteroefeningen van den gepa.feerden / . re 1807 . No . 11- p . 464 . en No . 12- p . 514 , ter
verdediging inzonderheid van de Eer der E . Ciasfis van Fratae,ker . flan den Recenfent rnedegedeeld in eenen Brief door
J . VAN ASSEN , Predikant to Ilarlingen . Te Franeher, biy
D . Romar . i8o8 . In gr . 8vo .

L

D e plants in ons I\Taandwerk, waartegen de Eerw . VAN AsSrN voornamelijk o pkomt . i s de eerfte op den titel van
zijnen Brief aangewezen. Gaarne erkennen wij , dat deze onze gezegden (waarin bet gebeurde met den Eerw . I3RUINING in
krachtige taal gefchetst, en niet zonder kennelijke aanduiding
v2n hun , die betrokken waren in de onaangenaaraheden dieu
Man bejegend, werd voorgetteld) eenigen aanttoot verwekkelA
konden bij Ileeren bewerkers van den ontrezen Kerktwist . Wij
vleiden ons evenwel, dat deze onbewimpelde be5ordeeling van
eene Geestelijke vervolging, die, nagenoeg op bet punt vale
uitbarfting, dlleen door bet wankelen en bijdraaijen van den
gedaagden geftuit was, niet dan door een doFgemor zoude
gevolgd zijn , en dat niemand zich verftouten zoude, om dezen pennetrek in een 1\'Iaandwerk,als bet onze, to willen tegenfpreken . Immers de waarheid der daadzaak was zeker, en
uit een aantal uirgegeven ftukjes wereldkundig . Ten meesten
moest bet gefchil op eenen woordenflrijd nederkomen , bij welken onze wederpartij altoos bet onderfpit delven zoude, tet
z2ke van bet bekende Pudet lzec dici potuisle et non potuisfe
fefe,/', - Te meer verbeeldden wij ons, dat niemand, teeern
de heldere wnarheid en rede aan, over de uitdrukkingen, door
ons gehezigd , zich beklegen zoude , alzoo aan elk bedaarc!
Lezer van den zamenhang biijken konde, dat wij, beh ~lve de
mannelijke teekening van de zaak, orhet?meliik irr zich zelve,
Iniemand, althans geene Ee°Waardike KLrs/zs, perfoon/i k to beleedigea, bedoelcd baddeg . Wij vicchteden iminers deze miafchiea
to
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ae veer fprekende of al to getrouwe fcherfe in eene redekaveling
in voor de vrijheid van fchrijven over zaken van den Godsdienst, waarin wij ongaarne zien , dat iemand der Proteflantfche Leeraren door eenigerlei Kerkordening gebreideld worde .
floogelijk dcrhalve moest her ons verwonderen, terhvijl nu de
wonde zich ann her heelen zettede, dezen Brief aan onzen
filederecenfent gerigt to zien door den Eerw. VAN ASSEN. Omflreeks een jaar na her gebeurde viert hij daarin bot aan zijne
gevoeligheid, en fuift hij op in eene zoo felle gramfchap, als
wij evenzeer onbetamende keuren, en aan zijnen genoeg bekenden ouderdom , en aan zijnen waarlijk achtbaren fland ;
maar die bet minst van alien voegt ann den eerjlen Anniegger
des nu gedempten Kerktwists, of aan den Christen, wien eigen
fchuld, niet onze benaming van flijfzinnig Grijsaard, oneere
aandeed. Voormaals heeft 's Mans onberaden ijver , bij de
nanklagte Van BRUINING , her zaad der Sociniaanfche Leerfellingen met eene milde hand, voor min ervarene Lezers, uirgeilrooid in zijn Gefchrift : thans wederom (men wijte zulks
tan zijne onvoorzigtigheid en blinden toorn) ontdekt hij den
naam en de Vergadering van Perfonen, die, kwalijk misfchien
verl:uischt met zijne gewaande verdediging , voor her minst
aan ouze hezrschheid mogten dankweten, dat wij van hun, niet
zonder eenige bewimpeling, voor her gros onzer Lezeren gefproken hadden , en nogmaals fpreken zullen . Wij behoeven
nlthaus, zoo wij achten, ons daarover (hoewel dit VAN ASSEI4
onder andere wil) geenszins to verontfchuldigen, zoo wij , allten met blijkbare toepasfing op her onderhavig geval , den
Eerw . BRUINING een jeugdig loshoofd noemden . Jong toch,
vermeenen wij , is deze Leeraar , in tegenfelling van onze
grijze tegenpartij ; en deze zelve heeft tot hiertoe viet op zich
genomen , then Ambtsbroeder vrij to pleiten van jeugdige losheid, door hens begaan, met alzoo over de Leere der Verzoewng, als Ilij deed, de pen to voeren . Dit wachten wij daarcm nog van de hand des Eerw . VAN ASSEN ; en dan zullen wij
liem kwijtfchelden , dat bij her ondubbelzinnige woord loshoofd, van ons gebezigd, door her meer onteerende van losbol,
op eigener gezag , heeft opgehelderd . Maar de verdediging
van de Eere der Eerwaardige Klasfis, door ons, gelijk men
voorgeeft, gefchonden, gnat den ouden Man (daartoe genoodigd of ongenoodigd
milks blijkt niet) inzonderheid ter barte . In zijnen befchaafden en keurig afged .elden fijl, vraagt
hij den Recenfent : „ Weet Gij wel, dat bet NB . werkwoord
• zarnenfcholen niet van de beste beteekenis is . (?) Moest
„ Gij een , naar oproer fmakend , woord bezigen van eene
• Eerw. Vergadering, die verpligt is Wet en Orde to handha• ven! dan waartoe fchoolde geheel eene Klasfis to zamen :
• (?) om dit uw geliefdekoosde woord to gebruilcen, ( :) was
s, her ona een inquifitie-Raad to fpauneu : (?) dit zegt Gij
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niet ; ( :) maar om fchier vermolmde leerbegrippeo to handhaven tegen de afpadi ;;heid van den Eerw. BRUINING ."
tiVij gerroosteden ons,deze gel :eele ar, nkiagte over to fchrijven , omdat zij de ii • : ofizaak der befchuldiginge van deu
Eerw . VAN AssLrr tegen ons behest . lViaar Me toch , vragen
-wij op onze heart, brat hem bet vernoeden in bet hoofd,
dot wij aan tie u'ettig,'eeid der 1,lasf kale Vergndering twijfeldeu?
Was dan hot ougmerk, door ons aangedu d, niet volcoende,
om ons van het woord zarnenfc1aalen to hedienen 2 En waarom
hct biigevoe ;dc in dien laatilrn vo!zln, de woorden , „ met
9,
• ail'rr rralrerk to haudhaven,, achrertvege gelatell Waarom
e ndelijk de inboezeming van eeneii inquilitie-Raad ons teges
beer n°eten aan voorgeworpen ? Of is dezelve misfehien den
Grijsaard aangewaaid uit den bekenden Brief des I-Ioogg . RrGr:r:uoGFtr aan die Klasfis ? Nu , wij willen aan de zwalcheden
&, s Ouderdorns toegeven , dot zich bet gebeugen verwarde ;
to meer, door z1 ne gevoeligheid zoo hoog getlegen was . Liever ontwikkeicn wij eenigzins under onze eigenlijke bedoeli,ng
met bet woord zameelc%roles .
Wij widen daarmede aauduiden , dat' then vergade'cle, niet tot eon lrffelijk of voor bet
welzijn der Kerkelijke Huisbcuding nangele en oogmerk ; niet
om de zeal . der Waarheid bedaardclijk to onderzoeken, en
leerbegrippen , door BRUiNING voorgetleid , als regtfchnpen
Pr'otef1antfi •lze Leeraars , aan Gods woord,
„ den eenigen
• toetsfleen van Geloof en wandel," to toetfen, en bet 'oor
of tegen koelzinnig to bepleiten ; ock ; ; ;et ono den verdoolden
minznamlijk to refit to brengen, en, zoo cloenlijk, van dwaling to ovea'tuigen uit den Bijhel, °- ten elide „ 11ickting
• ontrijzen mogte, 'die uit bet Geloof is ." - Neen l bet
last zich nit VAN ASSE a'S aanteekening zelve , op hl . 8 , duidedelijic opmaken , dot hot was, om den inhoud dc ;- Formulierren,
gelijk die voor bijknns een tweetal Eeuwen bij de Dordfche
3~erl:cergsdering ontworpen zijn , met allen nad;-uk van
Achtb- arheid des Voorbeelds , van Gezag , en des noods
van Ledreiging enz . t o handhaven . En weike Leerbegrippen hcbben wii Ye :•w olmd durven noemen? Die des Bijheis,
nangaande den doud des Verlosfcrs, en wegens dien „ Rijk• dom deer c-1 ie,' - die, „ in de verzoening eener voor God
s , verdceme!ij! ;e werac' door Chrienis en zijn ferven to wege
j., g;cbre t, uitnenneud betoond, of zan den dog gelegd, is
y , in, ui ten nu vv van, de toe':<onlende eeuwen ;" zoo als de
Ai)o te1 11-et lceraart?
Dit zij verre : want daarover
was
,,

•

{*) lie U r IT. cc . 7 . en merk aldair op de onderfcheiding des
cteis
de , ig, ni Kr voorw rpen van Cods Genade, de tijdfc
ccere :e r .an aci ; . en me ~o(danigen der Geloovigen van iater .n t .jd,
N i
d e e tt. tcr,:de we/da-d d . s Heme s aanftaren, net onmicdelLlk
yr,:cet a len ro+d a of konden . Verg, overigens TAYtoR's Slsatel der
u
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was tasfchcn de Klnsfs en den Lerw . BRUINING geen eigenlijk
verfchil ; ten minfte niet aivorens Hij, door Haar gezag buiten
de Gemeenichap en Kerkelijke Huishouding der lfervormden
gefoten, en tot die der anders deukende Christenen verzondea
was ; tot zoo lange waren de aangenomen Vormulicren de wezenlijke proeftleen der onregtzinnigheid . Of bedoelden wij ,
met dat bovengedacht en to euvel opgenomen woord, die Iatere gevoelens van Vaderlandfche of Uitheemfch~, van Hervormde of NB . echter •e Remontlrantfche Godgeleerden, over
hetLeerfiukder Verzoening, gelijk Gij zulks die finkfche wending geeft? A7aar federt wanneer toch zijn doze nieuwere fellingen immer bet rigtfnoer geworden , waarnaar de Regtzinnigheid bij eene Synodale of Kiesfrkale Vergadering in ons Vaderland wordt afgemeten 7 In ooze oogen hadden dezelve alsnog
geen hooger verbindend gezag dan dat van eene vrije en Christelijke ove: •t uigirag ; tnaar niet om daaraan de meerdere of mindere aipadi ; heid van dozen of genen openbaren Leerear to beproeven . Of zijn bereids de afwijkingen van de flellingen der
Fortnufiereu in bet Ifervorlnd Kerkgenootfchap zoo menigvuldig geworden, dat men eenen anderen, hoe zeer ons tot dus
verre onbekenden , regel des Geloofs begonneia is aan to nemen ? . . . dan verfehoone men onze onkunde to dozen , in welke
`vij niet deze nieuwere, Inner de oudere Leerbegrippen vermolmd, dat is verouderd, noemden ; ja men vergunne ons nog
to beweren , dat dezen door den knagenden worm des ti ids ,ge.
lljk alle andere arbeid van menfchen , krachtig!iik aange,yrepen
en doorboord zijn ; zoodat men bijkans twijfelen moge, of
wel door velen de hardcre fcllingen van de Dordfc'te Vaders
thins op den Predikfoel, en in de Gefchriften der hedendaagfiche Hervorm,den , geleernard worden . Althans Gij zelve,
regfzinnige VAN ASHEN ! erkeut „ Been faaf van fchoolfche
„ felfels to zijn :" en, hoe weinig wij zuiks nit doze proeve
ontwaren mogen , Gij zegt ons, „ dat uwe bekende Vrien„ den weten , dat Gij gemntigd ziit, in uwe denkwijze ten
„ eanzien van hun, die in hunne Godstlienfige denkwijze niet
„ met oils ('t Hervormd) Kerkgenootfchap infemrnen ." Wij ,
daarentegen , ten betooge , dat ons geen vooroordeel , of
SeElengcest, beziele tegen dat aanzienlijk Kerkgenootfchap,
beroepen ons, in hot voorbijgaan, op de Recenfen, waarbij
van de verdienflelijke Werlten van eenen BROES, ItlsT, VAN
YLOTEN, MIINTINGHE, VAN DER PALM, HERINGA, BRINK,

on

menigte andere Godgeleerden , is verfag gedaan in dit ons
rvlaaudwerk . Manr, wet Reccanfent, wit Letteroefenaars, in
U, eerwaardig bij ons ter zake van uw Beroep, onrzien nit
aanmerking van uwen Ouderdom, verdragen, en we!ken hoon
wij, als Christenen, U kunnen vergeven ; wij mogen den lase
ter op ons niet laten hechten , lien Gij , afgaande alldin op
anze reeds genoeg verklaarde of verd2digde uitdrukkingen,
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tegc'n oils aitfchiet ti nwen Geestelijken toorls, of ijver zonder verfland. „ Ik ben een vijand (dus zegt Gij !) van iemand
• liefileloos to veroordeelen ; maar zal men teve denhenswijze,
• naar uwe uitdrukking beoordeelen, zoo fchijnt men U to
• moeten rangfchiki:en onder die zoogesaaamde Christenen ,
• welke bun vernuft en verkregene kundigheden" (elders
was Rec . een weetniet , die mogelijk onbekend was met
eenen 117osOEIM, MICHAELIS, LIMnoacH en DRIEBERGE) „ aan• leggen , om NB, bet Christendom op de firanden van bet
• Deisme to doer fchipbreuk lijden," enz . Zullen wij herhalen, dat deze aantiiging enkel daarop rust, omdat wij bet
leerbegrip „ van Gods wrekende Geregtigheid en des Hemels
• vloek en toorn tegen den onfchuldi ; en Jezus , bij dims
• kruisdood in belfche pijoen losgeborfien," en wat van dezen
ou% - rwetfchen flempel meer is , een vcrmolmd Leerbegrip
noL .nden ; of mogelijk daarin van onzen Zedemeester verfchillen, dat wij nergens in onzen Staten- Bijbel den 1Yeere under
den zonderlingen titel van tegenbeeldig Ojferlam aangeduid vinden ? Neen I onze verontwaardiging verbiedt ons, met U in
eenigeriei geding over deze nantijging to komen . Alvorens Gij
den Predikfloel betreden hebt, althans in uwe tegenwoordige
Gemeente , was bereids de roem gevestigd van eeu rijdfcbrift , welk Gij , naar 't ons toefehijnt, almede poogt in verdenking to brengen . En waar, kwalijk beraden Vervolger van
nwen Broeder $RULING! waar hebt Gij in onze Letteroefeningen iets gelezen , hetwelk dien Naam, of de Goddelijke zending onteerde van Hein , „ die boven alien N : am verhoogd
,,, en verheven is ;" dien Naam, in welken wijalleen, ja ook
met U , „ de- Zaligheid verhopen," en deze ook U . onzen
Beleediger, met eene Christelijke harrelijkheid toebidden . On-2c denkwijze nangaande de bevrijding cener geheel verdorven
wereld , en hare verlosfing nit de ijavernij der zonde, is genoegzaam kennelijk nit vroegere Recenfien, bijzonder nit die
ever 't XYUIc Deel van TEYLERS Godgeieerd GenootJchnp (*) .
Ten minfle wij keuren bet overbodig, ons hierover voor U,
of to dezer gelege!,heid, ten bewijze van onze niet Deistifche
il:ellingen , breedvoeriger to uiten . Ook wij hopen ten jonglien dage „ to flaan of to vauen onzen eigenen Heere," wiens
verrijzenis uit bet graf wij , met' Paulus, ten grondflag van
ons Geloove gelegd hebben .
Het is genoeg : onze Christelijke Liefde herinnert U, ten
fotte , deze weinige regelen van den beroemden CAAIPHUISEN .
(Pf. CXLI . vs . 7-9.)
lk ben niet als de teere zinnen,
Die , door een averegtfciae zucht,
Heat

(') Zie de Vaderlattdfche l etteroefeniagen voor i8es,
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Bet vjeijen lieven boven tucht .
('t Is wijze mina' het nutst to miunen.)
feel zachter zullen /lagen vallen,
Die een regtvaardig mensch mij doer,
Dan all' de woordjes, honigzoer,
Die gladde vleijer-monden kallen .

'I

Zijn flagen : ja, maar vrienden/lagcn :
Haar woord heeftzout ; maar zout voor zond
Haar reden bijt ; maar maakt geen wood :
Het is een last ; maar zoet to dragen.

Nieuwe Tafelen ter berekening van den tijd der Watergetijden,
door J . Dr KANTER PHIL . z ., Lector in de Natunr- en Sterrekunde in het Mufeurn to Middelburg, enz. Te Illiddelburg,
bij S . van Benthem . 1807. In gr. 8vo .
nuttige en tot onmisbaar gebruik dienende Werken ,
I ndedaad
in welke kunst of wetenfchap het ook zij , verdienen alien
lof en aanprijzing ; en nog des to meer , wannecr dezelve
door Vaderlandfche Geleerden, en we] ten nutte van con der
voornaamfle , zoo niet , zonder eenige uitzondering , den
voornaamilen tak van 's Lands welvaarr, ingerigt zijn . De
Zeevaart- en Stuurnsanskunst zal niemand kunnen ontkennen ,
dat de eigenlijke broil onzer voormalige welvaart mag genoemd worden , en, zoo wij hopen, hij een zoo tang verlang-den en eindelijk tot hell van geheel bet befchaatde menschdom to verwachten Vrede, aitijd blijven zal . In dezen hoofdtak onzer nuttige kundigheden is de kennis en gemakkelijke
berekening der Watergetijden, en dus ook de arbeid van den
kundigen Zamenfleller dezer zoo beknopte als gemalckelijke Tafelen, van het allerhoogst belang .
Vooraf mat de Schrijver, als een grond van zijnen arbeid,
tene Theorie der Watergetijden gaan ; ten einde hun, die zijne
berekeningen uit een mathematisch-phyflscil ougpunt i:nnrnen befchouwen, daartoe de gemakkelijkfle gelegeuheid to
verfchaffen , en zijn doel ook voor Geleerden en ondcrzoeklievende Lezers zoo veel to klaarder to malcen , wiji er
zeer vele bijzonderheden in de toepasfing der algemeenc regelen , op de rijzing en daling der wateren, voorkomen , die
niet dan door een behoedzaam opmerken van fommige pisoatfelijke omflsndigheden anti to wenden zijn ; daar men dikwijis
slaaromtrent verfchijnfelen in de natuur ontmoet, die met de
-1S 5
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elgetneene vasre wis- en ratunrktindige wrtten fchijnen to
flrijden, hoezeer zii in den acrd der zaak vollcomen met dezeive overeenflemmen ; doch welker betoog zij, die geen anddr dan werkdadig nut op het oog hebben , in bet gebruik dezer Tafelen, zonder hinder kunnen voorbijgsan . Dit wetenfci ppelijk voorwerk i~ belloten binnen de eerfle 37 §§ dezes nuttigen Werks . IV/let de 3S § neemr de aanwijzing van
her eigenlijk gebruik dezer Tafelen eenen aanvang, en wordt
met onderfcheidene opgegeven voorbeelden ten duidelijkfte
verk hard .
Wij hop en, dat de kundi ge Schrijver welhaast, door bet
algemeen in gebruik komen van dit zijn zoo gemakkelijk al's
sseker f-andboek, zal aangemoedigd worden, omzijnen Landgenooren ook, in bet beloofde tweede Stukje, de berekening
van de hoogte der lVatergetijdcn , vooral der Springtijen , mede to deelen . - flet Werk is, rot algemeener nut, ook met
eere tegenover g edrukte Vertaljng it: het Fransch verrijkt.
Twee Tafelen , ctienende, 6112 door eenvoudige Optelling to vindc ;a , hoe veal Lees , Francs en Centiemes amen kan hebben
:oor een begeerd getal Guldens, Stuivers en Penningen ; en
e,ngekeerd, hoe veel Culdens, Stuivers en Penningen wen kan
hebben veer een begeerd getal Ecus, Francs en Centiemes ;
naar 81 verfchillende W sfelcourjen In elke Tafel berekend,
door L . D6 KOFF . In 't ldederduitschen Fransch. Te Utrecht
kij G . T. van Paddenburg en Zoon . In 8vo. 8 131.
f°Iandboekje in de talen van de beide VolE enkenKoopmans
, die belang in eene gemakkell jke en terfiond in 't

oog vallende nitrekening der op den tire] gemelde Geldfpe-

cien hebben . Eene Voorrede dint, om den Gebruiker de
verkorte Teekens, tot aanwijzing der bedoelde Geldfpecien,
to doers kennen, en teffens van de fchikking van bet Werkje
ae onderrigren, en door voorbeelden op to helderen, hoe men
van deze Tafelen een nuttig gebruik kan maken . - In
ylandboekjes van dezen card komt her voornameliik can op de
naauwkeurigheid der Berekeninge, en de zorgvuldigheid om
geene Drukfeilen in de veelvuidige getallen to laten blijven .
'r Lustre ons niet, om een en ander dezer vereisebten
na to gaan . Wij vertrouwen , dat de Vervaardiger dezer Tafelen in bet eerfle geval geene misllagen zal begaan hebben,
en dat bet oog der Corre&ors ftipziende genoeg geweest
1 ebbe om in bet tweede misftellingen to voorkomen : wanneer de Perfonen , tot wier dienst her Werkje gefchikt is,
reden zullen vinden , om den Vervaardiger voor zijne genorrnene moeite dank to weten .

Per-
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Yerhalen, hertelfels Ce , cV-denfsfen, echte Anecdotes, Zedefpreithen en Cedichten ; door een Cezelfchetp van jonge fnfvroziwcn .
llde Deel .
Ir den Hage , bij Immerzeel eu
Comp . 1807. In gr • . 3vo . 242 Bi.

T

ot ons leedwezen zijn wij met deze jonge Dames juist
niet op den besten voet . Wij vonden in den eerilen
bundel, Lii bet sne:aigvuldige gocde, bet een en ander,_ hoe
zullen wij bet noemeat? -- zoo bij uitltekendheia kiuderachtig en laf, dat ]et oils van h .areotwege Iced deed, en wij
ons van wege die meisjes fchaamden voor bet geeerd Publiek, en vonden daarbij bier en d :.ar, in bet Voorberigt
vooral, zulk con' Loon, znlk een zelfgevoel, dat wij waarIijk vreesden, dat deze Jufferties, zoo hair dit niet bij tijds
en cell weinig voelbaar wierd order her oog gebragt, bij aI
hare liefhebberii en goeden nauleg, welligt konden opgroeijen tot ondragelijk halfgeleerde nufjes, vol aaninatigiug, en
alzoo voorwerpen van welverdienden fpot . Wij kozen tot
dat einde boert en fcherts, zoo wij meenden en nog nicenen in den incest befchanfden Loon . Meet dan cens hidden
wij opgemerkt, dat zoo iets voortreffelijk Werkte bij een
verftandig, wel opgevoed en door vleijerij nog nict bedorven meisje, waarvoor een wenk geroeg was , en ontvingen
naderhand de ondubbelzinnigite bewijzen van erkentenis .
Doch nu bedrogen wij ons ; in zoo verre althins hidden wij,
naar het fchijnt, met zeer alledaagfche, zeer gewone meisjes to does, dat zij doof zijn voor, en zich belecdigd rekenen door iedere berisping, en als men niet aan alles, ook
aan hetgeen leelijk ftaat, mint ligchaam en -cost denkelijk,
(zoo ziju f ewone meisjes!) den lof, en wierook vin
life vleijerij toezwaaic, in hare oogen te- kort fchiet anti
de verfchuldigde eguards voor hare Sexe . Dit (mart ons ;
maar 2-an den anderen karat verblijden wij ons wederotn, d :et
ill een opzigt ooze wenk niet geheel en al verldren was ; zij
erkenuen, dat zij (vergeeft ons, lieve Dames! dit misfchien
wat harde woord) zich verflout hidden, iettervruchtjens
van Karen eer;len tijd, to-n zij de-kinderfchoencn pas haddden
uitgetrok.•'Ien, to pl-ntfin in bet eerlte heel, en dragen daarvoor nu batere zorge ; en wij erkenuen , bet zou onbefcheidene vitlust ten aanzien van jonge Nleisjes ziju, zoo vii in
dit opzigt bier nu wederoni wilden berispen . De Dichti1ukjes
ziju oneindig beter, ook in het min kundig oog, en wij molten
in bet vervolg hot uitmuntend goede met vertrouwen verwachter. . Deze ouze getuigenis doet bij de Dames waarichijnIijk weinig af ; zij twijfelen toch, of wij met kunstihnde be;.aafd ziju . Zij zullen dus op dezea lof niet trotsch worden .
Z ;s
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bfja,a, dat do haard, swag de Oos/indifc,'ie
zee-vermoederr
bid
elka,ader ,{o :reer!, (weliten hoard wij Loch vertrousten dot doze Dames nimmer bezoeken) f :eer ors element is,
dan a'e etc'atbas •e eii •k el, in a•eaen
n de zeue/ec ;wars en wijsgce, - en zocke,a r,r0r-/, en zalks omdat Praze /0012 , zeggen zij,
ni('t zr"Zr ie/e deaden is tegenover vr •o u : :Tn . Lij fch!ji7en ors to
noodii ;cn, om, a/s kortswij/end bootsge :el op de /irattrpleclrt van
er°t Jc/up , een zeetogtie met haar to doen . Dit voorilel nemen wij aan, en helovLn hanr gezoute fcherts en veel geoorloofd vcrn^ok, nits de Domes don ook op do reis zoo veel
tijds van hare leueroefcnir cn afzonderen , dot zij voor ons
eon ftcekjc breijen en eeu gaatje in onze koufen floppen ; ten
hnre,t genoegen zullen wij 61n ee ;i zotskap met belles opzetten , en b .-ire Eer, dit vcrzel:eren wii hair, zal bij ons veel
minder gevaor loopen , don bij menig man met eenen philofophifchen beard eil philofophifchen mantel . Dan idherts verftaan
deze jon e Dames nict ; wel rill , de Lezer veroorlove ons
;,,m a .-in haar nog eeu ereftig woord .
GI ; meld/ ons, waorde Jongejuirrouwen ! fommigen uwer
fjndjes zijn nit Tnrkicbe , Arabifche en Perzifche handfchriftcn 1 •i jee :verzamcld ; gij maakt eene gisfing ten aanzien der
hcteci ;enis van een Turksch woord ; gij fchrijft bier en door
iu uwe aanteekeningen een Ilebreeuwsch ell Grieksch woord,
net flebreeuwslche en Griekfche le :reren . Wii willen eens veronderlleLen , gij, lieve jonge Meisjes! zijt zoo bijster geleerd
c l verilaat die talon en dot alles ; moor voelt gij 't zelve niett
da^rmede zoo to pronken , voegt u toch niet, it, voor wie,
geiijk to red=t zeker Schriiver zegt , de bloemen der wetenfcibnppen oil der kunffen zijn . Wilt gij dat alles leeren en onderzoeken, bet is we] , vereanelt wat gij hunt, en that eeu;;toal, nog niet eens opzetteiijk, maar ongezocht , een waare+>i echtgi :noot uwe kurc:e merken, en hij zal , bijaldien gij
`nd _rs owe huisfelijke en moederlijke pligten mede kent ex
beoefent , u lief hebben en eeren, omdat gij zoo boven anderc• t uirmunt .
14!laar ook don , als gij er mede pronken
wilt, wordtgij uirgclagchen ; ell dit doet nu gewis een ieder,
Lien vleijer uirgezonderd, en dot to sneer, als hij geleende vederen vermnoedt.
De wijze, waarop gij van bet werk van LF PI AT fpreekt,
is welverdiend ; moor er was toch reeds overvloedig genoeg
von gezeg;d , en in den mond van jongejufleouwen voegt die
toon Loch niet ; men moet het ii vergeven, want roar her
fchijnt heeft hij ook u leelijk hij den neus geh,d ; maar in die
zelfde aanteekening, lieve Meisjes 1 veroorlooft gij u iets,
Itet e n in bet geheel niet door den beugel ken ; gij geeft
dear eenen zet (bet overige pan wij met ftiizwijgen voorbij) op bet invoeren van eene algemeene spelling in onze
tnoedertaal op hoog gezag . Gij moot hooren en toetfen, war
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mannen van naam en taalkeunis daarvan zeggen ; gij moogt
er bet uwe van denken : maar dat zoo dear ter seder to fchrijven, zoo maar met een pennetrek ! . . . . I'iks weg ; jonge Meisjes ! jonge Meisjes ! gij zoudt beter doen dat gij u zelve nlthans
in die anngenomene regels oefende en daar naar fchikte ; indedatd bier zijt gij op eenen verkeerden weg .
Eindelijk,
leest nog eens bet berigt your uwen OMR ; leest bet met bedaardheid, - en zoo gij bet gezochrc en gekunfieide, dat
altijd tegenilaat , zoo gij den nanmatigenden onvoegzatneu
toon (dien alleen jeugd en fc'ioonheid, waarvnn then gaarne
iets verdragen wil, verontfchuidigen kan) niet gevoelt, zoo
hebben wij a niets meer to zeggen .
-let zij genoeg! - misrchien zult gij ook nu wederom boos
zijn, nu over ouzen ernst . %-Vij kunnen bet niec helpen ; achting en liefde voor uwe Sexe given ons de woorden in de pen .
Hot half-geleerde of ook we[ heel-geleerde metsje van
fmaak wordt een misgewns, wanneer bet zich airs geeft , en ,
zoodra jeugd en fchoonheid gew@ken zijn , bet voorwerp van
fpo : en minachting, en is door gaans verloren voor hare wezenlijke pligten .
Maar de befchaafde , geoefende vrouw,
vol bef'cheidenheid, erkent men gaarne in hare waarde, en
eert men ; zij wordt de verftandige moeder, en de aangename, boven alles dier! •a re, en indedaad altijd vereerenswaarilige gezellinne van eenen braver echtgenoot . Dit laatfle ggunden
wij u hartelijk ; bet is nog tijd, gij kunt ki( , zen . DiUvijls
is zij dan ook voor bet pub liek eene zeer ge&iefkoosde fchrijfiler ; zoodanig eene vrouw alt?vans kust ieder man, die gevoel heeft voor vrouwelijke waarde, (en dit heeft irdere Brave) ook wanneer zij oad en grijs geworden is, gaarne eerhie,digd den zoom van haar kleed .
WO hadden zoo veel met deze Dames to verhandelen, dat
er weinig ruimte voor bet Publiek overrchiet ; gelukkig, wij
hebben nu ook niets meer dan alles goeds to zeggen .
Dit
Deel is op dezelfde leest gefchoeid als bet vorige ; bet verfchaft eeneafwisfelende, onderhoudende, leerzame lefture ; en
onder de vele gefchriften van dezen tijd verdient bet eene
vereerende onderfeheiding . Hier en daar ontmoet men wel,
behalve den OMAR, (die web lief hearbeid is) eene oude bekende ; maar men leest bet over 't geheel met genoegen ,
en vindt zich bier en daar door eene onverwachte wending en
vernuftigen trek aangenaam verrast.
Zie bier een pair Anecdotes ter p roeve . am „ Mevrouwe de
Hertoginne van Bourgondie fprak eenmnal tot Mevrouwe van
Maintenon , terwijl de boning er bij (fond , deze woorden : Weet
gij, mijne Tante, waarom de Koninginnen van Engeland beret
regeren dan de Koningen ? I-let komt daar van daan , dewijN
onder de regering der vrouwen de mannen bet gebied voe .
ren, en onder de heerfchappij der mannen de vrouwerl ."
Na
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„ Na den bloedigen veldfag vnn Hochlted, herkende de
Hertog van Marlborough, onder de gekwetlte krijgsgevangenen,
eenen Franfchen vrenadier, dien hit in hot heiig±le van den
lrijd ais eenen getergden leeaw had zien vecliten . Achting
voedende voor brave mannen, evenveel van we .ken lland,
fprak hij hem aan, en veteerde hem met doze lofwoorden :
„ Indien uw meester vole zulke foldaten bezat, als gij er con
zi ;t, mijn Vriend, hij zoude onverwinlijk weze,t ." Neen,
Generaal (hernam de ddppere krijgsknecht, met zedigheid
cene groote waarheid uitdrukkende), bet hapert railnen Meester aan geene zulke lbl :.ten als mij , maar wei aan zuike bevelhebbers als u ."
De Poezij zeiden wij reeds dnt die in bet vorig Deel verre
overtrof ; ganrne gaven wij bier bet Bloeinpjen op bet graf van
eon klein I-londjen, aan zijn jongen meester, hetgeen in
ons oog niet unaardig is, en ons aaa eon paar refit lieve
fiukjes van wijlen Illevr . HENNERT herinnerde ; maar wij bepalen ons tot net vol ende, omdat bet korter is . Olijfblaadjen
ep bet graf van KARLL NAPOL$ON.
Helaas! lzoe ijdel zijn verwacbtingen en wenfclien!
Bet fe/eonst vooruitzigt is con /ihitterende fchijn.
Dees jonge Reizer door de bogeige aardwoestijn
Hadde over viermaal Lien van rnillioeren ren/chen
Eons de oppermagtige Gebieder woeten zijn .
Een Telbien pas, wcrd hij als Porst reeds aangebeden .
Eon windjen, frisfche Roos! ontrukt u aan uw' ffeel .
Uit aard' grwrocht , keert gi j tot aarde , en words bet deel,
d''erheven Koningseind, rtes worms, diere wij vertredon .
God, wat verbazende verandr ing van tooneel!
,,1ch! hoe onzeker zijn de dingen pier beneden .

Do Slavin in 't verlichte IVoo,rden , o_f gevolgen der Coquetterie . Tooneelfpel , door j . F . D . E :JERSTEIN . Te c1,yalleadarn,
bia P . J . Uijlenbroek . :°o8 . In 3vo . is9 l'ladz .
anderen Roman ontleend, uiet zonder vroclit in do t vurm
van ten Tooneeifppel verkneed . (bok doze Eerlleiing van den
Heere EaERSTEIN is zoodanig eerie aedaanrcverwisfeiing, overgenomen uit een' Duitfchen betite ;d Der Ilucii der
Geburt, odor Uberreste der ge retzliciten Ro'zheit, waarvan in den
jare i of eene Holdandfche verteling door de Boekverkooperr
x . VAN AKEN to Westzaaudaut ett J . F . NILMAN to t;<mfterdani
uitM
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vitgegeven is . Wat bet Tooneelmidge van dit Stnk c :: deszelfs uitwerking bij de vertooning aangaat, daarover kunnen
wij gees oordeel vellen , wijl bet ons onheYvust is of daarvan bereids eenige proeve ergens bier to lade genomen zij ;
doch vat bet nut en den zedenjken indruk , dien bet voorval
met betrekking tot onze Natie kan hebben, aangaat, dit is
genoegzaam uit den titel zelven of to necnen, eu ba :n niet dan
zeer Bering; ziin . De Aufieur had, onzes bedunkens, gees :
onderwerp kunnen kiezen , dat zijnen Lnndgenooien meer
vreemd ware , dan de eigenlijke Lijfeigenfchap van fommige
landlieden in de noordelkke gewesten van Duitschiand : want
a1hoewel onze Bundgenooteu , de alles overwinuende Franfchen, ook dit onnatuurlijk gedrorrt aldaar beftreden en over=
wonnen hebben, kan zulks bier to lande niet meer dan eene algemeene erkentenis voor hunne in dit yak aan bet menschdom
bewezene dienften opwekken ; en dat oogmerk was in den vertaaiden Duitfchen Roman reeds voldoende genoeg bereikr .
Alleen de zinnelijke voor felling, de dadelijke aanwezighcid der
handeleude perfonen , is hetgene bet pub ;iek in bet Drama boven den Roman wordt nangeboden ; loch danrtegen verliest
bet ook den juisten za ;renhang der gering ;fe om(tandigheden, en de verilandige en nuttige annmerkingen, welke hij,
die eene Levensgefchiedenis fcln •i jft, opgeven , en zijn werk
daarmede van meerder nut maker ; ban . Op taxi en fuelling ,
welke geheel verfehillen van de thans me, •s t algemeen aanaennmene, zouden wij geene annmerking main wijl wij nit de
Voorrede ontdekken , dat bet werk bereids gereed was, eer de
fpelling van den Heere sfGENBEEK bier to laude, op gezag van
den Souverein, ingevoerd word ; doch er komen fomtijds zulke, ook van het voormalig, op gronden der beste Schrijvcren, gevestigd gebruik verfchillende , fpelwijzen in voor,
dac bet ons zeer verwondert , dat men die den voorrang
boven hetzelve gegeven hebbe ; daar wij , wegens de ondcrlinge gelijkheid en bei'endige waarneming dier floecisrnen in
de Hollandfche Spelkunst, dezelve niet op rekening van overzieningen en drukfouten kunnen flellen ; bij voorbeeld bet rnenigvuldig gebruik van de letter d voor * in den derden perfoou
des tegenwoordigen tijds van de werkwoorden ; dat echter
weder op andere plaatfen vermiid wordt . Op bl . 2 vinden wij
vergiftigd en ks^.aagt in dezelfde periode ; bl 4. : cht loopt ern
rend, en zoo door bet gehe ;ae Stt:k . Somtijds ook de weglating der t op bet einde diet woorden , als op bl . 3 : gij word
bitter. Wij zouden gearne gezien hebben , dat de Ac-leer in
zijn Vbprberigt ten tutntte eenigen grond voor deze zijue ,
iiaar 't kchijnt, op eene voorbedachte keuze rustende, v eene+
is fpelling gegeveu hadde .
N A-
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NABERIGT.
Recenfent van bet Werk vsn den Eerw. FIeere TFNCKINCK,
Predikant to Oostzaandim, getiteld : Verhande/ing over de
uitflorting des 11. Geests enz . , fcllreef in opgemeide 13eoordeeling, „ dat er in de Programmata van her Genootfchap tot
„ veidediging van den Christelijken Godsdienst, na 18 o+ uir„ gegeven, van de Prijsflofie : JVelk denkbeeld heeft men vast

D

P

„ de uitl7oiting des 1I . Geests op den eerflen Pinkflerdag to
„ vormen enz . , niet verder gewaagd werd ." - Sedert is

hem , door een' der Leden , een afzonderlijk blaadje toegezonden, ;etiteld : Programrna voor het jaer 18o6 , waarin
berigt words , „ dat op de gemelde Vraag , wel verfchei• dene Anttvoorden waren ingekomen, maar geene vol„ doende , om aan dezelve eenen Eereprijs toe to wij• zen . . . . Waarom die Vraag, benevens eene andere,
,, op nieuw wordt voorgedragen , om beantwoord te wor• den voor den eeriten November 1807."
Gewoonlijk ziet Recenfent de Programmata der onderfcheidene geleerde Genootfchappen niet din in de Courant of in den
Zelden komen hem die afzonLetterbode , of in beide.
dcrlijk gedrukle blaadjes ter hand . anders dan van 11'Iaatfchap .
pijen, wairvnn hij zelve Lid is . Dan , to regt meenende zich
to inogen verlaten op de eensluidende openlijke Aaukondigingen , door of van wege opgemeide Genootfchap gedaan , in de
Haarlemfehe Courant (*) en den Letterbode
en daarin vat,
de bedoelde Prijsvraag geen enkel woord gerept vindende ,
konde Recenfent niet anders fchrijven dan hij deed, daar hij
tuck zoo min als 't Publiek konde onderltellen , dot het
Programma in beide deze Nieuwsbladen niet volledig, maar,
zoo' nls nu blijkt, verrninkt geplaatst was .

(f) ,

(*) Haarl. Courant van Saturdag 6 Sept . 1316 . No,
(t) 4lg. Konst- en Letter bode voor 1806, No . 37.
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LETTER-OEFENINGEN.
JOANNIS wILLMET Oratio de Arabum meritis in Lite-

ris mcdio aevo inftaurandis, &c . 4to . pp . S O e geleerde
onlangs bij 't tloogleerambt
in de Oosterlche talen ook nog vereerd met de aanD
(telling , om onderwijs to geven in de Oosterfche GeWILLMET,

fchic .ienis, zoo Burgerlijke als Letterkunliye, heeft
dezeu gehe,l nieuwen, tot hiertoe, zoo vecl men weet,
in gansch Europa nog ongehoorden post, met doze voortreffelijke Kedevoering aanvaard , waarin hij, op do heal
eigene wijze , die den doorkundigen man , ook in dat
winder hekend vak derLetterkundg, waarin men nu , aan
't Am{terdamfche Athena'um , meer opzettelijk onderwijs wil gegeven hehhen , geheel en al kennierkt, een
onderwerp van de uitertte aangelegenheid bJhandelt, dat
mogelijk fommigen zijner Toehoorderen minder zal he .
vallen zijn , maar aan hun , die geene vreemdelingen zijn
in de Oosterfche Gefchiedenis, en op al 't gene die der
Letterkunde aangaat in 't bijzonder prijs ttellen , heel
zeer zal gefmaakt hebben, en dat to meet om den bevalligen trant, waarop de Hoogleera .ar zijne voorgenomene tank , de verdien/len der Arabieren tot hetficllitig
der Letteren in de middeleeuw, bewerkt heeft .
Na eene gepaste Inleiding over de wijduitgeftrekte
nuttigheid, die van de vereenig7de beoefening der oude
Griekfche en Latijnfche , en Oosterfche Letterkunde ,
vooral tot rent verlland der algemeene ~Cereldgefchiede_
nis , to wachten is , mankt hij een begin met cone korte befchrijving van 't diep verval der Letterkunde in de
middeleeuw , en deszelfs verfchillende oorzaken . Deze
in hare eerfte beginfelen nafporende , ontdekt hij in den
grootften bloei der wetenfchappen zelve den eerften
oorfprong van derzelver verval . Gelijk het Loch met de men .
fchelijlce zaken in 't algemeen gelegen is, die , cenmaal
Karen hooglten trap van volkontenheid be reikt hebbena
LETT . 1808 . N0 . 7.
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de, gewoon zijn allengs in verval to raken, zoo befpeurt men ook in de gouden eeuw van Augnstus ,
toen kennis en befchaving tot 't hoogst mogelijk toppunt van bloci en mister clienen olTgeklommen to zijn,
en kort daarna, reeds de eerfte voorbereiding tot haren
vat en ontluistering . Grieken en Romeinen vertoonen
ons, ter geiijker tijd, het nadeelig gevolg van de al to
groote verfijring van fniaak en Reeds toenemenden roem .
If-.t weelderig vermift , nimmer voldaan met ontdektc
voorwerpen van be!pieteiing en heoefening , fchiep
zich Reeds nieuwe, en verviel daardoor hoe langer hoe
iueer tot het naiagen van isietsbeduidende voortbren felen van at to groote fcherpzinnigheid en verwilderde
verbeelding , waarbij nog wel , een geruimen tijd, achting en liefde voor ware geleerdheid under do besten bleef
llandhouden , maar allengs plaats maakte voor meer
algemeene verbastering va i fmaak , verwaarloozing van
grondige kennis en ijdel vermaak in beuzelingen . flier.
op volgden de invallen van barbaarfche Volken, waat .
door met de verwocsting der landen, waar tot hiertoe
de wetentchappen alleen beoefend wierden en blociden,
fcholen, boekverzamelingen, en wat men verder dier{itig hield om cue geleerdheid flaaiide to houden , verdelgd en uitgeroeid word . Voorts bragt, onder anderc
hierbij komende oorzaken van den ondergang der lette .
ren , de algemeene verbastering der zeden ook niet
weinig toe , om denzelven to verhaasten en to voltooijen . Uit dit zedenbederf ontitonden gedurig burgerli ke oorlogen , en nit deze Reeds toenemende geweldenarijen van magtige Alleenheerfchers, die zich hierdoor
gedrongen rekenden om hunne magt at meer en meer
to vergrooten, en die teen alle inbreuk to beveiligen
en Reeds vaster to maker , waardoor bij hunne onderhoorigen, met mood en kracht, ook alle lust en gelegenheid tot nieuwe befchaving en hervatte oefening,
geheel en at verloren ging , en al 't geen nog nit de
vroegere eeuwen overgebleven was, ten eenemaal on .
herftelbaar , zoo 't fcheen , to niet raakte . Er
warren
altijd nog wel eenige weinigen, die, gelijk voormaals , onder begunftiging van eenen Vespafianus, Titus, Tra,'anus en de beide Antoninusfen , en vervolgens met pulp van Cenftantijn den Grooten, Julianus,
Valentinianus, Valens, Gratianus en Theodofius, zoo
cok naderhand odder Karel den Grooten , en nog later,
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ter.,, wet lets van den ouden finaak en warme r:ncbt
voor de wetenfchappen hadden overgchouden , maar 'r
ontbrak hun Ran genoegzame verlichting en aanmoediging , terwijl de tegenworfteling der onkunde en barbaarsheid fteeds to Iterk bleef, om lets van belang tot :
herttelling toe to brengen .
Deze begon eerst onder de Arabieren, zoo als de Re .
denaar nu vervolgens uit de Oosterfche Gefchiedenis bewijst, en ging eerst, in later tijd , van dezen tot de
Grieken en Romeinen over . De Abbafiden varen bet,
die, reeds in hot midden der achcfte eeuw, in ongun .
ftige tijdsomflandigheden , terwiji alles , door de overd
heerfching van Muhammed en diens opvolgers, nu feat
dert twee eeuwen , in diep verval geraakt was , en
flechts weinige Dichters nog lets van den ouden fmaak
in wetenfchappen en fraaije kunften vertoonden, allereerst
den weg tot herttelling openden , en daarmede wakker
voortgingen tot in de dertiende eeuw . De onderfcheidene verdientteu der roemwaardige \orften , van dezen ftam , worden met fchuldigen lof vermeld ; van
Maufur , die dit work begon , door de beoefening der
Wijsbegeerte en Wi~kunst to doers herleven ; van Mohdius , die den fmaak in de Dichtkunst opwekte ; vats
1-larun Rafchid, die de zucht voor beiden vereenigde,
en door ziju fchitterend voorbeeld van uitftekende
deugdzaamheid veredelde ; vooral van Mamun, die zij
ne voorgangers in alle opzigten verre overtrof , en
wiens geleerdheid en voor de letteroefeningen verrigte
heidendaden door Rile volgende eeuwen zoo beroemd
geworden zijn , dat men zich nadcrhand alleen groot
rekende, naar mate m°n kon geacht worden dien
eerften ietterheld nader bij to komen .
Ter bevestiging van de aan bun gegevene loffpraak wordt uit der •
zelver levensgefchiedenis op ;ehaald , hoe veel werk
zij maakten , om Rile oeleerde lieden , van welken zij
maar eenige kennis kregen , tot rich to lokken , of,
wanneer dit misluktc, althans onderhandelingen zochten, en op allerlei wijzen hevorderden , met alien,
van wien zij maar lets hoopten to Ieeren, bet zij her
Joden, bet zij Christenen , bet zij Muhammedaneta
waren ; hoe zij zich toeleiden , om de beste fchriftettvan alle Volken, als van Grieken, Perzen, Chaldacts,
Syriers , Aethiopiers , van ginds en elders magtig to
worden , hoe aij die in 't Arabiseh Hewn vertalen j
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hoe zij kweekfcholen van g leerdheid to hagdad, M mascus , Kairo , Alexandriac en elders opriateden ,
uitgettrekte boekerijen , gelchikte inrigtingen v, , or de
beoefening der Geneeskunde , Stcrrenwachten , en vat
meer dienen kon tot nanmoediging en opwakkering
der letteroefeningen , daar(telden , meetkundi'e en
fterrekundige waarnemingen lieten opteekenen , em
meer andere verordeningen, ook ten nutte van vol *ende geflachten, maakten , waaromtrent zij alleen de eer
hebben van alien lateren , die bet op hun voetfpoor
daarin verder bragten, den weg gewezen to liebben .
De vrucht en uitwerking van alle deze bemoeijingen beweert de Iloogleeraar deze geweest to zijn, dat
is geheel het Oosten , en zoo wel bij nicer ofgelegene , als wet voornamelijk en allereerst bij nabu .
rige' Volken , een tveritdadige ijver tot navolging van
deze rocmwaardige ondernemingen opgewekt , eerie
groote menigte van nuttige fchriften in de wereld gebragt, en ginds en elders veel goeda gelticht is . Bier
hadden wij meer bijzonderheden verwacht , en ons
voorge(teld , dat ook nu uit de Ge(chiedenis zou zijn
aangewezcn , hoe nit deze beginfeien vervolgens de
geheele herftelling der Letteren vonrtgefproten en tot
land gebragt zij .
Maar welligt heeft de Iloogleer .
2ar (lit , ais buiten zijn hepaald doel liggende , voor
eene volgende gelegeuheid willen hefparen .
Wij dan .
ken hem voor deze cerfte in dit vak gegevene proeve , die hem op nieuw aanfpraak geeft op derv
roem van onze Vaderlandfche Geleerden van den eer..
lien rang .

Ett eoek Ruth , een tafereel van huis/clijke deugden 1
wit he t Hebreeuwsch overgezet, verklaard, en voor Leeraars ten platten laude bewerkt , door Dr . TH . AN TON
]DE R F S r A
Hooal. in de God~-eleerdheid to Heidelberg .
Vit het HooZduitsch vertaald, enz . door j . w . c,
TFNCRir:CK , Predikant to Oostzaandam . Te 4mfi'er.
. In gr . 8vo. 115 Bl.
darn , bij 1V . Brave . 18o8

n bet kort Voorberigt van den Vertaler vindt men
vermeld de redenen , waarorn bet Boek Ruth voor
ours belangrijk is.
In de Inleiding van den Schrijver

I

word :
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words gehandeld over de nuttigheid van dit Bijbelhoek,
tot Godsdienfiige ftichting , inzonderheid vottr Land .
lieden ; en verder iets gezegd we.gens den naatn , den
onbekenden Schrijver, de oudheid , den fchrijfitijl en
her Canoniek gezag . 'r Gedurig afwiji(en van de liebreeuwfche Taalregels lioudt de Profesfor „ voor eenc
„ gczochte Nabootfing van de taal ten platten laude ,
• zoo als zij , in hut Kanton Ec'rata , gemeenlij!; ge„ fproken werd . Ook fchijnen hem eenige wo )rderi ,
• die alleen in dit 13oek voorkomen , provincialismea
• van den Berlehemitifchen Tongval ."
De Overzetting door zijtl Hooggel . nit her lie .
breeuwsch , is getrouw , naauwkeurig en duidelijk .
(Doorheen MICHAeLIS gevolgd .)
Aan den voet der
bladzijden vindt men Ophelderingen , (meest van den
Nederduitfcheu Vertaler) die deels Taalkundig zijn ,
deels de Zeden der Hebreers betreffen , en dienen om
het welvuegelijke in bet voor ons vreemde gedrag van
Naomi, Ruth en Boas, aan to wijzen . Gegrond en gepast is ons onder andere voorgekomen de aanmerkinz van
den Eel-W . TENCKINCK, dat men de vraag van Na6mi ,
Hoofdlt . III : 16 . Wie (of wat) zijt gij, (hoe is 't ,)
mijne Dochter? niet verftaan meet, zoo als Prof. DERZSER , in navolging van MICHAeLIS , wit : Zijt gij de
frouw van Boas al ofniet P maar this : Hoe is 't u gegaan?
Zit gij ge/laagd in u 1.ve onderneming?
De vrtje Vertaling, door den Eerw . TENCICINCKhier bij
gevoegd, „ naar het Hebreeuwsch , vrij gevolgd, en
• meer gefchikt naar onze Westerfche, Nederlandfche
„ manier van verhalen ,'is eigenlijk eene uitbreiding of
• otnfchrijving van den Tekst , in eenen vloeijenden
• liijl ." Dezelve heeft ons wel bevallen en voldoet
aan 't oogmerk . Meer hebben wij er nict van to
zeggen .
Op deze beide Vertalingen (de letterlijke van Prof .
DERESER , en de omfchrijvende van Ds . TENCKINCK)
volgt een Verhandeling van den Hoogd . Hoogleeraar,
zonder opfchrift , behelzende „ eenige Proeven, hoe
„ men zich van bet Bock Ruth, bij de openbareGods .
„ dienstoefening , vooral ten platten laude, zou kun„ nen bedienen . " Voorloopig prijst zijn Hooggel . ter
navolging aan , de gewoonte I ginds en elders in Duitschland ingevoerd , our een zamenhangend gedeelte of geheel fluk uit bet N . V . der Gemeeiite van den Predik .
T 3
iloct
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NO voor to lezen en to verklaren , in den trant vaa
de Hornilien der oude Christenen . Evati zoo tvil hij,
dat wen op ecnen Z~)ndag, vier woken v66r den Oogst,
de Gefchiedenis van bet Boeh Ruth der Gerneente in
Edu .s geheel vooriezc, met invoeging van korte opheldelingen . -- en op d° volgende Zondagen verklare, Hoe
(lit in to rigten , daarvan geeft hij de noodige fchetfen ,
bij welker ova rbrenging in het Nederduitseh de Vertaicr zegt „ hier en daar eenige vrijheid to hebben geno„ men, welke hij nuttig oordeelde en vertrouwt dat
,, niensand hem zal misduiden ." De eerfte fchets eeuer
1fJomilie haudelt over de lijdende en onder baar lijden
geduklige l~aor~;i . De tweede, over de vlijtige en door viije
zich verb ,,~eiide Ruth . De derde , overdnghatibjz,
jute goedhartigheid ernflig deugdzamen Boiis. 19)'e':
2e korte Leerredenen ziju ingerigt , om bet leerzame en
ftichtelijhe , 't welk de Gefchiedenis van Ruth in ruime
mate aan de hand geeft, voor to dragen , t,:r aanfporing
tot de da-delijke betrachtins;- van vele Ciirisrelijke deugden . Wij hebben uczclven met genoegen gelezen, en
kunnen het Werkje Geleerden en Ongeleerden, inzonderheid Predihanten ten platen lande, met ruimte aanprijzen .

1°t licht des Rvangeliums, of de woorden van Yezus, zondev eenig bij voegfel , als de onfeilbaarfle Godsdienstleer ,
en de eenige weg ter zaligheid . Een Z_akboekje voor
alle Christenen . Uit bet Floo,rduitsch . Te Leijden, bij
J . van Thoir . In 8vo . 197 P1DI e ongenoemde Schrijver van dit boekje deelt ons,
I even weinig als de Vertaler , lets van bet bepaalde
u?oel en plan , 't welk hij zich , in de bewerking, voorgefteld had , suede . Wij zien alleen uit den titel, dat
hij eon kort opftel van de Christeiijke Leer , opgemaakt
uit de cigen woorden van Jezus, zonder eenig bijvoegfel,
heeft willcn vervaardigen . Eene groote menigte van
gezegc',en van Jezus words nit de Evangelien, ook in
't Aanhangfel nit dc Openbaring van Johannes, bijeenverzameid , en tot zekere Hoofdftukken gebragt , behalwe hot Aanhangfel , zesaen=zestig in getal . En dcze
ver-
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verzameling zal dan de onfeilbaar/le Godsdienstleer bevatten , en den eenigen weg ter zaligheid !
Naar welke regels de Schrijver de aangehaalde gezeg .
den van Jezus, als behooreude tot de algemeene Gods .
dienstleer voor alle tijden, van anderen, die alleen pas.
fen op den tijd, waarin hij leefde, en op de menfchen,
met welken hij omging, onderfcheidt, heeft hij ons niet
gemeld, 't Blljkt ook niet, dat hij zich, in de keuze
der bijgebragte woorden van Jezus ~ over die onderfcheid merkelijk heeft bekommerd . Hoe zou hij anders , ten bewijze van diens leere over 't navolgen van
Yews, de wonderbare kracht des geloofs, de gewillige op .
neming van 't kruis, het inwendig lijden en de heiliging,
geestelijk flerven, den Heiligen Geest en deszelfs wer)let
kingen
in de harten dergeloovigen, zich Hoofdft . 25, 26,
9 , 27 , 28 , 29, 56 , op zoo vele plaatfen hebben kunnen
beroepen , die geene leeringen voor alle menfchen en
alle tijden bevatten ? Dit waarlijk niet gering gebrek
van dit werkje wordt, onzes inziens , merkelijk verergerd door eeu tweede, dat namelijk de woorden van Jezus alleenlijk opgegeven worden, zonder iets daarbij
to voegen , tot verklaring van gezegden , die , naar
ooze wijze van denken en fpreken opgevat zijnde, niet
zelden onverllaanbaar zijn, of een geheel anderen zin,
dan Jezus cr zich hij zal voorgefteld hebben , opleveren . Hoe zullen b . v . gemeene Christenen, zonder uitlegging, vole bijgebragte woorden van Jezus, in de Afdeelingen over de nieuwe geboorte uit God, bet indringen door de enge poort , het vertrouwelijk gebed, de genadige verlichting , bet huwelijk en de onthouding, H .
11, 14 , i6, 17 , 48, hoe zullen zij de meeste ginds en
elders ingevoegde gelijlzenisfen verllaau? Hoe veel gevaar zullen zij loopen, om ook vele andere gezegden,
b . v . in de Afdeelingen over de oveert,iging van zondaren
door den Geest van _Yezus, de tegenwoordigheid van 7ezus
in het Koningrijk der Hennelen, de verpl:gting om bij .7ezus to blijven, de inwoning van den Drieeenigen God in
onze harten , de voorbede van onzen H©ogepriester Yews
Christus, de teekenenderlaari7e tijden, 1 . 3, 57, 53,
6o, 6%, 63, verkeerdelijk uit to leggen ? Wij kunnen
't ook niet goedkeuren, hoewel onze Schrijver de eerfte
niet is, die zulks beproefd heeft, dat men uit de woorden van Jezus alleen een volledig zamenftel van de Christe.
lijke leer tracht to vervaardigen .
Idii zelf heeft 't geT 4
zegd .,
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zegd , dat zijne Apostelen vele dingen nader verlaaren en verder uitbrciden zouden . En dat hebben zij
imnters gedaan . Verfchcidene, naar 't oordeel van den
Schriiver, ware leeringen van het Christendom, die
hij daarom ook jezus, hoewel zeldzamer en min duidelijk , laat voordragen, b . v . over de uitfekend groote
rnenrcbenliefdevan Cod door7ezus Chris tats openbiargemaakt,
over de p ewone werkitagen van den Ileiligen Gecst op de
harten derr men/i•lren, 1-l . i , 3 , 56 . deze en andere lee-

ringen zijn door de Apostelen racer opzettelijk behanbVaarom doze cigene uitdeld en nader uitgelegd .
legging der Apostelen er Diet bijgevocgd, opdat zij,
voor welken dit Zakboekje gefchikt is, de onfeilbaarfe Coilsdienstleer en eenigen wag ter :aligheid er niet
twijlelachtig en flechts ten halve uit leeren kennen?
Men zon deze aanmerking to ver trekken , als men
zou willen beweren , dat wij de eigenlijke leer van
jezus geeuszins uit de Evangelicn, maar alleen uit de
flandelingen en Brieven der Apostelen, kunnen leeren
kennen . AVij erinneren ons de gewigtige bedenkingen,
daartegen onlangs, in ons Maandwerk (*), in 't midden gebras,t , en houden ons verzelrerd, dat de Apos .
telen ;gene nieuwe , door jezus geheel voorbijgegane,
veel rain met die van jezus zelven ltrijdige , leeringeu voorgedragen hebben . Maar wij lichen Diet Winder vast , dat in de Apostolifche Brieven en in de
Ilandelin< ;cn zi>o wel de leer van JWus vervat is als
in de Evangelicii, en dat wij die, door verltandiae
vergeliiking van de voordragt der Apostelen met 'c
geen jezus zelf geleerd hcett, ve.el bcter , in haren
gebeelen omva3,g , verflaan , heoordeelen en gebruiken kennen , dan wanneer wij ons aan do Evangelien
alleen houden .
Veel zou verder op verfcheidene geheel ongepast
aingehaaide plaatfen aan to merken vallen , indien
wij de moeire wilien nenien, om (lit geheele optic! van
bladzijde tot bladzijde met dat oogmerk door to gaan .
Doe oncefchikt words b . v . , om l,cchts twee plaatfen
to noemen, Fl . 53, van den heiligen doop, 't zeggen
van jevns aan ;gehaald, Matth . XX : 2e . hunt gij met
den

doop gedoopt w'orden, waarmede ik gedoopt worde?

en
(*) .41,;cm. Letteroef. i3o6 . II . bl . 313

en very .
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en 1-1- 54 . van bet heilige avondmaal , een gezegde uit
Opcnh . III : 2o . Ik zal met hen; avendmaal houden ?
Andere daarentegen zijn achtergebleveii , die ons verfclieidene leering-en van Jczus, als door hernzelven in
uc' ninel gebragt , in 't voortre$elijkst licht vertoonen .
dVij bedoelen bier inzonderheid de meesten van 's Heilands laatile woorden .
Men ziet nit deze aanmerkingen , dat wij met dit
boekje, hoe goed anders 't oogmerk van den Schriiver
move geweest zijn, niet wel to vrede zijn . Een "voIledig opttel van de Leer van Jezus , zaamgebragt nit
liens eigen woorden, en een`dergelijk van de Leer der
Apostelen, opgemaakt nit hunne fchriften, en wel 't
eenp en ander zoo ingerigt, dat, alwat daarin algemeen
bruikbare leer is , door duidelijke verklaring van den
fpreektrant Bier tijden, nader bepaald, en 't geen alleen voor hunnen leeftijd behoord heeft , achterwege
gelaten werd , zou eene behoefte vervullen , die door
velen erkeud , maar waaraan nog door niemand voldaau is . Of ooze Schrijver voor deze niet zeer geYnakkelijke taak wel berekeud zij, laten wij auderen
oordeelen .

.Herinnering aan de waardij en de vereischten van bet heroep eenes Heelmeesters , en Schets van eene Ge/ihiedenis der Ontleedkunde ; in twee Rodevoeringen s, gehouden
door G . BAKKER, IVleel. Dr . -eInat . Chirurg . et art .
obfl . PraeletTr to Haarlem, in he; Theatrum z4natomicum aldaar , bij bet begin der Ontleedkundi-̀e Zomeren WWinterlesfen, 29 Mei i8e6, en 9 en to Feb . I8o7 .
Te Haarlem, bij A . Loosjes , Pz . In gr . Svo . 77 Gl.
Een nan den titel volkomen beantwoordend \Verkje ,
,]A hetgeen de geoefende welligt, bij een bloot inzien,
zou kunnen ter zijne ftellen , hetzelve als onbelangriik en,
overtollig voor zijne wetenfchappelijke kennis befchouwende , maar hetgeen zeer nuttig zal moeten ge )ordeel ;l
worden , wanneer men in aanmerking neemt , tot welk
einde en voor wie de Ledor fprak ; immers voor hun,
die zich tot de kennis der Heelkunde voorbereidcn ,
om wie hoofdzakelijk zijne ontleedkundige lesion daar;elleld wierden, ell tot welke, zoo wel In ', Is In hct
verT 5

^-3
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vervolg, zijne rede voornamelijk ingerigt, en naar de
bij bun onder(leidc, dat is naar de gewone menfchelijke, dock ongeoefcnde va!haarheid gellemd moest zijn .
ons inzien hceft de Lcdor zijne taak loffelijk volln- agt, en wij zagen doze Redevoeringen gaarne in handen van alle lcerlingen der _Heclkunde, hun verzekeren .
tie dat zip in dezelve rijke flof tot nadenken kunnen opzameien . Om onze Lezeren hiervan to overtuigen , willen wij den inhoud van beide Redevoeringen kertelijk
a anwijzen .
Na cenige opmerlkingen, dat bet onberekenba,-<r belang
van l ven en gezondheid fleeds fielder voor den geest
en diep in het hart moot gegraveerd zijn van elk , die
:n het genceskundige werkzaam is ; dat, offchoon de
levendigheid van dit denkbceld nict zelden in that is,
Qom bet hartstogtelijk gevoel van den Ileelmeester zoodanig op to ivciken , dat de werking van zijnen geest,
in de belan rijkfte oogenblikken , daardoor cenigermate
eflo ,rd work le, dat hartstogtelijk gevoel , echter, door
do Rede behoorlijk bettaurd, cen -root voorregt, cen
~'oodzakelijk vereischte is voor den Fleclmeester , -- geeft
Cc bekwame BAKKER de mocijelijkheden op , met wel
t;c de Iiceiknndige in de beoefening zijuer kunst to ftrijden heeft, ow welke uit den weg to ruimen eene al to
dikwijls verzuintde algemeene kennis en belezenheid , of
die worming vereischt wordt , welke iederen beic!iaafdeu
mensch noodi is, waarbij zich alsdan con goede voorraad van gegronde kennis der genecskundige en andere
wetenfchappen , in zoo verre zij op de uitoefenende
Heelkund e nicer regtftreeks betrekking hebben, voegen
s;oet : de ontlecdkuudige kennis dus van bet ganfche
zamcnitel des menfchclijken ligchaams, de kennis van
den levenden mensch, of van de Phyfiologie ; die der
.ilgcmezne Natuurkunde, der Scheikunde, de Pharmaceutifehe , die der Natuurlijke Historie en van de Ma.
teries Chirurgica . -- Voorbereidende taalkennis noemt
to rcgt de Lector onontbeerlijk voor den Heelkundigen,
als die der Franfche , f-toogduitfche en Engelfche Talon,
offchoon hij de Latijnfche en Griekfche minder van belang
oordeelt dan de opgenoemde . %Vat de Latijnfche aanpat, vergunne ons de Heer PIAKKER , dat wij dezelve
met alien nadruk aaubevelen , daar elk Ileelkundige de .
zelve behoeft , en Recenfent onder de zoodanigen verf heidene kent , die zich nu nog in hunnen vergevorder.
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derden leeftijd over bet gemis dezer belangrijke taalkennis bekiagen .
Deze was de hoofdinhoud der eerfte Redevoering .
De tweede bevat eene Schets van eene Cefchiedenis der
Ontleedkunde, welke, onzes inziens, zeer naauwkeurig is ; gevende de Lecor daarin de gewigtigfle ontdekkingen op , betluitende met eene korte aanwijzing
van de hedendaags voorhanden zijnde gelegenheid en
middelen, om kundigheden in de Ontleedkunde to verkrijgen ; ontleedkundige prmparaten , platen en waschboetfeerfels , offchoon bezwaarlijk en kostbaar in de
uitvoering, als zoo vele hulpmiddelen aanvoerende .

,j3ereidingen der Reagentia , in dd Pharmacopoea Batava
voorkomende , met aanmerkingen en verklaringen der
verfehijnfelen, welke er bij bet rdageren plaats hebben ,
voor beoefenaren der 1lrtfenijmengkunde, door Ed . STITZ!NGER , Pharm . Stud. Te 4mfierdam, bij L . van
Es . Is gr . 8vo . 37 BI.
kunnen niet ontkennen, dat in dit Werkje veel
goeds gevonden wbrdt ; hetzelve zou allezins vol.
W
doende aan bet oogmerk zijn geweest, en voorzeker
tj

den Ileere STITZINGER geene oneer hebben aangedaan,
indien geene aanmerkelijke en zeer in 't oog loopende
InisfIelling daarin geflopen ware ; offchoon wij niet kunnen begrijpen , dat dezelve door den Schrijver niet
opgemerkt is ; iets, dat ons nog to meer bevreemdt, daar
wij meenen dat de Nederduitfche vertaling der Pharmacopoea Batava reeds bet licht zag , eer STITZINGER
kijn Werkje, en daarin zijne mistlelling, tegen de blijkbare bedoeling der Schrijveren van die Pharmacopoea,
onder de oogen van bet publiek bragt ; daardoor immers had hij gelegenheid, om zijne verminkte vertaling
met die van de Bataaffche Apotheek to vergelijken . Op
bladz . 14 num . i n van zijn Werkje vertaalt hij de in
de Pharmac . .Batav . voorkomende woorden :Bcidum Nitricum purls/imum , tit acidum Phosphoricum et Tartarofiim a Sniphurico in compofitis falinis terrejiribus et metallicis praecipitatis dignofcantur, aldus : „ Zeer zuiver
,~ Sal,peterzuur , gelijk ook Phosphorzuur en wijn„ flee-

280 F . STITZINGER, 137111FID1NGEN DEPt REAGENTIA s
„ ftccnig Zuur , worden in zout en ,tardachtige za .
„ men lid lels en ? letaal -ozyden gekend door Zwavel,, zuur ." .-a
Vie ziet intuslchen niet duidelijk in,
0 :!t dit regtffreeks tegen de hcdoeling van den L,atijnfchcn
tr st aaiiloopt ; daar immers de Schrijvers der genoenide
Pharmacopoea hot zuivcr Salpeterzuur f ebruikt willeit
hebl-'eu , otn in zarnengc/lelde sits -dachtige zouten en nedergeplo/te metalen hot phosphor- en wijn/leenig zuur van
Deze vertalin immers han
zwavelzttur to onderZenr.en .
uieu and ontkctnten, dat met den Latijnfchen tekst overecnkomt . 1)ezelve (]an nu met die van STITZINGFR ver: .clijkende , blijkt, dat hij daardoor geheel tegenovergej eke denkbeeiden opgeeft, wijl, uaar hare aanleiding,
do Sclirijver niet het zuiver Salpeterzuur als middel ter
onderkenning van let phosphor- , wijnfteen- ell zwave.
zuur, maar juist dit iaatfle als reagens van falpeter-,
phosphor- en wijnfteenzuur wil befchouwd hebben!
De jcugdi?e STITZINGER trekke uit dozen inisflag
dcze goede les ; dat hij niet altijd op eigene kracht :cn fteune , maar den raad van meer gcoefenden inncme .

'%'atnurlijke ITistorie van Holland .
Door J . LE FRANC-Q
VAN 1:FRKHEY , Med. Dolt . en Prceleetor in de Nat .
(list . aan 's Lands Univerfiteit to Leilden, enz . Valets
Feels ade &uti . Te I_eijden, hij P . (4 . Trap . In gr .
8vo . - Of, voor die dit als een Work op zichzelve
verkiezen , onder den Titel : Natuurlijke Hlstorie vat3
bet Rundvee in Holland, ene .
ij behoevcn naauwelijks to melden, dat dit Sort
volltrekt in denzelfden fmaak is als de voorgaantie, hot Hollandsch Rundvee betreffende (*) . Hot zelfde
valt or dus in 't algemeen van to zeggen, zoo orn deli
veelvuldigen en onvermoeiden arbeid des Schrijvers to
prijzen , als om in zijne wijze van voordragt to wraken ;
choon de aard der lfofi'e , bier bij voortzetting behandcld , hem even min aanleiding geve tot afwijkingen en
faitweidingcn , dezen veelwetenden Schrijver zoo eigen,
(~j Zie onze Letteroe4l; .',,or I8c), bl . 1a2 en 52f .
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gen, en die, om zoo to fpreken, bet karakteriftieke van
meest alle zijne Werkcn uitmaken .
Het voor ons liggend Stukk vangt aan met bet Vierde
Hoofdltuk der Tweede Afdceling, en heeft ten opfchrift :
Vervolg op de Tl rhandelinta over hot herfen, e/iel , zoo als flit
deszelfs verlcngd rnerg , lies gan/ehe iveef/el der eonws'en,
door de nit- en inwendige dcelet7 en ingewanden zich verdn'reidt ; met ~'eheel nieuwe flfbeeldingen . - Zondcr deze

kunnen wij des niets vermelden .
Ruimer lioife biedt zich aan in bet volgend lloofdftuk,
waarin , volgens de waarnemingen en afbeeldingen van j .
CASSERUS PLACENTINUS en anderen, met vrijmoedtge ver-

beterinaen , bet Gehoor der Iioei/'en uitvoerig wordt befchreyen . tlet voorheen verhandelde brengt B KHEY eigen-

aardig tot de zintuigelijke werktuigen, en wet eerst tot
bet zintu :g des gehoors bij hot Rundvee . Na eene inleidende uitweiding treedt hij ter zake , regtmatigen lof
aan zijnen voorganger PLACENTINUS gegeven , en hem
voorgefteld hebbende, als eon Man, die in dit ftuk de
taak volmaal:t heeft afgedaan . De gehoordeelen der Dieren worden, door de ouden zoo wet als hedendaagfchen,
in uitwendige en in+,vendige onderfcheiden ; --- de nitwendige zijn die, welke men Ooren, Oorfchijven, Oorlepels, Oorlellen noemt ; de inwendige ziju de Gehoorbeenderen , Zenuwen en Spieren . lleze opgave ftrekt den
Schrijver ten leiddraad . Wij kunnen hem niet volgen ,
dewiji de Plaat hier cene behoefte is ; dan willen wij lets
affchrijven , 't geen van eenen overneemhaarder aard is ,
en ons I3EItK.HEY , f'choon zijn naam niet voor hot Work
ftond , zou doen kennen . -- Verfcheide zaken , bet
Gehoor der Dieren in 't algemeen betreffende , aangetogen hebbende, fchrijft hij : „ Wat is nu dit alles, waartoe brengt gij, vraagt mijn Lezer, dit to berde? kennen
Koeijen Muzijkanten, Kapelmeesters , Componisten ziju
J a wet , zij zijn bet in hare foort , niet om , even als
de Mensch , noten op to teekenen , of muzijk to fteflen ,
die gefchikt is voor den mensch ; maar baar geftel is,
naar haren aard , vatbaar voor geluiden , die eon tinder
wezen niet aandoen : een Paard bemint bet geluid van
de trom en trompet, en wordt er moedig door ; eene Koe:
integendeel words er angltig do] ,, razend en woedend
om, dermate . dat als men in Stierengevechten een tram
roert, dan worden de Stieren woedende . Men vin,lr ;emeld, dat HANNIBAL en verfcheiden andere Veldoverften,
voor .
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vooral de oude Germanen , de Osfen On Koeijen in de
fpitfen ftelden, en bij den aanval. met geweld van trommelgeluid en gefchreeuw, en ook met brandcnde toortfen , vooruit dreven om in des vijands gelederen to vallen . Deze vrees voor zwaar gebrom en gtluid is , heItalvc aan de Kocijen , ook aan alle ander herkaauwend
Vee eigen : de Duitfcbe jagers jagen de angflige Herteu
con fchrik aan door de trom en den toet-jagthorn . I- let
behoeft flechts een weinig opmerking, ais men bij bet
excrceeren onzer Soldaten in en oaitrent eenig Kamp of
Bnurt, al waar Koeijen zijn , or op let, zoodra hoort bet
Vee gecn geratel van ecne trom en bet afvuren der P ;dottons, of abe de Koeijen loopen als ontzind en wild door
een ; de Paarden daarentegen ftaan er veeltijds naar to
luisteren ; evenwei bemint eene Koe bet zachte zanggeluid , en dit fchijot alle herkaauwende Dieren insgelijks
eigen : de .lrabieren geleiden en hefluren hunne Kanteelen
door .gezang en gelluit ; de flertebeesten zijn vatbaar visor
en nieuwsgierig om naar fluitgefpeel to lnisteren . Men behoeft den Herders-dichteren flechts to vragcn, of een
fehoon Landgedicht zonder herders-fluit welluidend zij ;
de Koeijen zijn er zeer vathaar voor ; naar bet deuntje
van de Melkmeid of Boerenknecht flaan zij (cil to luistc.-ren ; voor 't gebaf van een bond verfchrikken zij . In
ti :ijn buitenleven heb ik ntij menigmaal vermaakt, in den
vroegen morgen of den vallenden zo!neravond op de
dwars`luit to fpelen, wanneer een ganfche koppel Koeijen al zachtje,s toetrad en ftilitond om d« aan to hooren ;
al hetwelk dan , tnet een wijsgeerig denkbeeld overgebragt •, genoeg bevestigt , dat hoe grog- ~t, breed en hairig de uitwendige ooren der Ko_oeijen zijn , zij echter zeer
gevoelig zijn voor al to Ilerke aando_rir,g, en aan hun
dus ecn nicer oplcttend dan verlijud gehoor is toe to ken .
pen : cit zoo zijr,de, zou hot zeer wel met do Aristocelifche gevoclens der Ouden en de fpeculatien der Gelaatl:undigen (Phyfionomisten) overeenkomen , dewelke
ftellen , dat groote oorfchelpen of lellen con d ommelig en
dom gehoor, doch een goed gehcugen tcekenen ; hicrorn
wordt een Ezel om zijne groote ooren wel een domme
Ezel genaamd ; maar om zijn geheugen , dat, gelijk men
zegt, een Ezel zich Been tweemaal aan ednen fleen float,
ook teffens een goed verfland t oegekend .
l k behoef
niemand onzer Landzaten to verklaren, wat men door
een domoor verflaat, vooral ook door een Exelsoor, een
dam-
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,t6rsameta Eztl ; maar ook wie weet niet , dat men aan

zekere foort van ftroeve, ftompe en breedgeoorde menfchen den naam geeft van Domoor of Bujeloor .
6 leer wil ons verlosfen
Van deze Deenfche Osfen
En breng ons, naar ons weiafchen,
In Holland bij de menfchen .
was en is nog bij ons , zoo men wil, cen Vondeliaanfche inval op ftompe vernuften of domooren ."
BERKELEY lascht in 't Plot dezes Hoofdftuks eenige oplosfingen betrekkelijk den invloed der lucht op bet geboor, en ook op bet geheugen der Koeijen .
Het Zesde Hoofdftuk dezer TweedeAfdeeling voert ten
opfchrift : Uitvoerige en meest vernicuwde Ontleedkunde van
Hetzelvc hetlaat
bet Oog en de Gezigtdeelen der Koeijen .
voornamelijk in de uitlegging van de Figuren op Plaat
XI , aan - welke niemand keurigheid zal ontzeggen .
Vrij bepaald houdt BERKELEY bier voet bij flttk, en veroorlooft zich weinig uittlappen ; geheel onthoudt hij
zich des niet . Van bet zijlings lodderachtig ziein der
Koeiien gewagende , doer hij voor de zoete Landjcugd
een Vaderlandsch uitllapje : - „ 1\Zisfchien is tier
pinkoogen wet ontleend van her zijlings of lodderachtig
zien der Pinkvaarzen, gelijk de Dichters bij vergelijking
aan eene lonkende Vrouw Osfen- en Kalfsoogen toefchrijven ; imtners wierd de Ilemelltoningin JuNo blaauwe
Osfenoogen toegekend : HOMERUS doer haar voor haar
Gemaal JUPITER verfchijncn als lonkende met hare
wenkbramen en blaauwverwige Osf noogen .
In
der
loderijk
daad de Koeijen hebben lets lodderlijks en goeliiks in
hare oogen, vooral als zij in rust en vergenoegd herkaauwetn . Onze Landjeugd en Herderdichters weten ook
van her pinkoogen to fpreken : imtners zeker Dichter
van ROZELIJNS oogjes voert zijn Herder dus , fpr
kende, in
Als mijn Rozclijntje lonkt
Fn een zijlings wenkje vonkt
Uit de bruine wenkbraamboogje$
Pinkende uit haar Osfenoogjes,
Dan ver(laan wij allebeij
Deze lieve lodderij .° '
Meer-
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Tlcermalen deelt de grijze BERKHEY, daar de ondervinding in alle zaken de grootfte ieermeesteresfe is, den
leerlingen of weetgierigen de eenvuudige kunstgrepen
mode, door dezelve ]hem verfchaft . Zoo ireffen wij bier
a nn ecu kunstgre)p orn Oogen to ontleden en ale Viiezen
to droogen ; 't gees den jongen Leerlingen niet dart
aangen :um~ en nutrig kan wezen .
Zoo wel met Kunst- als Vaderlandlievenden liver deelt
hij den arb~.id nude van den 4mflertlawfchen heroemden
Arts JACOB ttoVlus , die , ten jare 1740, bij zijnc Inwijdings-redevoering, ondcr den titcl : Ira&tatusde circiilriri humorum ?tlotil in Oculis ; dat is : Verhandeang orer
de bewegiug (let , omloopende rochteu in de 0ogen, nicuwe

ontdekkingen over hut Oog aan 't licht bragt ; welke
Verhandeling naderhand vernieerderd en verbeterd ten
voorichijn kwam . „ Daar nu," merkt BrnKtiFY up,
„ bet Koeijen-oog de eer(te en voornaamlte aanleiding
tot deze nienwe ontdekking gegeven heeft, en dezelve
tcvens cene hijzonderheid in bet oog van dit Dier beeft
doen kennen mogen wij nict voorbij , om deze, in den
tijd zoo roemruchtitge, nicuwe uirvinding mode to declea, en to meer, daar deze ontdekking zelfs door de
Leipziger, Parij/ehe en Londenfehe Maatfchappijen genoetnd wierd Rete novum Robus e/l mirabile , dat is, bet
nicuwe Net geflel in de Koeijen is verwonderlijk ; en in der
daad het is zoo , gelijk de fraaije en zno naauwkeurig als
ons docn!ijk is gevolgde afbeeldingen zuilen getuigett ."
Plaat XI is een noodig vereischte om dit to bevatten .
En deelt B1111 lHEY to deter gelegenheid keurige aanmerkingen mede, over het zien der Koeijen . Dan genoeg hebben wij van dit Deel gezegd, om bet Werk:
aan to prij ten .

Cefchicdenis ran der- Frarfcr'cn Oorlog, in de .jaren i8o6
en t8c7 .
Ifle Deel. Met Atbeeldirtgen en Kaarten .
Amflerdam , bij j . S . van Esvel ,t-Hoitrop .
In gr .
8 o . 4.01 Bl.

elijk bet voor den regtfchapen
Menf'chenvr'send ook zijn moge , dat de 0orlogen
Been grout dcei der Gefclhicdenisfen uitntaal :ten, gelijlc
21i tot nog toe l cdaan hebben, en dat VOLTAIRE'S zeb
gen ,
oc hoo ,, st we ;7fel
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gen, „ de Cefchiedenis is cen verhaal van de Wreedh„ den en Dwaasheden des Menschdoms ," eenmaal door
de ondervinding, in eene Eeuw, die up verlichting boogt,
gelogenltraft mogt worden ; blijft zulks, helaas ! onder
de vrome wenfcben berusten , en de Ondervinuing
fchreeuwt er tegen met lnider keele . Pennen, op het
vermelden van Oorlogen afgerigt, vinden ttoffe am zich
stomp to fchrijven . De eene Krijg volgt den anderen,
in onze dagen . Vertoont zich eens de Vredezoc, het
is aan een hemel, waar men in de kimmen nieuwe ooriogswolken ziet groeijen, die dreigen to verdikkcn, zamen to pakken, en uit to bartten tot 's Menschdoms
ramp .
Eigenaardig fchoten deze gedachten onzen gee5r in 3
bij het ontvangen der opgemelde Oorlogsgefhiedenis . gevloeid uit dezelfde p-n , welke ons de Gefcliielerzis van
den Oorlog der drie Keizers fchonk (* ; . - Het ontwerp was reeds beraamd , am (I t WWrerk to achtervolgen, met betrekking tot den zeer zonderiingen Krijg,
welke, in 't cinde des voorleden jaars , door Przisfen
onverwacht word aangevangen . Dan , in den -1anvange
des jaars 1807, verfcheen er to Parijs zeker VVerk vats
foortgelijken acrd, wells fpoedige levering de v rlangens naar con echt berigt vervulde . De Boekhandelaar
3 . S . VAN ESVELDT-IIOLTROP lkundigde de vertaling dezes Werks aan . De veel meerdere froed, waarmede die
Vertaling in 't licht kon komen , dan cen oorfpronkelijk
Gefchrift, 't welk gewis het vertier van her laatsrgemelde , bier to land a , grootelijks zou benadeelen , deed
cene Onderhandeling outflaan tusfchen den lloekhandelaar j . ALLART, die het andere Werk had in 't licht gea
zonden, en den tegenwoordigen Uitgever, met wien de
Schrijver beraamde , van het Franfche 1Verl:, als zijndc
enkel eene Verzameling van Staarspapieren en Legerberigten , zonder eene aaneengeichakelde voordra t , in
zijne bearbeiding dat gebruik to maken, welk hetzelve
naar zijn oogmerk toeliet , en wet ter overneminge van
openbare bewijst ikken . -- Vele andere ontbrekende heeft
de Schrijver gepoogd van elders aan to vullen, en levert dus de aanleidingen , den voortgang en her einde des
Oorlogs van i8o6 en 1807, met alle die echte Kabinetst1uk'
() Zie onze Lettcroef. Voor
LITT . 1809 . N0 . 7 .

1So6, bl . sS3,
V

06

CESCIIIEDEN13

ftukken, welke het hem niet zonder veel moeite gelukt

is to bekomen .
Hij hoopt deze Gefihiedenis in drie
Deelen to bevatten .
Het I 11 . voert ten opfchrift : Overzigt ran de mevot~'en des Presburg/chenVredes, den 26 van Wintermaand I8c6 .
I)e Schrijver klintt, ter zamenfchakeling, tot den Aken/chen Vrede , 1748, op ; doch is kort , en wijst, ten aanziene van latere gebeurtenisfen, om onnoodige herhalingen to vermijden , tot zijne Gef hiedcnis van den Oorlog
der drie Europeefthe Keize ;s . Bij het vermejden van den
Vrede to Presburg, (lie zoo groot eenc verandering, niet
flechts in Duitschland, maar in geheei Europa to wege
bragt, vindt men eene Tabel van her gewin of verlies,
door de onderfcheidene Xlagten , in dit Verdrag begrepen, dac'elijk genoten of geleden . Bij 't zelve fcheett
R .island die op zichzelve flaande &logendheid to blijven, welke niets gemeen had met de Verdragen der overige Europee%ize Magten ; doch werd in de zaak ingewikkeld . Turkijen deelde er diep in . Denemarkens en
Zwedens flaatsgetleldheid wordy in oogent'chouw genomen , en het Zeebeheerfchend AINon, als de aanftoker
van den Oorlog op bet vaste land , afgemaald .
Over de Gredcsonderhande'inaen tusfchen Frankrijk en
Engeland loopt het 11 H . Hoe zeer dit Hoofdfttik met
niet minder dan zeven-en-, ertig Kabinetsflukken, tusfchen lankrijk en Engeland gcwisfeld , voorzien is,
vond de Schrijver, zich des bediend hebbende , reden
ont to bctuig-r! : „i-Iet twistgeding der Natien voor bet
oog van gansch Europa bli it, ten alien tijde, allermoeijelijkst om to beflisfen . Zeifs de opmerkzaamfte befchouwer, cite geleerd heeft, uit den zamenloop der gebeurtenisfen een gevolg of to leiden tot de beginfelen , die de
or der , che denc hahinetten beheerfchen, en wederkeerig
uit de openbaar erkencle g><bndltellingen tot de gedragingen zelve, vindt zich dan nog buiten ftaat, om zijct
oordeel to vertrouwen, door hem v eel.al die mondeling
voordragren onhekend zi n , welke, even als de fcha •
duwen in teekening of ic'lilderij, zooveel invloeds hebben up de werking van 't geheel ." War hij er nogtan
van make . geeft bet flat dezes Hoofdttuks to lezel: .
De Uredesonderhandelingen tusfchen Frankrijk en Rusland verichaffen de ttoffe tot bet III H . Alle deze Onderhandelingen medegedeeld , en bet zonderling en onbeftaanbaar gedrag van Rusland gefchetst hebbende, betuigt
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tuigt de kundige Schrijver : , De gevolgen hebbcn slit
geheim der floven genecgzaani opgeklaard , en de gehecle
inhoud van dit M .ulihcst konde drn B -ankrijk i let anders'befchouwd worden , clan ee :e regtftreeklche uitdlaging, welke nier de taal der Ministers, maar den tegend ftand vorderde der over
;vinlia rcn van U,,n en ilujterlitz,
ten einde zoodanige Kabiuetten, wier bcginfeleu en gedragingen elken dag de kleur des Kanieleons aanneinen,
tot reden en billijkheid rerug to voercn ."
De ontvouwing van de Cnderhandelin7en tusfchen Frankrijk en Pruis,fen, in bet IV hl ., gait vergezeld met eene
menigte oorfpronkelijke itukhen . Bij de vermelding van
den he(listen Oorlog tusfchen Pruis/en en Frankrijk ontmoeten wij cene tegenoaerllellittg Bier twee Mlogendheden in veelvuldige opzigteti : wij hadden ze ter overneminge gefchikt ; doch de breedvoerigheid gebiedt, dat
wij ons tot eenige weinige trekken bepalen . „ Frankrijk , door Mien Field beftuurd, dic alles met zijneu cigenen geest bezielt, alles tot ddn docl rigt, enPruis/en,
met den besten Vorst -, -.in 't hoofd, aan de verdeelde
gevoelens en belangen van cen aantal onervarene Hovelingen en trotiche E~lelen ter prooije : Frankrijk, de
fchrik van aansch Europa en van vele Volken buiten 't
zelve ; Pruisfen, m ;tytetoos in zijn ondocimatig bettuur,
en gehaat hii alle Mogendheden, die zich wee .rmalen op
deszelfs bijftand verlieten ." - Na de opfomming van
veelvuldjge tegenftellingen , die alle ten voordeele van
Frankrijk llrekken, beflult de Schrijver : „ Hij, die in
deze vergelijhingen een gcnoegzamen grond kan vinden,
om, in eene zelfde krijgs-ouderneining, op gelijke uitkomften to durven rekenen,heeft zichzelven reeds to zeer
in de avontuurfpelen der verbeeluirge verdiept, en alle
aanfpraak op onpartijdigheid verloren .
Geen geheitn
verdrag, derhalve, van Potsdam, fchoon op he : grafgefteente van den grooten rREDERIK bezworen ; geene
aanblazing van vertnetelen, wier kunde ca ervariag de
vlugt van eenen dagvlinder kenmerken ; geene uitdaging
van ijdel(en) trots, zonder grondflag van echten roetn ; geen
partijgang zonder kennis van bet terrein ; geene zoutelooze
fcherts, welke napraat om to pogchen ; geen voornemet3
zonder doel ; geen oogmerk zonder middelen : maar belang, aan goede ondubbelrinnige inzigreu, can grijze
ervaring en waarfchijniijke uitkoniften getoetst ; die•t
alleen had het befluit mocten
1
does opt ak ;n of, in tda
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tegenwoordigeomilandigheden, ecu oorlog van Pruisfen
met Frankrijk raadzaam ware? De uitkomst zelve, welke on , , eene opeenvolging van belangrijke voorvallen aan
de hand geeft, zal ook , iii bet vervolg dezer gefciiiedenis,
de Ifelligite ontknooping van dit ltaatkuudig raadfel leveren ."
De Toebereid/elen tot den oorlog tusfchen Frankrijk en
Pruisfen vermeldt ons het V en laatlle H . dczcs Soekdeels ;
en vinden wij bet aandeel , 't Been ons Land in dien
Krijg; nam , met deze woorden voorgedragen : „ Onder des Keizers Bondgeuooten , die den aanval van
Pruisfen , als vijandig voor de algemeene en zoo lang
begeerde rust van geheel Europa, krachtdadiglijl: wilden help-.n beftrijden, en niet minder door bet zeer mo .
gelijke gevaar van hun eigcn Land, dan door de betrekkingen van bloedverwanti*chap, tot een dadelijk aandeel
in deze oorlogshedrijven werden aangevuurd,moet in de
eerlte plaats geteld worden LODEWIJK NAPOLEON, Koning van Holland. Gelijk hij bet van zijnen pligt rekende, om 's Lands Staten van de nabijheid des gevaars
to verwittigen , even zoo was eene tijdige voorziening
bet eerite kenmerk van ftaatkundige wijsheid , en zeer
juist gefchikt , zoo wel ter dekkinge der grenzen ,
als om den belangrijken pligt van bondgenootfchappelijken bijftand to vervullen . De zorg , om in alle de
oorlogsnoodwendigheden , en tevens in bet fonds to
voorzien, waaruit zoodanige buitengewone kosten, bij
den neteligen toeftand der geldmiddelen , zouden voldaan
worden, verfprcidt cen fielder licht over zijne doelmatige regering, en levert cook voor de tockomst van deter voortgaanden oorlog een grootsch verfchiet van de heldenrol, welke de dappere Hollanders in Saxon en Poles
zullen fpelen ."
i)it Dcel fluit fret den 9 van Wijnmaand, wa sneer de
Legers elkander in 't gezigt ltonden , en Frankrijk het
tooneel des oorlogs aanvallenderwijze opende .
1-let Werk Itaat verri,jkt to worden met de noodige Plans
en Kaarten, met de Beeldtenisfen van Staatsmannen en
Krijgsbevelhebbers . Twee flechts konnen er in dit DA
to voreu ; die er verder toe behooren, zullen bij bet volgende worden afgeleverd ; bet zija de Beeldtenisfen vat;
Keizer NAPOLEON en CFIAKLES POX . Over de gelijkcnis
kunnen wij niet oordeelcn ; doch de uitvoerin behaagt
®us niet .
Go-

F. W.
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Cefcbled- en Staatknndig Tafereel der Lotgevnllen van
Frankrijk , van de vroegfie tijden af, tot aan den dood
van LODEWJJK DEN XVI, vergezelt(d) met eene vlugtige befchouuwing der TPetenfehappen, Kunflen en Gebrui .
ken in die Eeutven , door Mr . FRFD . WILH . GORDON .
Te Zurphen, bij IL C . A . Thieme .
In jr .
8ro . 143 Bl.
ecn mensch zal den Heer
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betwisten, dat

G een terugzigt op bet voorledene gemakkelijker en
zekerder toegaat , dan zich to wagen in het wijde en
onafzienbare veld van het toekomende . 't Was de overwveging hiervan, welke hem aanporde, om de Gedenkboeken der eeuwen op to flaan , ten einde die Natie,
welke thans de hoofdrol fpeelt op dat treffend Tooneel,
't welk wij in Europa vertoond zien , nader to leeren
Hij voeide daartoe een nieuwen prikkel,
kennen .
nadat hij dezelve , als 't ware , in haar eigen element befchotuwd, en hare Nationale voortbrengfels , in den
loop der eeuwen uitgeleverd , van nabij had gadegeilagen . - Hieruit nu, zegt hij, werd eene korte fchets
geboren, welke door eene bijzondere aanleiding in ee •
uitgebreider tafereel hervormd is, en daarbij tevens beitenad word , om door den druk in de wereld to verfchijnen .
Na , in weinige bladzijden , lets vermeld to hebbet2
van de oude Lands-, Volks- en Regeringsgefteltenisfe,
geeft hij eene Tijdrekcnkundig e Tafel der Koningen, die
bet Rijk der Franken bijkans veertien eeuwen beftuurd
hebben ; zij maken het getal van zes - en - zestig uit , en
zijn uit Brie verfchillende Stammen voortgefproten ; met
bet jaar van den aanvang en de opgave van de jaren, in
welke de drie Stammen, de iT®rovingifche, de Karlovingifche en de Kapetifche, geregeerd hebben .
Voorts verdeelt hij de ten toonfpreiding van Frank"ii" Lotgevallen in vijf Tijd erken . - Het eerfle Tijdperk bevat bet aanwezen van den eertlen Frankifchen
Stam . -- Het tweede vangt aan met PEPYN, bet hoofd
des tweeden Status, en ttrekt zich uit tot aan den dood
van LODEWIJK DEN V , den laatflen Ironing van then
Stam . - Met de troonbeklimming van HUGO KAPET
vangt het derde Tijdperk aan, en loopt of met de regeV 3
gyring
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ring van KAREL DEN SCHOONEN . - F : :_IPS VAN VALoIS opent , . is de ecrRe Vorst nit eei :' uleuwen tak,
hot vierde Tijo,e lk, 't well: met ]let verdorren van then
tai : hefloten wordy . -- Ilet vij/ale neemt ceu begin met
(le troonvcrheiiin ;, van IdENDRIK DEN 1V', den eerflen
K-01111 1 1" nit de Familie van Bourbon , en loopt of met bet
on-ibrengen v,irl LODEyIJK DEN XV1 .
\Vclk cen voorra ad van fchrijfltolfle leveren bill-ins
veertier Ecuwen ell es-era-aestig Koningen op! Zulks
to verwerken ill 24 .3 bladzijden , geeft voor 's hands to
1;ennen, dat het beknopt en ineengedrongen moot zijn,
en ook do befehouwing der Llretenfchappen , l unfien en
Ge raliken, op den Titcl vermeld ,met waarheid den naam
van vlaagtig ma, dragon . Dan ook hocvecl verfchillen
%ij van do meestcriiukken, die con ROBERTSON ons in
de Historic van KAREL DEN V leverde !
\i- cl is waar, onder dit aantal honingen, zijn er niet
weinige , die voor 's Heeren GORDON's Tafereelen geene ox
geriiige flolle aanboden ; doch hoe velen verdienden eene
gezetter en nicer uitvoerige fcliildering, zou het Tafereel aan hct voorwerp beantwoorden ! De korte fchets,
van weike de Schrijver fpreekt, als bier in con teit?eJreides' Tafreel hervormd , moot wel zeer kort gewcest
zi 3Ii

Veclal zijn de Karaktcr-opaaven den Vorllen v ocgen .
d e . Doorgaande komen de Priesters en de Vrouwen or
flecht af ; doch vcrdienen die , welke wij bier ontmoc,~
ten , eon beter lot ? De Schrijver , wel verrc van to
buunen opzigte de trekken to vcrzacht, ;n, bedient zicli
van do (lerkRe ; en , of hot niet go-noe l- ware ciit in den
Tekst to doer, client, cone menigt . vast ophelderende
s,anteekeningen nan den voet der bladzijden, om dit al .
les nog in klaarder dag to halen , en door Ancedotes
bet reeds (lckende nog itel :ender, to tmtaken . Dit zal bet_
grootlke gedeelte der Lezeren wel geva len ; die falls
fmaakt veler verhemelte . Of zuiks anderzins in
die ruimte aan eon Gefchier'- out Staatkundig Tafreel voege, is cane andere vraag ; eene vraag, waarop
frikte oordeeil :undc misfchien nee;; zou antwoorden .
Dan men hebbe den fmaak eons Schrijvcrs lets toe to
geven,
\Vat den ftijl oil do wijzo van voordraZt betreft , doze
is zlchzelven niet zeer gelijk ; i,u eens deftig en aan den
feritiji grenzende, dau laag vallendc . De taal is ver .
re
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re van geuischt .
De geflachten zijn geenszins zoo
zeer in acht genomen, als men hedendaags doorgaans
aantreft en met rcdcti ver1an - t, daar de haipmiddelen ,
om zich voor grove misfagen in dit geval to hoeden,
zoo gereed voorhanden zijn , etc met ntngen verwaarloosd worden van eenigen Schrijver . Te meer heeft
deze ongelijkheid van ijl
I en onzuiverheid in taal ons
getrofli.n , dewijl de I-leer GORDON nit een en tinder
ons is voorgekomen, den aanleg , om eenpariger en
zuiverder werk to leveren , niet geheel to ontbreken .

Reis naar Frankrijk, door zijne IIeiligheid Plus VII, bij
gelegenheid van de plegtige zalving en krooning hunner
ISeizerlijke Majefleiten . Uit bet Fransch vrij vertaald,
en ;net Aanteekeningen vermeerderd door j . ryr . SCHRANT,
Rooinsch Priester . ('Met her Portrait in prufil van Pius
M .) Te ,fwflerdam, bij B . J . C ajenichot . 1807In kl . 8vo . 28o Bladz .

e befchrijving van de verrigtingen en ontmoetingen
van bet EIoofd der R . C . Kerke, zoo to Parijs
D
op zijne Reize derwaarts en terug , is een onderwerp,

als

belangrijk niet alleen voor de Roomsch . Catholijken ,
maar voor iedereen , nit nanmerking van bet bekende groote oogmerk van die Reis en de verbazende Gebeurtenisfen , welke tot dezclve hebben aanleiding gegeven . - Veel inrusfcbcn van hetgeen men in dit Werkje aantreft, is op zijn tijd door de Nieuwspapieren bekend geworden .
Doch zulks bencenit niets van de
waarde van bet Gefchrift voorhanden, want, vooreerst,
vindt men bier alles bij elkanderen, aaneengefchakeld,
en , ten tweede , meer uitvoerig en meer volledig .
Volgens bet Voorberigt is dit Iioekske , voor het grootfte gedeelte , eene vertaling van een foortgelijk Fransch
Werkje , doch 't welk de Vertaler niet flaafs gevolgd,
maar van onnaauwkeurigheden gezuiverd en merkelijk
vermeerderd heeft , hebbende zich omtrent alles van
echte bronnen bediend . De Aanteekeningen , achteraan geplaatst, behelzen cene fchets van de Gebouwenen
Get ichten door den H . Vader bezocht, en moeten die;aen om eenig denkbeeld mede to deelen van bet bijV 4
zone
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zonder merl:waardige , 't welk Parijs voor Reizigers
op'evert .
1+ :r \\'crl;je is verdeeld in zeven Afdeelingen, die zoo
vel . hek Name rustplaatfen voor den Lezer verfchaffen,
en wnai van wij den zakelijken inhoud kortelijk zuller,
opgeven .
eerJle Acdeeling behelst een berigt van de plegtig .
lieid van bet zalven en kroonen der Koningen en Ko .
vin ginnen van Frankrijk, beneveus eerie opgave van diegenen order dezelven , welke door Paufen zijn gezal#'d
geworden . - Onder den eerllen Stam der Franfche
Koningen beflond de inhuldiging alleen in eene Militaire
legtigheid . Hot Opperhoofd des Volks , altoos lievelheh .
er des Legers , word op een fchild rondgedragen en
a1s Boning uitgeroepen , terwijl de foldaten hem trouts
en gehoorzaamheid zwoeren . PEPin• zal , naar then
nieenr, de eerfle Franfche Boning geweest zijn , welke
de Zalving ontving . De oorlprong dezer plegtige vcr .
rigting is hij de llebreers to zoeken .
Saul werd bet
cerst door Samuel gezaltd, en daarom in de H . S . de
PEPIN voerde dit ge •
Cezalfde des I-leeren genoemd .
bruik onder de Frar_fchen in , en hetzelve heeft tot na
toe Hand gehouden . Oak de Koninginncn van Frankij k werden gezalfd .
De tweede 4fdecIi;;g haneel.t over bet uiterlijk voorko .
men , de geaardheid , de godsvrucht en deugden van
PIUS DEN VII ; ai hetwelk ten gunflig(ie befchre .
ven words . Daaraan volgen de inflellingen der Cebeden in bet Franfche Rijk weeens 's Paufen voorfpoedige
Reis en de Zalving des Keizers .
Voorts 's Paufen
Aanfpraak aan bet geheime Confiltorie, betreffende zijne
Reis en hare bedoelingen, mitsgaders't geen verder zijn
vertrek nit Rome vnnrafging, en eindelijk zijne Reis tat
aan de greuzen van Frankrijk . Alomme word de H . Va.
der met eerbied ontvangeu en met luister onthaald . Men
]iad alle mogefijke voorzorgen gcnonien , am den Palls
do reis gemakkeliikte maken , inzonderbeid den overtogt
over den Berg Cenis .
De derde Afdeelin t; vermeldt 's Paufen verderen Reistogt ;
de eerbewijzen, hem aferwegen aangedaan ; de dead van
tie Kardinaal fORCIA , die heir vergezelde ; de komst
°van den 11 . Vader to Fontainebleau en to Parijs, henerc„s de bczocken, die vdbr de krooning plaats hadden .
Te
r
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To Turin „ was de geestdrift , die bet Volk beziel„ de, om zijiie Heiligheid to zien , zoo grout, dat de
• Wacht , welke de poorten van bet Paleis bezette ,
• overweldigd werd , en de Paus zich eenskiaps onder
• de menigte vermengd en gedrongen zag, zonder dat
• nogtans daaruit eenig ongemak voor zijnen Perfoon
,, volgde ."
De z erde X`deeling befchrijtdplghei rZal
vin ; van borne Keizerlijke Majefleiten . Men vindt bier
den voorafgaanden ]toeftel , de Needing , optogt en
plegtigheden niet aileen uitvoerig en naauwkeuri befchreven, maar ook opgegeven den woordelijken inhoud
der Geheden en Aani'praken , door den Paus bij deze
buitengemeene gelegenheid gedaan ; lets, onzes inziens,
in zeker opzigt, zeer belangrijks ; weshalve wij den Zegen en bet Gebed, bij de Zalving gedaan, zullen overnemen . „ Onze Heere God JFZUS CHRISTUS, de loon
„ des levenden Gods, die van zijnen Vader gezalfd is
• geweest met de Olie van blijdfchap en zegepraal , op
„ cene veel verhevener wijze dan alle anderen , die in
„ zijnen luister deelen , doe door het uitilorten van deze
„ Heilige Olie den zegen des Heiligen Geests over uw
• hoofd nederdalen, en late dien tot in uw hart door„ dringen ; opdat gij door deze zinnelijke en tastbare
• gave moogt verdienen deel to hebben nan de onzigt„ bare goederen ; en dat gij, na met eene billijkc hezst„ digdheid een tijdelijk Rijlc to hebben beftuurd,
• dig moogt zijn, om met Hem to heerfchen, die al„ teen de Koning der Koningen is, en zonder zonder
• leeft en verheerlijkt words met God den Vader, iu
• de eenigheid des Heiligen Geests in alle eeuwen dry
„ eeuwen . Amen! -- Almogende en ecuwige God!
• die door ELIAS den Profeet , HAZACL over Sync
• en JFilu over Israel, als ook SAUL en DAVID door
„ den Profeet SAMUEL tot Koningen hebt doen zal• ven, (tort ook, bidden wij U, door onze banden
„ de fchatten uwer genade en zegeningen uit over
,, uwen Dienaar NAPOLEO, dien wij, onaangezier on• ze eigene onwaardigheid, heden met de Heilige Oiie
„ tot Keizer zalven, en duel hem de kracht en uit• werking daarvan mede ! Stel hem, d Heer! maf t op
• zijne fchotuleren ! Goof, dat hij dit Rijk en zijn
• geliefd Volk met den guest van fterkte, regtvaar .
• digheid , getrouwheid , voorzienigheid [waakzaam .
V 5
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?J , mood en tlr.n v^sticheid be Faire ; dat hij eefl
• heilrijder des U :: elr ofs, een l emitinaar der Gereg• tigheid , een vergelder der goedcn en een geefel
•
ddLr kwaden, cell verocdizer vim a ve t-leilige Kerk
„, en eca voor[Fander van den ChristcTi ken Godsdienst zij : dit apes tr,t cer en lof van uwen roen .•• rijken naam , doer 7rz Us c -nutsi'r s nwen Zoon ,
• nnzen leer, elm" De Keizeriijke Sieraden werden door den Paus gezcgcnd, een Gebed daarover uitge proken , en vcrvolgens order toepasfelijke A :jn(raken overhandigd . Doch de Krr,on natn NAPOLEON zelve
van 't Altaar en zette zich die zelve op 't hoofd, (geliik 'bekend is,) v.aaroij cchtcr de Pans eenen toepasiwlijken Zegen nitlprak . ••- Verdcre bijzonderheden dient
men in het Werkje zelve na to zien . m Deze Afdee .
hug wordt, onder bet opfchrift , Paufeiijke Itapel to
Rome, befoten met eene hefchrijving van de plegtir
ti!,heid , welke er in die Stad plants heeft, als de H .
Va .'cr in de Sr . Pieters Kerk den Dienst waarneemt .
Dc ri;fde 4 iceling vermeldt de verdere Godsdien,fli,ge verri ;tingcn van den Paus to Parijs , bijzonderlijk in onderfcneidene Kerkcn ; voorts de overhandigina van Karuinaaishoedeti aar twee daartoe bel}cmdle
pcrtoneu , en under andere bijzonderheden onk de beicniug des Doops aan den nit overledenen Zoon van
zijnc Keizerliike Iloogheid , Prins LODEWI ,jK , thans
Koning van Holland .
Dc eesde Afdecli~~g vervat berigten van cinderfcheidene
Cehoorvericeniniren ; van bet bezoeken van verfchillende Ge.flich .en, 1unstverzamelin,(yen, Fahrijken, en andere merkwaarcligc plantlen, mitsgaders van de aanbieding van verfchcidcne Kunst •w erken , to veel om bier
cupecteld to worden .
Doch kunnen wij niet nalaren
plants to gevcn aan de volgende Latijnfche Dichtregelen van den hcroemden Proteflantfchen Leeraar MAkRON , en door dcnzelven den Paus toegezonden .
,, held

Pontifici , triplex furgit cui fronte gorona ;
ifiiuuli quern Italicre! Gailica terra colit,
Et Christi venerator ego, Christique focerdos,
Cuigne idem in cun&os pec`tore fpirit amor,
Infuetum hxc mitto noslnt nu cnrmina cultum
`I'catari, tanto pignora dig -12 viral
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De zeaende 1lfdeelht:,, behelst eene opgave van de Gefchenken door dun H . Vadervan hunne Majefteiten ontvangen , gelijk mule van die door den Paus aan de Keizerlijke
Ofliciere!i gegeven . , Verder de terugreis van Pius VII
naar Rome , met vermelding der onttnoetingen op dien
togt , zijue komst en plegtige ontvangst in gemelde
Stad , de Fecsten aldaar ter zijner eere gegeven , en
de Aanfpraak door hem in cen geheim Confif'torie ge .
daan .
Over bet geheel blijkt uit dit Werkje , dat de Pans
alomme met blijken van welmeenende achting en hartelijke genegenheid ontvangen is, gelijk hij dan ook zijne
waardigheid , door eene achtbare minzaamheid , zeer
wel heeft ftaande gehouden, zoo dat de anders fpotzieke Franfchen gees flof tot falleries hebben gevonden .
Voorts hcbben wij in dit Lo'ekske niets aangetroffen , 't
welk den Proteftantfchen Lezer beleedigt ; en daar hetzelve in eenen goeden ftijl vervat en niet onbevallig gefchreven is , kunnen wij her den Lief hebberen van Historifche
Reisbefchrij .vingen met ruimte aanprijzen . Taal- en
fpel-fouten van belang hebben wij ook niet ontmoct .
Alleen heeft het ous bevreemd, den naam des Franfchcn Monarchs telkens NAPOLFO gefpeld to vinden ; zijne Majefteit zelve toch fchrijft NAPOLEON .

Treur fpe1en van F . SCBILLGR , life Deel, door Mr . j . RtNrtesz .
Of ook onder den Titel : ?Yznlia en Melpomene, IUde Deel,
bevattende : De Maagd vas, Orleans , en : Maria Stuart, ieder
in vijf Bedrijven . Imflerdam, bij 1 . S . van Esveldt-Holtrop . In kl. Svo . A7V en 398 Bl.
~'Vjederom cone proof van ilollandfcbe versmaat in den fmsak
der Ouden in onrijm , or. wel in bet Treurfpel ; maar eene
proef, den lleere KINICER volko :nen wnardig ": Reeds lang prijkt
zijn naam niet glans op de rol dice Dichteren, die, -ot den
ecliten geest der ktnst doorgedrongen, aldaar van het a .gemeenc oordeel durven verfchillen, waar gezag alleen, Plot
opoffering van waarheid , zich doer golden ; en de uitkomst
bewijst den naauwkeurigen toets , waaraan hij gewaande
kunstregelen onderworpen heeft . Wien is het onbekend, hoe
de Franfche School bijkans overal in hot Tooneelwezen,
voornamelijk in het hooge TreurfpeJ, de Alexandrijnfche of
Iiexametrifche verzen , met uitzondering nu en dan der ko •
reta , to ;;elijk niet de rijmklanhen, ingevoerd, en den lijfbe.
dien-
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dienden of f ld :rt even kunstzwellende heel docu fpreken,
vis do u , orst to ptidden der grootfche haudeling, waarin de
ladle alleen nls hoofdperfoon verfchijncn moest? Ilet gezag
dicr Schole was dermate gevestigd, dat lit naauwclijks iemand waagde aan dat meesterfc!hnp to twijfelen, veel min
raarven of to vcijken . De Dnitfchers echter, met de wijsgee .
ri : ;e verhcating van hunnen tijd voorrgaande , fchuddeden
eind,lijk de kluisters af, die voor de vrije geestkracht on .
dregeliilc zijn . Zij vorlrden zichzelven nieuwe Tooneelcvet.
ten , aan het ware, fchoone en goede verbonden, en offerden
alb de nnauw ;ezetheid der gcwoonte aan het oogmerk op out
to beha„•e n en to Ilichten .
Van dezen nard zijn vooral de
I ooneeltiukken van den beroemden SCUILLER, die nu eens
hec gchecle onrijm in bet drama, dan weder de vcrsmaat in
Let Treurfpel, ofichoon mode in onrijm , dermate hezigde, dat
de handelende perfonen joist in hunne echte karakters to voor .
fchijn traden , en dus zijne verdichting de voile waarheid der
ratuor behield . Zoodanig zijn dan ook de beide Treurfpelen, alhier geleverd .
Dezelve zijn bij alle kunstminnaren
zoo zeer bekend en to regr bewonderd , dat cene uitvoerige ontwikkeiing geheel overtollig zij . Het ken ter dezer
plaatfe alleen in aanmerking komen , of en in hoe ver de
Z'ertaler de fchoonheid des oorfpronkelijken werks hebbe
uitgedrukt? En dan meet de Recenfent, on cene naauwkeuo
ride vergelijl:ing , den. Ileer KINKER dank zeggen , en het
floliandfche Tooneei geluk weufchen met de levering eener
proeve, welke a,-,n bet oorfpronkelijke niet alleen niets toegeeft, inner bier en dear zelfs dadelijk overtreft . lmmers ,
de vertaiheg is geheel vrij ; zij behoudc alleen de voile kracht
der voor,'elling, zonder zich van de woorden to binden,
en het jambiCshe vers hheeft ook in de overzetting diezelfd
nangenannee rolling der toonen , welke den tooneelfpeler en
zljnon kunsthoorderen on„ etneen dienflig is , zoo we] om de
ware Hem aan de nicest krnchtige woorden to leenen , nis
onl de kracht zelve der denkbeelden to vatten ; terwijl nu en
dan bet ongezochte rijm niet aileenlijk ter afwisfeling, maar,
overeenkomPig zijnen zingenden nard , bij uitnemendheid
dient orn de werking der tusfchenkomende muzijk to betrachl~gen . De volgende proef verRrekke ten bewijze : zi ; is
eon aedeelte dcr overfeloone alleenfpraak der Maagd,bij den
aanva»g van hec vierde Bedrijf, alwaar zij zichzelve hare genegernheid veer r den Ffertog van Bourgondien verwijt .
Na
eenige ambifche verzen in dell gewonen trant, volgen thans
eeni1 kortcre in den fmnak der oude fper .deifche offerzangen, tier flepcnde i:,~t de wecklngt der muzijktoonen volkomeg e . enaar ; :
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7f7ehe! IPe,§ mir! Welche tone,
Wie verfiahren lie mein ohr !
leder Tuft mir feine flimme,
Zaubert mir fein bild hervor!
Dafs der harm der fchlacht rrrich
Speere fau/end rnich umtor •t en!
In des heifsen flreites with
Wieder fund ich meinen muth!

fiif te,

Diefe flirnrnen, diefe tone,
WPie umflricken fre mein herz !
Iede kraft in meinen buJ ,n
LU/en fie in weichem fehnen,
Schmelzen fe in wchmuths thranen!
Wee, 6 wee mij, wellce toonen,
floe betoovren zij mijn oor !
6 Zij ftellen mij de trekken
Van der Franken vijand voorl
Krijgsrumoer, gefuis der fperen,
Koint (wilt) dit denkbeeld van mij werr-q
Overwin, 6 krijgersmoed (heldeninoed) .
Deez' onzaalgen liefdegloed !
Deze flemmen, deze toonen,
Floe doortintlen zij mijn bleedl
ledre kracht van mijn geuLoed
Losfen ze op in ftille zuchten,
Smelten ze in con' traueuvloed!
De Recenfent verlangt zeer, dat dit voortrel elijk fiulz'eerlang ten tooneele gevoerd en naar de kunst mode gefpeeld
worden, ten einde het onderfcheidende in de bearbeidiug ook
door de uitwerking kenbaar worde, en alzoo de llolia+ :diche
Dichters worden nan evuurd, om ook hunne krachten in zulk
eenen gezuiverden fmaak to beproeven, waartoe twij bun de
herlezing van het I'oorberigt des kunstervarenen Vertalers to
regt durven aanprijzen .
In de Maria Stu ar! heeft ous a':tijd het flat mishaagd , gelegen in het berigt door den Graaf
van Kent aan Koningin Elizabeth, dat Leicester, dien zij bij
zich ontbood, naar Frankrijk geweken is . De Recerfcrt ge.
voelt, dat de houding en gebaren der Koningin aihier i,unnen
aanvullen , wat de aanfchouwer ter ontknoohinge verwacht ;
doch hij had wel gewenscht, dat dit laathe tooReel geheel
weggelaten , dat deszeifs denitbeeld in de voora "aside gerustl elling van Talbot ware ingevlochten gewee . ., e , dus de
houding der Koninginne dat zelfti had uitgedrukt, wat thins

het
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bet gebrekkige moet aanvullen . De aanfchouwende hoorder
moge nu door deze plotfclijke afbrekigg cot verder nadenken gevoerd worden, en dit was misfchien bet oogmerk des
Dichters ; maar wie, dan de kenner der gefchiedeuis alleen,
is hiertoe in flant ? De wet des tooneels vordert, dat de gemaakte indruk vooral bij bet chide niet verzswakkc, en dit loopt
,revaar, wanneer men louter aan zijne bepeinzing wordt over
gelatcn . I-lcc komt bier niet zoo zcer can op de gefchiedenis,
als zoodanige , maar op Karen invloed , dien zij, nanr des
Dichters oogmerk, op bet hart van den aanfchouwer behoort
to maken . Zonder met deze aanmerking de fcboonheid van bet
overige to veriklcinen, laten wij bet can de uickoinszeIve over,
wanneer dit fluk ten tooneele, zoo als wij mede verlangen ,
mogt verfchijnen, om de waarde of onwanrde onzer cannier
kinge to beflisfen . De krachtige alleeuipraak van Elizabeth
uit bet vierde , en de geruste onderwerping van Maria in bet
vijfde Bedrijf, zullen door hair contrast al wederom eene
proeve lever en , hoe grooten voorrang de Jambifche versniaat
in onrijm boven de gewone Alexandrijnfche in rijm verdient,
en sevens hoe uitmuntend de vertaling zij ten aanzien der
kunst, daar zij zich zoo geheel door hare waarheid canoeveelt, dat hec tbans niet noodig zij bet ooripronkelijke ter
vergelijkinge hierbij to voegen .
Volksdwing!andij! Veraehtlij'k flavenjuk
Voor Vortlen! 'It Ben bet moede, om dezeu Afgod,
Dien ik vervloek, nog langer to believen,
Wan ; eer ik cens vrij zijn zal op miin' Troon !
'k \Vil langer hunne tneeningen niet dienen,
Hun lof niet bedelen , mij naar de menigte ,
Die door den fchijn begoocheld wordt, niet fchikken P
Hij , die de wereld moet behagen , is
Geen Boning! Neen, hij is 't, die, handelend,
Niet noodig heeft, dat men zijn daden goedkeurt .
11, heb altijd regtvaardigheid besnind
En 't wi!!ckeurige gezag gcheat .
\Vat deed ik daardoor atrders, dart mijn Landen
In ketens jluiteu, mij beletten om
Deze ecrfle en o(u)vcrmijdelijke d :iad van
6 ,-, weld to piegen . 't Voorbeeid.., d :c ik zcli .
Eerst gaf, veruordeelt mij . Was ik geiijk
Mijn voorznat op den Troon, of als l+r :rin
Van Spanje, wreed geweest, dan konde ik, zonder
Afkeuring, ti . :,ns bet Boningsbloed doen flroontenI
i\iaar was ik ian uit vri e keu3 regcvaardig?
Neen, de almegt van het noo©iot, di,: de vrije
AV"[ aller Vorden dwingc, dwoug nib or toe!
Van uveral door vijauden utrrur Li,
Be-
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Behield de gunst des yolks mij op den Troon .
heel 't vaste lard drong op mijn' ondergang :
flet onverzoenW Rome flingerde over
Mijn hoofd de bliktems van het Vatikaan .
De Frank biedc mij een' valfchen broederkus ;
Tot een verdelgingskrijg op d'Oceaan
Mnakt Spanje zich in 't openbaar gerced .
Zoo fla ik, wereloze vrouw, alleen, en
Beflrij een ganfche wereld I 'k Moet de zwaltheid
Mijns regts, de fmet van mijn geboorte, door
Een fchitterende deugd bedekken . - Vruchtloos!
De Staat ontbloot die weer, en flelt me een Stuart,
Gelijk een eeuwig dreigend fpook, voor oogen . Weg, met die vrees ! Haar hoofd zal eindlijk valley l
Die Razernij , door 't noodlot aan mijn' Troon
Gekluisterd, zal vergaanl Ik haak naar rust!
Nook koesterde ik een tlille hoop, eeu vreugd,
Die mij dees helfche Hang niet heeft vergiftigd .
Den Bruidegom, den minnaar rooft zij mij :
Elk onheil, dat mij treft, draagt haren naam .
Maria Stuart b!inkt in elke traan .
Hair dood allee . kan mij in vrijheid flelien .
(H..'er voggt een port flilz ;vijgen .)
Met welk een oog zag zij mij aan! A!s wilde
De magtlooze mij ter neder blikfemen ! 3Jlijn wapens treffen beter : zij zijn doodlijk.
(Schieljk gnat zij naar de tafel, en neesnt de pen op .)
Gij noemt mij een bastaard, ongelukkige?
Dit ben ik , ja , zoolang gi j leeft en ademt I
Met U verdeig ik iedere twijfel, die mijn
Geboorte onzeker maakt . Zoodra de Brit
Niet tusfchen mij en u meet kiezen kan -Dan fpruit ik ook uit Kouinklijk geflacht .
(Zij omlerteekent het Mad wet een(e) vaste hand, dsc ff :^I
lam de pen vallen , en tre °dt 17ret fchri,e terug .)

met ftille waardighehl, ziet in 't ; -o: d naar den
kring , die zich om haar gevorrnd heeft.

A R i A,

ZW'at l ;laagt gij ? Waarotn weent ij ? -- Neen , verl.e :i,t t
V"-leer met anij f 't Kind van mijn iijden nadert .
Mijn
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Mijn kerker opent zich , mijn kluisters vallen,
Mijn blijde geert zweeft reeds opiglenvlerken,
Zijn eeuwige vrijheid to gemoet : zoo Lang
11, , in de magi van inijue vijandin ,
.r trotschheid en mijn leed geduldig moest
HaVerdragen en , onwaard ig inijnen rank .
Ndishandeld wierd - toen was her tiid van klagen t
De flood is mii cen vriend : weldadig heelt hij
Mijne wonden ! Met zijn zwarte vleugelen
Verbergt en overdekt hij mijnen boon :
Ilet tactile ijdttip geeft den wreed vertraptetl
Zijn' adel weer . Mijn ziel verheft zich flour,
En 'k voel de kroon weir op mijn Vorstiijk hoofd l

(Zij gaat eenige treden vooriaarts .)
Hoe? Eedle Melvil1 Dus geknield2 Sta op I
De dood van uwe Koningin toch bragt u
Niet op dees plaats ? Neen, 't is haar zegepraal l
Zulk cen geluk had ik niet kunnen hopen
Mijn nagednchtenis is niet geheel
In 't wreed geweld van mijne vijandin :
lk zie hier een' geloofsgenoot, een' vriend, een'
Getuige van mijn' inatlten levensitond .

Diehtvruchten van den Vri(e)ndenkring , onder de Zinfpreuko
KUNST DOOR VRI(E)NDSCHAP VOLMAAKTER . F(le Inzameling .
Te f1mj1e1d'im, bij P . J . Uijlenbroek . In gr . 8ve
.Clan den disch der vriendfchap genoodigd , Icten wij zeer
A
gzarne deszelfs geheele toerusting non den gastheer over .
Hoe keuriger do regeling der tafel, de bereiding der fpijzen,
bet edele druiverfap ell bet onderhoud zij , dat den disch her
taste kruidt , ties to rangenamer vinden wij onzen fmaak getdreeld,
Ze}fs . wauncer de kuk een enkel gercgt of niet gaar genoeg
gebradon, of buiten zijne kracht gefloofd , cf met eene zeer
vreernde, voor ons on Chin keiijke thus mobs hebben overgoten,
of wanueer gebreL can overeentlemming van L :~rt en finiak rill
Cn dan een ledig oo>fenbiik in de verkeering overig ]not, dringt
m;s'de wefevendhei .+,, :::uil s onepgemerkt to laten, en oils liever in her goede to verhengen , dat de tafel ons aanbiedt .
\Vij Cche`de,n zci :`s niet , dan nadat eon glaasje van vriendfcii :.p ons:en d :,nk ain den minzamen gastheer zal hebben verzekerd, w ardour hij zich alsdan vindt opgewekt, om ziine
u : . , ioodiging van tijd tot tijd to herhalen . In dit zelfde geval
be-
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bevindt zich de Natie, en met haar de Recenfent, ten op zigte
van den Vriendenkring , die ons op zijne Dichtvruc,'rten ver .
East, Over bet gehM moeten wij erkennen , dat de keur
van vruchten eene vrij goede kunstkennis en gevoel aan den
dag legs . Er is eerie afwisfeling van onderwerpen , van crest
en boert , van diehtfoort en versinaat, rijm en onrijm,welke
nier kan nalaten to behagen . Hier en daar outmoet teen kunsr .
verdienflen van de echte foort, waarbij de kracht van dichterlijke voorflelling, vindingrijk vernuft en een joist oordeel,
het voorwerp in at zijnen luister doen uitkomen . Oorfprori .
kelijkheid en navolging dingen om flrijd mar den prijs der
eer .
Doch ook, aan den anderen kant, vinden wij bier
en daar enitele platheden , welke door de aanwijzing der
kunst- min zeer ligtelijk hadden kunnen verbeterd worden .
Zoodanig, bij voorbeeld, is uit hot bel'chrijvende Leerdicht,
getiteld : Begoocheling, de volgende zintaede :
De fchijn is dikwerf meer verkieslijk dan bet wezen :
Bij voorbeeld, pen autheur, die waant to zijn geprezen
Om zijn vermeende gaaf van geest en kloek verftand,
(Schoon hij, des onbewust, veracht wordt in zijn land,)
Is door die dwaling zeer gelukkig, naar mijn oordeel ;
Want zou de ontblinding hem wel ltrekken tot zijn voordeel $
Gansch niet! Hij flemde nooit dat zijn gefchrijfnier deugt :
In zijn begoocheling beftaat al zijne vreugd . enz .
En eerie andere uit bet ftukje, getiteld : Verdienfe, de hi-on
des geluks, alwaar de verdienfle van afgettorvene wijzen bij
eerie ondergaande Zon wordt vergeleken, als welker pracht
nog na haren ondergang voortduurt, bef'aande m • waarin? in de erinnering .
Betreed, 6 tijdgenootI door eerbied aangedreven,
In uw' verrukten geest der vadren levenshaan ;
Zie n6g hen onvermoeid nanr eerlaurieren flreven,
Door floute en grootfche dadn .
Zie nn een' heldren dag de zon ter westkim' dalen ,
Danr al her fchepslenheir haar koestring ondervond ;
Abet welk een pracht verdwijnt ze, en fpreidt haar laatlte ftrutetz
Nog fchittrend in bet rood !
Ilaar nanfchijn fpiegelt zich in kristallijnen bell-on
En Iokt hot vischje om zich to bakren in haar' gloed ;
Een wijl nog , en geheel is zij bet oog ontweken,
Als 't maanlicht de aard' begroet .
De Zefyr dartelt dan op fchommelende bladren ,
En fpreidt der bloemen geur als wierook over 't weld ;
De waterval fluift neer, daar hij iu kronkleude adre :I
At kabblend heneufuelt .
LETT. I8o3 . NO. 7.
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Na 't wijken van de zon, bij 't flaag vermetrend duister,
Is 't hare erinnering, die nog de ziunen flreelt
Zoo is dat beerlijk licht , die grootsch verdwenen luister,
Der vadren achtbaar beeld .
Welk Lezer gevoelt bier niet zekeren onlust bij den dagelijkfchen platten profa-flijl in bet eerfle, met ter zijde flelling zelfs
van bet geheele voorbeeld, dat in zijnen zamenhang niet joist
gekozen en nan vele beder,kinger. onderhevig is ; en bij bet
%piegelen der zon in kristallijnen beken , her lokken dcr vischjes
am zich to bakeren in Karen gloed, NB . nadat zij reeds vcerdwenen is , en dan bet fpreiden van dcr bloemen geur als wicrook over het veld door de zefyrs , nadat reeds bet maanlicht de aarde begroet, to gelijk met de flaauwe werking vax
bet ganfche beeld, alleenlijk tot erinnering, in bet tweede
fiuk? Dan, foortgeliike kleinere gebreken mogen in geene
aanmerking komen bij de vergelijking van her geheel, dat
door zijne menigvuldige fchoonheden welligt groote bundels
van Apollo's gewettigde Kunstkoren overtreft . Veeleer betuigen wij onzen dank ann her zestien -tal Dichtvrienden , die
ons op eenen zoo keurigen disch wel hebben willen onthalen, en beveien ons zeer gaarne tot eene herhaalde uitnoodiging van genot, bijzonderlijk nan de Heeren TOLLENS, JAUG,
SCIIONCK, STRICK VAN LINSCHOTEN, WITSEN GEYSBEEK, VOORD :AN en VAN DE WART, ais wier ernst en boert, hij minde-

re en hoog re vlugt, ons de lezing zeer veraangenaamden . De
vol -l ende Fsbel van den (leer BMKBAZ, getiteld : De Kennel esis
de Olijant, levere eene kleine ongezochte proeve1
In een woestijn van 't Oosterland
Sprak zekre Kernel dus met zekren Olifant :
„ Och , arme dikbuik I och 1 was moet ik a beklagen 9
Ann vorftenhoven words gij doorgaans flier geaeht,
'aar incest in 'r oorlogsveld verflijt ge uw levensdagen ;
Terwijl tnijn -,delijk Grflacht
Des Sultans Vrouty- n zelfs op zijnen rug mag dragen,
En hillijk grootsch is op die vracht."„ Gewis , [leer Langhals, (liet nu de Olifant zich hooren ;)
U is zoo fchoon een lot hefchoren,
Dewijl gij buigzanm zi ;t van knits ;
Ik ben, it tegendeel, een lompert, zonder voordeel
Dan flecbts war flerkte, en bovendien
Een weinig krocht van oordeel .
Gij overtreft mij ver, (ten minfte naar gij 't neemt,)
Al want' 't flechts om uw flappe pooten ;
Gij knielt zeer w&l ; 't dus niet vteemd,
Dat gij fortuin maakt bij de grootenl"
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Letter- vruchten, ingezameld door j . KISSELIUS . Dordrec.kt, bij
E . Bonze, 1807. In gr. 8vo. 251 131.
eeds de namen alleen der vervaardigers van de ens Me :
R
nangebodene flukken verzekerden ons van derzelver innerlijke waarde , terwiji bet doorbladeren ons ai aanflondc
overtuigde , dat zij overgebragt waren op onzen vaderlandfchen grond door eene zeer bekwame hand . Daar gocde wijn
geen krans behoeft, zouden wij ons van die verdere bc• ordeeling ontflagen rekenen , zoo wij niet bet ooze moesten bijdragen , opdat deze fchdone verzameling, onder de dagetijkc
nog aangroeijende menigte van go .- de en fiechte vertalingen,
diet wierd over bet hoofd gezien .
Eerst ontvangen wij bier een uitmuntend Fragment van
WIELAND , door hem beftemd tot eerie epifode in een profaisch
dichtwerk, hetwelk hij echter niet beefs voltooid . I-let is de
teekening van eerie wereld met unfcihuldige menfchen, indedaad bekoorlijk gefchetst , en befloten met zoodanige overcuigende opmerkingen en wenken, Pls den bewoner dezer fchuldige wereld to vreden moeten houdcri met zijnen tegenwoordigen toelland , en geheel en al fletnmen tot dankbaerheid Pan a
en den lof van God .
Twee Fragmenten van ZACHARIA volgen ; voortreffelijke
dichtftukken , flout en krachtig , in den geeft van MILTON ,
van wiens beroemd gedicht ZACHARIA mode eerie overzetting
beproefd had . De Dichter koos hier den hexameter ; KISSELIUS geeft ons uitmuntend dichterlijk profa . Wij meenden hier
gedurig KLOPSTOCK to hooren . De onderwerpen ziju : De
Schepping der lie/ ; en : De onderwerping van (eenige) geVallene Engelen, die , op hunne boete en opregt berouw ,
(nu vooreerst) beflemd ziju tot Befcherzngeesten van bet
Menschdom . Eerie fchooue dichterlijke vinding .
De geestverrukking van LAS CASAS , door den beroemden
1 . J . ENGEL, worth voorafgegaan door eerie korte herinnering
Pan 's mans gefchiedenis , ontleend nit ROBERTSON . I-let ftuk
brengt ons bij den waardigen mail op zijn doodbed, daar hij
zijn leven nadenkt .
De voortreffelijke menfchenvriend en
echte Christen ligt daar in diepen ootmoed , vol gevoei vat.
zijne zwakheden en vol bcrouw . In den dro,~m bevindt hij
zich in de hoogere gewesten, en flnat voor eenen Engel , die
hem rigten zal ; maar die eindelijk, (gebeel doze gerigtshandel
is treffend ell leerzaam) op hoog bevel, zijne zondenrol verfcheurt, en ook het bittere der herinnering Pan begane misflappen vernietigt , door bet openbaren der verborgenhedett
van de eeuwige liefde.
HERNIONs droom is een f uk van j . G . WULLEji i COD walge
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kozen beeld onzer gevaarvolle reize door dit levee. -•- Vier
Zangen , onder den titel Van ELIEZER en NEFTALY, door FLORIAN , befluiten dit boekdeel , en behoeven in waarde voor
geene der vorige ftukken to wijken . Joodfche zeden, Joodfche godsvrucht, kuifche , alvermogen e liefde, fterke, zuivere , zich opofferende vriendfcbap, wordett in deze voortreffelijke Zangen roerend geteekend .
De leziug en herlezing van alle deze flukken gaf ons een
wezenlijk genoegera , en de daaraan beflede oogenblikken
kunnen wij geenszins verloren rekenen ; zoodanige lettervruchten voldoen den fmaak, en flemmen bet hart ten goede .
De Heer KISSELIUS houdt den Eliezer en Neftaly voor dot
dichtfluk , waaraan FLORIAN de laatfte hand heeft gelegd ig
zijne gevangenis, en hetwclk, in bet aan en door ons medegedeelde Leven van dezen beroemden Man, (in bet Mengel9ve k onzer Letteroef. 1802 N° . 1o) Ebrahim genoemd words .
Wij flellen ons to dezen aanzien geen partij, en semen liever
nog icts over nit bet Voorberigt van dit meesterftuk .
FLORIAN (men voelt bet is eene verdichting) geraakte, zonderling en romanesk genoeg, in kennis met eene wanrdige Jood .
fche Familie ; door deze ontving hij de overzetting van bet
oude Hebreeuwfche handfchrift , die hij nu in 't licht gaf ; hij
verhaalt , onder andere , een gefprek met deze Joden , over
die beroemde, algemeen nu zoo verachte, Natie ; en ziet bier
lets van hetgene, wa rmede de fchoone Joodfche vrouw hear
yolk verdedigt, en waarvau de waarbetd meerendeels voor ieder voelhaar is :
„ Sla dot wetboek eens op , bet eenigfte, dat misfchien,
fints drieduizend jaren , geeerbiedigd is : op iedere bladzijde
2ult gij voorfchriften van menfchelijkheid vinden . Ik fpreek u
nict van de zoo voortrefFelijke Tien Geboden , bet fchoontle en
oudile gedenrtfluk van algemeene zedekunde : ik wil u flechts
bet minbel :eudfte gedeelte onzer wetten nanhalen . Befchcrmt
en bernint de Vreemdelingen, zegt ons Mozes , want gij waart
zelf vreendelingen in Egypte . Wanneer gij op uwe velden,
of op uwen wijnberg, den oogst inzamelt, last den een gedeelte voor uwe broederen over, die geene velden, noch geenen wijnberg bezitten : float zelfs alle zeven jaren den geheelen oogst uwer landen Pan de Armen af : fchenkt, alle zeven
faren , aan uwe flaven de vrijheid : bemint hen , en zorgt voor
bee ; want gij waart Haven in Egypte . Eerbiedigt de Grijsaards , en Ilaat op voor her hoofif dot kaal is . Ook in een
vreem :I land moogt gij de boomen tot voedfel, niet omver
hakken . Drangt zelf voor de dieren zorg : dot voor dezelve
niet waardig genoeg is , is bet ook niet voor uwe broederen .
Dot de aalmoes al den genen, wien dezelve geen vermaak is,
tot een' pligt flrekke . Laat den doodflager bet bloed, door
hem gettort, nimmer met geld betalen . Dat her regt, zonder
2411-0
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aanzien van perfoon, worde uitgeoefend . Dar het mededoogen zoodanig uwe harten inneme, dot, wanneer gij een vogelnest uithaalt, gij bet u ten piigt rekent, ten minite bet moeder- wijfje to laten vliegen .
„ Vindt gij nu, dot deze werten van Mozes, die ik genoegzaam woordelijk aauhaal, in eenigen opzigte barbaarsch ziju?
-- En, in welk een tijd werden zij niet reeds door ons in
acht genomen ? -- Toen alie uwe Europeefche volken zich
nog in de bosfchen met eikels voedden ; - wen Medie ea
Perzie nog naauwelijks hefchaafd waren ; - teen it] Egypte
alleen de fchrijfkunst flechts door enkelen beoefend word . Van
dot vroege tijdperk of, hidden wij eenen regeringsvorm, die,
door deszelfs eenvoud, nog de achting des Wijzen verdienr .
Een yolk , verdeeld in ftammen , die flechts een eenig geflacht
uitmaakten ; - iedere flam, die zijnen eigen' Raad had, om
zijne belangeu to handhaven ; - een Sanhedrin, die zamengefleld was uit de oudften , welke nit deze verfchillende raadsvergaderingen gekozen werden, em, in naam des yolks, de
algemeene belangen der Natie voor to flaan ;
een Opperregter, die, als de Stant in gevaar was, door bet yolk gekozen
werd ; - eene onderwerping en vriiheid , met elkandereu
vereend , en hegunfligd door cene Hierarchic bij opklimming,
die over tien tot honderd, .- over bondeid tot duizend - en
van den geringften der Israeliten tot over den Rand der Oudlien gefteld was ; - eene Priesterfchap, door bet yolk bezoldigd, zonder eenig erfdeel to mogen bezitten, - geheel
Israel tot krijgsmagt, - de Wet tot Heerfcheresfe, en GOD
alleen tot Koning! - Zie daar nu, hoedanig ons Gemeenebest
beftond , gedurende een tijdvak van vierhonderd jaren . Vervolgens eischten wij Opperheeren , en verfcheidene hunner
regeerden met roem : de beroemdile en meest geeerbiedigde
naam in bet Oosten, is die van een' onzer Koningen . Onze
aloude hoofdflad blijft nog airoos, tot zelfs in de oogen onzer onderdrukkers , eene geheiligde flad . Onze destijds vervaardigde fchriften vindt men in al uwe boelterijen . Waar is hat yolk,
welks werten en werken - welks naam, zoo langen tijd, zijne
nedrlasg - zijnen ondergang overleefde? Overwonnen en verftrooid door de Asfyriers, en in hunneuitgeflrekte flatengevestigd, waaronzenijverheid ons rijk en magtig maakte,verfieten
wij, tot tweemaal toe, onze gevestigde woonplaats, onze goederen, ooze rijkdommen, en al de geneugren des overvloeds,
om ons op de puinhoopen van jeruzalem ter woon neder to zetten . 0! zoo de liefde voor bet vaderland eene hoofddeugd
mag genoemd worden, -- in wiens borst blaakte deze liefde
flerker dan in de onze ? Welk eene Natie kan zich op een glorierijke.r tijdperk beroemen , dan dot , waarin Nehemia , met Esra,
ons van de uiterfte einden van Perzie terug voerde ; dan dot,
waariu wij, ten fpjjt unzer naijverige naburen, met bet zwaard
X 3
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in de eene, en dcn troffel in de andere hand, onze muren her.
bouwden , en ooze altaren herflelden ? --- Van then tijd af,
tot op Titus,hebben wij, zonder ophouden, voor onze onaf
hankelijkheid en vrijheid gellreden . Onze pogingen werden
dit werf glorierijk bekroond ; en ik twijfel zeer , of men bij de
Grieken of Romeinen grooter, echter, en ann hun vaderland
nuttiger helden vindt, dan onze Makkaueers ."
Indedaad hierop kovden wij toch ook eene fchoone jodin
wel niet anders antwoorden, dan met den [leer FLORIAN : r1evrouw! ik ken ii 't gehecl Been vijand van de Hebreeuwfche
iVatie . Het is gees 4m alekiet of I'hilistijn, die de ear had
van u to hoorcn .

en OALDORF . Door AUGUST LAEONTMMNR . Te Haarlent, bij P' . Bohn . La gr. 8vo. Id Deelen . Te zamen 586 bl.
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vstc ons eindelijk toch moeijeiijk, de gefchriften van
dezen waarlijk goeden, ja uitmuntenden Schrijver in dit
vak, aan to kondigen ; eene bloote melding voldoet toch nict ;
zij zijn intusfchen alle gelijkfaortig, en hetgene wij van het
eene gezegd hebben, mag men nagenoeg , at ; omtrent de ovefigen gezegd , laten gelden . Door hetzelfde to herhalen, zouden wij in cone font vervrallen, die LAFONTAINE toch uitmuntend wet vermijdt ; wel is wear , het wordt den Lezer wet
auidelijk, dat zijne Romans genoegzaam nlle verzwagerd zijn ;
men Iran daardoor hict zelden bij de lezing reeds het een eif
ander gisfen en den afloop vooruitzien ; met dat al bedriegt
nten zich nu en dan niet alleen, maar alles is zoo onderhouMend, en boo, emt teiitens op nieuw zoo veel deelneming in,
dat bet gelii` .fuorcir" bij bent nimmer lastig wordt , maar
ttaen, vindt men anders fmnak in zoodanige le&ure, al aan~?onds weder naar een nieuw gefchrift van hem omziet, met
de vaste hoop van eeu nieuw genoegen . Bij de lezing vary
onze beoordeeiingen ken dit bet geval niet zijn, en wij Ilrikrn zeer gaarae voor den Beer LAFONTAINE to dezen aanzien
de viag . Door bet geven van eeu zRkelijk uittrekfel bezorgen wij wel eons anti onze aankondiging eenige verfcheidenheid ; maar dit worst ons bier al mede moeijelijk ; zoo gnat
er toch bij dezen Schrijver zeer veel .goeds en voortrc elijks
verloren, vooral van dargene, war ons zoo zeer in zip getchrijf bevalt ; meafchenkennis en as ndoenlijke trefende zedeesfea becloeica wij ; doze toeh doen ons , veel nicer dan hot
bevailig kleed, zijlie verzierde verhnlen boven vele arderen
met al ons hart aanprijzen . Ntoeijelijl: en to uitvoerig voor
anus beflek words on • ook zoodanige fchets ; de verhalen zijn niet
$Aden to inge ;vikkeld , en hangen at to zeer aaneen ; de gefchie
kni i5 's veoral ook, dle reert, en de zedekmldi e wearFH
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beid doet indringen in bet hart . Zoodanige fchetfen nemen
ook wet eons den leeslust weg, daar zij de nieuwsgierigheld
bevredigen, vooral bij de zoodanigen, die daarom eeniglijl¢
Romans lezen, omdat bet Romans ziju, en voor weaken alzoo, ter veredeling van verflaud en hart, 's mans gefchriften
vooral nuttig zijn, daarer op die wijze menige waarheid en nuttige les als 't ware toch bij hen iniluipt, terwijl bij ieder ander
gefchrift oor en hart voor dezelve zouden gefloten zijn . Bij een
nog onvolledig gefchrift getroosten wij ons echter doorgaan9
voor onze Lezers die moeite : daar toch niet ieder bet 'Perk,
dat hij eenmaal las, in eigendom bezit, mogen ooze Letteroefe •
ningen dan dienen tot huip voor bet geheugen, en hem bi$
bet volgend Deel den draad van bet verhaal wederom in do
hand geven : dan is, zoo als nu, de gefchiedenis geelnF
digd, zoo is dit onnoodige moeite .
Deze bevallige Schrijver is reeds ook onder ons zoo bekend en geliefd, dat
,, wederom een Werk van hem" den leeslust genoegzaam
opwekt, en wij alzoo door eenig uittrekfel een aantal LC'
zers voorzeker ondienst doen . Dit zij verontfchuldiging ge+
noeg voor hetgene eigenlijk geene verontfchuldiging be+
hoeft ; en wij zeggen alleen , dat alles, wat bij vorige ge.,
legenheden tot lof van 's mans gefchriften door ons gezegd
is , bier wederom met nadruk door ons bevestigd words, et;
dal men bij de lezing een onfchuldig genoegen, en vooral
ook eenen goeden voorraad van lesfen van deugd en levens'
wijsheid, die bet verfland overtuigen en bet hart roeren,
zal aantreffen . BARNEK en SALDORF, twee zeer uitmuntenda
manner, zijn bet voorbeeld der edelfte, zuiverfle, fterkflo
vriendfchap ; hunne , echter bier en daar een weinig onwaarfchijnlijke, lotgevallen zijn tre~2end ; hunne karakters,
boezeer die uiteenloopen , geven elkanderen in wezenlijke
grootheid piers toe , en bun welgevestigd geluk aan her
Bind des verhaals verblijdt den Lezer hartelijk ; - hun welgevestigd geluk, bet fpreekt van zelve, alzoo huisfelijk
,4
luk ; zij zijn beiden aan de edelfie vrouwen gehuwd . Allen wij vernamex nog niet van kinderen, den besten ze .,
gen toch van bet huwelijk . -- Nu, in een Roman flei'a
men zich ook dikwijls zonder dezelven op bet toppunt vain
aardfche genoegens ; dit gelds toch de Romans van LAFONTUNE niet, en ook bier is een nangenomen zoon en dochter, waaruic een regt gelukkig par wordt, voor den Lei
zer althans , eene genoegzame vergoeding . Het ontbreekt
in dezen Roman al mede niet aan waarfchuwende voorbeelf
den en weaken .
Hetgene wij bier affchrijven, zal wet voldoende zijsn ora
eenig denkbeeld to geven van beide de waardige vrieudena
bet is de aangenomen zoon van BARNEK, die fpreekt, wien
3pen henen zond om nu zijne opvoeding to voltooijen , ca
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woning verzorgd had in hot zelfdc huis , daar de vriendeit
hu^,ne genoegeliikfte jaren der jcugd hadden doorgebragt,
en waar hem den ziju leernieester of opvoeder verzellen zoo ;
misfchien moesten wij zeggen , daar men ter verdere ontwikkeling hem aan zichzeiven overliet .
„ Ik werd uitgerust als de zoos van een rljk man . Daags
voor mijn vertrek nam de Kapiteili n :ij alleen . „ Gij treedt
dra de wereld in , n ijn z oon . l k heb u flechts een woord
to zeggen : wees deugdzaam! Dit is veel , zeer veel ; maar
minder rnag bet toch niet ziju . De menfchen om u been •ik wenschte dat zij beter waren ; maar bemin hen , mijn
zoon , zoo als zij ziju . God bernint tech u, zoo als gij
zijt, en tusfchen u en God ligt eene oneindigheid . lVlenigmalen fchijnt mii gettrengheid de noodzakelijkfle deugd to
2ijn , wanneer ik zoo op her gedrag der fchurken om mij
been zie . 1Vlaar dan denk ik : duldt God hen in bet leven,
waarom ik, aardworm, Diet ? En dus vergeef ik bun sue
bunne fouten en bemin hen . II : heb mij daar wel bij bevon.
den . Als bet zijn kan , zoo doe dat ook . Haat de ondeugden
der menfchen , maar de nzenjcheu niet. Ziet gij een droevig
oog of een gewond hart, zoo help , eer gij vraagt : wie zijt
gij? OF nog beter , last dat vragen liever geheel blijven . Aan
geld zal hot u Diet ontbreken, zoo lang ik nog een' pen .
ning beb . Denk heel dikwijls aan God ; want dat geeft een
goed tuensch moed, om Diet near menfchen to v ragen . --En .i n ga bij SALOORF . Ik heb hem verzocht, u bet geweteneen weinigtelcherpen ; want 1k, mijn zoon, kan datinhet
uur van affcheid door droefheid Diet doeu . Gehoorzaam ook,
betgene bij b zeggen zal! Fn komt gij in het huffs daar to l` *r,
Zoo zult gij in den ruin drie lindeboomen zien . Onder
dezelven floten wij, ALEXANDER en ik, onze vriendfchap,
en daar deelden wij onze kleine geheimen met malkander . Ik
wenschte wel, LODEwrlts, dat gij even zoo gelukkig wasrt .
flood die lindeboomen in ecre!"
,, De Kapitein kon van droefheid Diet verder fpreken ,
en lict mij met een handdruk gaan .
Maar ik kon van
trancn geen woord uitbrengen, en ging werktuigelijk near
SALOORF. „ Vader zendt mii , zeide ik , Dog al weenend ."
„ Ik zal," begon hij , „ u zeggen, wat ik van bet leven denk . Ik heb bet beloofd, alhoewel ik we] inzie, dat
men er Diets over zeggen kan, waartegen FuAsER" (de opvoeder of leidsman) „ geene tegenwerpingen zoude kunnen
waken. Den Tunguzen zult gij Diet uit bet hoofd praten, dat
walvischtraan de lel:kerlie drank is, en verrotte visch de fmakelijkfle fpijze
De Oosterling hottdt ons voor zotten, als hij
ons ziet. Turban, hoed, een touts van boat, cen ordenslint,
eene flreep in de hand gepriltt, zoo als gij dat hij de Thiilden
gezien hebt ; dat alles, jong rnensch, is een en hetzelfde openfpel,
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fpel . Heb achting voor den mensck, en allermeest voor uzelven . Wat zal ik u zeggen? Gij zijt vrij geboren ; fpnn uzelven dan niet ann de keten der wellust, der beb- of der eerzucht . Her hoogfte in bet leven is, onafhanke!ijk to zijn ."flier fond hij fomber op, en ging been en weder . - „ Denk
er naarllig ant) , dst alles een einde heeft, de fnart , de wellust, alles, piles! En befchouw dus bet ]even dikwijls als een
fchouwtooneel , waarin gij de klagende rol hebt, of den eerften minnnar , of den verdrukten deugdzameu . Des avonds
gnat gij gerust naar huis, en befludeert tegen den morgen Gene
nieuwe to] . Drijf den fpot met bet leven ; er is niet veel aan .
Zelfs eene deugd, die plegtig rondgaat, en eenen omgang of
procesfie houdt , of in verzen fpreekt , is nit veel wnardig .
Lie , ik peins op woorden , om u lets vernuftigs to zeggen .
}Mar als gij niet voelt, war deugd is, dan zal eene bepaling
(ckfnitie) her u niet leren, en nog minder a deugdzaam maken . Geloof mij, alles, war de menfchen goed noemen,goud,
jurveelen , lust , vermnak , is niets meer dan good , en zoo
voort. Indien er in owe ziel geene oogenblikken ziin, itt
welke de grootheid der natuur, de grootheid van God, van
owe eigene ziel en der toekomst u zoo aenvat, dat gij de aarde
en bet ]even veracht als ftof : zoo moogt gii vrij een 7ood/ehe
fchagcheraar worden . En, mijn zoos, in zulk een oogenblik
nan zichzelven met achting to kunnen denken : dat is hetgrootfte en fchoonfle." -- De oogen fchitterden hem , zijn borsc
verhief zich . -- „ Verdien her , eenen vriend to hebben , zoo als
ik heb, dan hebt gij her geluk des levens ; doch enkel des levens! Maar leer met opgeheven hoofd, met eene geruste ziel,
op her Opperwezen zien, een vriend der natuur, een zoon der
toekomst to zijn ; en u zal niets ontbreken, zelfs wanneer a
alles ontbreeet . War is dit leven? Ik weet her niet . Mar al
ware bet flechtS een droom der zinnen , gij zijt toch , en_ God .
Verftnat gij, war ik zeggen wit ?" - Ikverflaher, zeide1k,en
mijne oogen fchitterden als de zijnen . Het ]even is een oogenblik : maar ilt blijf."
„ Geef mij dikwijls tijding van u, LODEWJJK. Wees goed,
als uw vader, en u zal niets groots ontbreken . Mink van de
deugd geen fchouwfpel voor anderen, geene ftatelijkheid . De
mensch is buitendien nergens meer toe geneigd , dan tot
buichelen . Zoo als gezegd is , drijf veel den fpot met bet
leven : dat is her regte middel om her eroflig op to vatten .
Voor bet overige, hood uzelven onafhankelijk, dan hebt gij
de lesfen der vreesachtige fchranderheid niet noodig. Gij hebt
f7echts nan uzelven van owe Iorgevallen rekenfchap to geven,
wanneer gij menfchelijke hulp ontberen kunt ; maar van uw
geweten zijt gij son elken deugdzamen, aan God en de toekomst rekenfchap fchuldig : eene eeuwige rekening, die nooit
gefloteu wordt. guor minder over de menfchen, dan gij over
bets
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wat 11, niet heb kunnen doers -lien lagcht . Het beste is
wanneer gij bun, zoo als ucv vader, vergeeft, zonder to lagthen of to knorren . Uw vader is bet beste mensch dat ilt
ken . En nu vaarwe!!" - ilij verliet fchielijk de kamer .
De Uitgever beeft gratis bij dit Werk algemeene Titels voor
ieder der bij hem uitgekomene Stukken Van LAFONTAINE gevoegd , Vall wiens FAMILIE-GESCIIIEDENISSEN a1zoo ons bier
bet z-oventiende en achttiende Deel geleverd words .

JULIA REINIIART . Terse [Jolla r: ;;?rehe Gefchiedenis. Te Groningen, bij \V. Zuidenia . I°o$ . In g. • . Svo . 272 Bl.

nicer dan edn opzigt lazen wij dozen ldeinen Roman met
I ncon.
uidlekend gcnoegen , en wenfchen onze Lezers met dit
voortbrengfel cener Vaderlandfche pen van harte geluk . %Vij
vonden hier nude, echte, vaderla :,dfche detlgd, oude , cchte,
vaderlandlche , huisfelijke zed,,n . JULIA REINHART is en 21S
Kind, en als jonkvrouw, its Echtgenoote, Aloeder en Weduwe, een, voorbeeld , waarvan wij de navolging hopen . In iedere omtlandigbeid, in voor- en tegenfpoed, bij de gewone
en ook bij de zwaarfte pligren, bij de keuze van een' minnaar
en echtgenoot , bij 't verlies van don minnaar en bij 't graf van
den echtgenoot, in een woord, in iedere betrel:king in baron
langen leeftijd, vinden wij haar nagenoeg boven Were beris,ping ; en , hoe fpade ook , zii flierf voor hare kinderen en
vrienden en voor de maatfchappij uog to vroeg . Deze hooge
volkomenheid , die toch wet moeijelijk voorkomt in de werkea
lijke wergild , kan ons echter in een Ideaal van vrouwelijke
deugd, ter navolging voorgefleld , geenszins mishagen ; geene
mindere volmaaktheid coch moot bet doe] zijn, waarnanr onze
dochters flreven , en waarvan zij zoo veel indedand kunnen
bereiken . Doorgaans leest de gefchiedenis ook zeer aange •naam en is onderhoudend genoeg ; pier en daar was we] cone
nanmerking to makcn ; doch, wegens do uitmuntende zedelijka
waarde van dit Book voor onze romanlezende Meisjes, hou.den wij die gaarne terug, daar -vij van harte verlangen, het,zelve in vole fehoone handen , en deszelfs lesfen en voorbeeld
in vele fchooue harten diep ingeprent ce zien ; en alzoo , ora
bij niemand eenig vermoeden to verwekken alsof hij zich de
lezing beklagen zou, willen wij liefst eeniglijk prijzen , waar•toe de floffe bier zoo overvloedig is . Alleen vragen wij den
geachten Schrijver, of hij , wanneer hij de Leveusgefchiedenio
Van FREDERIK , eenen der Zonen van JULIA , ons mededeelt
(waarop hij oils hoop geeft) , de welmefnende Raadgevingen aau
Yongelingen en 1llaatnen wet zoo afzonderlijk , en zOO, dat
.nen die biJ de lezing kata overflaaa, zal iuvocgen in zijrt ver .
ha21,
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lnaal, als 1ij die aan de fchoone Sexe gedaan heeft in JULIA ' S
gefchiedenis? en of bet niet beter ware voor zijn Publiek, (de
Romanfchrijver heeft toch zijn eigen Publiek) dezelve, daar
't pas gaf, in den loop des verhaais , en kleine tusfchen ingevoegde verhalen en voorbeelden, die den leeslust uitlokken,
in to vlechten? -Wij zochten to vergeefs naar een of ander genoegzaam op
2ichzelve flaaud fluk, dat wij konden mededeelen , om onze
Lezers zelve to laten oordeelen over de wezenlijke waarde en
ilrekking van dit Gef'chrift ; bet moot in zijn geheel gelezen
worden, hetgeen wij ten flerkfle asnraden ;onze jonge lieden,
immers die voor goede indrukken vatbaar zijn, daarvau genoegen en nut bclovende .

dlgenseene Geheirregels der Gelaatknrde, dienende tot een Hantlboek voor den Menjchenkenner en Teekenaar, Van J . C . LAVATER , in leven Christen -leeraar to Zurich . Uit het floogduitsch vertaald door ISAHC VAN HAASTERT. Met Afbeeldingen. Te Lei'den , kij A. en J . Honkoop. i 807 . In kl.
t i'o. 85 Bl.
die men ann den klepel hangtl Gretig tastten
G eheimregels,
wij naar dir boekje ; maar wij vonden ons teleurgefleld .
Bet is enkel gefchreven voor LAVATERS goede Vrienden : en dit
zullen vrienden en kenners der kunst zijn .
Hij verzoekt
bun, deze regels als een pand der vriendfchap voor vrienden to bewares . Het minfle daarvan , zegt hit, is voor alien ;
bet zijn meerendeels <,eheime regels , en die (dit voegen wij
er bij ondervinding bij) geheim blijven ook na eene aandachtige lezing, indien men niet van de vrienden en kunstbroeders zij . Dir zal zoo behooren tot bet wezen dezer wetenfchap, en dit is ook wel bet bette : de Vertaler waarfchuwt
ons ook van de onzekerheid der Gelaatkunde , als zij beIlisfend fpreken wil , en prijsr dezelve voornamelijk ook maar
den teekennar en dichter aan ; en LAVATER zegt aan bet flor :
„ geeft bet heilige den honden nier, noch werpt uwe paarlen met voor de zwijnen ! den reinen is alles rein , en de
waarheid is eensgezind met de vrijbeid! " - Honden enZwijnen? Indien dit de zoodanigen zijn, wien dit boekje weinig wiizer maaltt, dan hebben wij de cer, ons bier onder deze beestjes gernngfchikt to vinden . f-let doet er weinig toe ;
son omnia posfumus omnes ;en wij twijfelen Been oogenblik, of
een aantal Lezers zullen zich hunne plants dan ook bier nevens ons aangewezen vinden . Gelukkig iiitusfchen, die, bij de
meest mogeliike zekerheid dezer gelnatkundige regelen , en bet
mom mogelijk aantal van kenners dezer kunst, zich zijner
ija ,
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innerlijke waarde bewust , naar geen masker behoeft om to
lien, daar zijn doorgaand karakter door daden voor meerderen nog open ligt ! En hij , die, met deze regels in de
hand, voor den fpiegel flaat , en dan meet ziet dan wij,
worde maar niet hoogmoedig , noch al to zeer to neergedrukt, maar zij, bij al zijn geloof aan de waarde der gelaats .
leer, gedachtig aan de wijze fabelles :
Ouotidie-fpeculo vos uti volo,
lu for'rrraot tae corrurnpas rrequitiae malis ;
Tu faciern ut istam rrroribus vincas bonis .

Zedelijke Tafereelen voor Kinderen , door F . C . RANGE . Naar
het Hoogduitsch, met Platen . Te Lccuwaardenen Imferdaw,
bij P . Wiarda, J . WV . Brouwer en J . N . Nieman. i8o8 . In
kl. 8vo . 240 BI-

brengt men dan zoodanige Hollandfche woar ook in
Z ooDuitschland
ter marks! Onze Netie is echter doorgaans
eerlijker ; het vertaald op den titel toont toch , bij zoo menig gefclrrift , dart de Hollander met gees vreemde veren
pronken wil . - Zoo dachten wij bij bet doorbladeren vats
dit boekje, want wii ontmoeteden zoo voor den voet weg
niet dan oude bekenden. Een onnoozele Vertaier heeft dus
uit bet Hoogduitsch vertaald hetgeen to voren reeds uit bet
Hoilandsch in bet Hoogduitsch teas overgezet, en alzoo den
Beer ZANGE leeiijk aan de kaag gezet . Bij het opnemen der
ellendig flechte Plaatjes verbeelden wij ons, dat deze Heer
ZANGE, wanneer hij ontdekt hoe men hem hier heeft betrapt,
nagenoeg denzelfdeu bek zal trekken,als die jongen,aanwien
de fchoolmeester , bl .57 (zonderling genoeg) eerst en vooral zijne
loffpraak fchijnt to rigten : , ik lees uit owe oogen dat gij gevoel
van cer bczir." Wij leiden bet boekje ter zijde, om eens in de
Bibliotheek van ooze kinderen onderzoelt to doen ; maar joist
van pas werden wij door onzen Collega , den Recenfent ook
der Recenfenten, genoegznnm ingelicht .
Dit zelfde werkje
kwnm op den naam van Mad. de V . . . . in 1790 bij Roux
& Comp . to .IIaqflrickt uit onder den ti ;el Historiettes et Converfations a l'ulage dc's Enfans &c. en is reeds in 1792 en 1793
bij Wild, Altheer, :leijer en Brave in onze moedertaal in
5 Deeltjes (Cefprek ;es en Vertellingjes voor jonge Kinderen enz .)
uitgegeven . •- . Een ieder zij alzoo ook door ons j ;ewaarfehawd en moge Rich voor fchade wachten!
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Gefchiedenis der Menschheid naar den Bijbel, door HEruiety
DIUNTINGIHE . Yde Deel . Te Arnferdam, bij J. Allart .
1807 . In gr . 8vo . LXXII en .98 bl .
it vijfde Deel van het voortreffelijk Werk van
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waarvan wij, bij de uitgave van alle de
D
vorigen, telkens met ]of en roem melding gemaakt hebTINGHE,

ben, wordt voorafgegaan door een Onderzoek nopens bet
Mythifche in de Schriften van bet Oude Verbond, waartoe eenige flellingen van den Hear P . VAN HP:MFRT, in
bet vijfde en zevende Stuk van zijne Lektuur bij het Onto
bijt en de Theetafel, de voornaantfte aanleiding fchijnen
gegeven to hebben . Deze heeft echter, zonder daardoor eenigzins van gedachten veranderd to zijn , dit onderwerp nog nader voortgezet, in hot negende Stuk van
bet gemelde gefchrift . Ons hleven , bij het lezen van
beiden en van anderen, bedenkingen over, die wij door
er opzettelijke bewerking van bet ware gefchileerie
punt , waarop eene door de Beftuttrders van TEYLER'
Godgeleerd Genootfchap daaromtrent uitgefchrevene Vraag
goede hoop geeft , tot volkomene voldoening wenfchen
opgelost to krijgen .
Wat den voortgang van de Gefchiedenis der Menschheid zelve aanbelangt, in dit Deal words het tweede gedeelte van het vierde Tijdperk, van Mozes tot op 7ezus
Christus, aangevangen, bevattende de gefchiedenis der
menschheid, onder het bel ier van Joftta, der Regters ,
en der Koningen tot op ,.te Bahylonifche gevangenis .
flat gebeurde onder Jofua en de Regters wordt alleen,
in (lit Stuk, afgehandeld, en bevat in de daad eene aan
gename verfcheidenheid van onderwerpen, die, naar 't
wijdloopig plan, dat zich de Hoogleernar, tot ophelde •
ring der Bijbeliche gefchiedenisfen , heeft voorgefteld,
ook niet wel korter konden behandeld worden . Len
aantal biigevoegde Aanmerkingen, tot nadere verkiarin~
en bevestiging van deze en gene gezegden, verfiert ooft
Y
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dit Boekdeel, en flrekt op nieuw ten bewilze, hoe verre
zich de belezenheid van den Hoogleeraar uitilrekt, en
hoe diep hij zelf in bet onderzock der meeste v oorkomen .
d e zaken is ingedrongen . Over zeer vele moeijelijke en
doorgaans verkeerd uitgelegde Schriftuurplaatfen word"t
een helder licht verf'preid, of aithans de weg gewezen,
otu de zwarigheden , die in dezelven liggen , uit de,t
weg to ruimen of to vertninderen ; bet vreemde en flrijdige, dat tommige op goddelijken last, of met goddelij ,
ke goedkeuring, uitgevoerde zaken fchijnen to hebbean,
words daaruit veelal geheel weggenomen , en alles- in
zoodanig verbaud geplaatst en uit zoodanig oogpunt hefchouwd, dat men Gods wijs en liefderijk beftier , in
de opvoeding van bet menschdom , ook gedurendc dit
tijdvak , moct bewonderen .
Wij willen bij dit algemeene nog een kort overzigt
van de voornaamfte, in dit Deel behandelde , bijzorder .
heden voegen . Eerst wordt gehandeld over bet karakter en de bedrijven van Jofua, en bij die gelegenheid gewigtige aanmerkingen , tot regtvaardiging van den krijg
der Israeliten tegen de Kanaauiten, en der hezitneming
van Kanaan, medegedeeld ; daarna over bet godsdienflig
en zedelijk onderwijs der Israeliten , en den that der
wetenfchappe'ajke befchaving ten zijnen tijde ; vervolgens over bet voorgevallene door en onder bet beftier der
Regteren . De fahel van Jotham , Rigt . IX : 7 enz . , bet
raadlel van Simfon , Rigt . XIV : I2-j8, de liederen
van Debora en Hanna, de vreemde daden van Ehud,
Samgar, Gideon en Simfon, de gelofte van Jephta, de
Profetenfchool door Samuel opgerigt, al bet groote en
goede , dat door deze en alle de overige zoogenaamde
R.egters is uirgevoerd ; in Een woord, al wat, in dit
gedeelte der Bijbelfche gefchiedenis, eenigzins aanmerkeiiik is, ontvangt bier gepaste opheldering . Het on .
genoe ;en van Jehova over bet yolk van Israel, omdat
vele der afgodifche volken onder hen overgelaten wa .
ren , words op to voren gelegde gronden gebillijkt , bet
verval van godsdienst en zeden , gedurende dit tijdver.
loop, en de trap van befchaving, waarop de Israeliten
thans ilonden , met veel juistheid heoordeeld, en bet
doelrnatig beftier van Jehova in de leiding van dit yolk
duidelijk aangewezen.
Men kan niet ontkennen , dat dit alles, en wat verder, in de gefchiedenis van dit tijdperk, voorkomt, in
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eene geregelde orde wordt behandeld . 't Is evenwel
dikwijls moeijelijk , alwat men daaruver gelezen fieeft,
daarna wear to vinden . De Hoogleeraar zou 't nuttig
gebruik van dit Werk merkelijk hebben bevorderd , door
bij elk Deel een kort Register van behandelde zaken to
voegen . Wij hopen althans, dat zoodanig Register oji
't reeds afgedane met tot de voleindiging van 't geheele
Werk zal worden verfchoven . 't Zou, vertrouwen wij j
den Schrijver , zulks verlangende , niet ontbreken aan
de noodige hulp van dezen of genen kundigen vriend
wien dit kon toevertrouwd worded .
In de bec ordeeling van deze en gene gebeurtenisfen en
karakters, en alzoo ook in de uirlegging van fotnmige
daartoe behoorende Schriftuurplaatfcn, zouden wij van
den Beer MUNTINGHE verfchillen ; rnaar dit beneemt
niets van de waarde des arbeids , aan dit wel door.
dacht Werk bij aanhoudendheid befteed .

D e gelukkige uitwerkfelen van bet Christendom op de tijder
lijke belangen der Menfchen , aangetoond en bevestigd
vi; de geichiedenis en nit daadzaken . Door BEILBY PoRTEUS, D . D . Lord Bisfchop van Londen . Naar den
derden dark uit bet Engehch vertaald. Te Haarlem ,
bij J . L . Augustini . Y8o8 . In gr. 8vo . too Bld
ene der voornaamfte en meest gewigtige bedenkingeti
tegen den Goddelijken oorfprong des Christendom)
wordt ontleend uit de onheilen, welke mete ftelt dat de
,Verfpreiding der Evangelie-leere onder het Menschdoat
zou hebben aangerigr, ter oorzake van eenen geest vain
onverdraagzaamlleid en wreedheid , lien de Bettrijder$
beweren dat het onderfcheidend kenmerk des Christen .,
doors zou uittnaken, en eindelooze bloedvergietingen,
oorlogen en vervolgingen hebben aangerigt . Verfcheiden Geleerden hebben hunne pennen gefcherpt, onm het
Christendom van die blaam to zuiveren , en overtuigelijk
aangetoond , dat de Christelijke Leere niet de oorzaak
was van die droevige jammeren , nlaar bet voorwendfel,
waarvan Heerschzucht en Heblust zich hedienden tot
bereiking van verfoeijelijke oogmerken , allezins onbeitaanbaar en ftrijdig met den geest des Christendotns,
Onder andere is dit zoo beknopt als voortreffclijk a4,n .
iewezen door den Eerw . PALEY, in zijn uitmunte.nd GCy a
fchrift ?

E
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fchrift, getiteld : Overzigt van de bewijzen veor bet Christendom , Ilde Deel , bladz . 314 env . der I-loll . vertaling . - Eene andere niet minder gewigtige tegenbe .
denking wordt afgeleid uit bet geringe nut , 't welk de
verfpreiding der Evangelie-leere zou hebben to weeg
gebragt . Ook deze is door beroennde Mannen voldoende
wederlegd ; en vervalt , wanneer men in aanmerking
neemt, dat men den heilrijken invloed des Christendoms
niet moet zoeken in de openbare en geruchtmakende gebeurtenisfen, welke door Elistoriefchrijvers vereeuwigd
worden , maar in den lliilcu kring van bet huisfelijk en
gezellig ]even van bijzondere perfonen , wier gefchiedenis door niemand betchreven wordt . Ook dit is op eerie
uitmuutende wijze ontwikkeld in bet itraks genoernde
Werk van PALEY, Ilde Deel, bE . 306 env . - Dan de
Lord Bisfchop PORTEUS , door meer andere Schriften
beroemd , heeft zich bepaaldelijk voorgefteld, om aan
to toonen , dat de Christelijke Leer „ niet alleen uit
Karen eigenen aard flrekt ter bevordering van vrede,
welvaart en vertroosting , mar ook met de daad dit
zegenrijk uitwerkfel gehad heeft ; dat zulks in meerdere
of mindere mate zigthaar is door de gebeele Christelijke
wereld henen , en dat gevolgelijk de verkondiging en
uitbreiding van den Christelijken Godsdienst, ook voor de
belangen van dit leven, moet worden befchouwd als den
grootilen zegen , then de Hemel aan de kinderen der
menfchen immer fcbenken kon ." - Dit oogmerk heeft
de Lord op eene voortre$elijke wijze bereikt , bepa.
lende zich „ tot eene eenvoudige opgaaf van daadzaken ."
In de eerfte Afdeeling, den weldadigen invloed des
Christendoms op bet huisfelijk leven aanwijzende , duet
hij zuiks opmerken, r . ten opzigte van bet Huwelijk,
de voornaamlle der huisfelijke omtlandigheden , invloed
bebbende op 's menfchen geluk of ellende . De hoofdbron van huisfelijk verdriet, de Veelwijverij , is door
bet Christendom getlopt, en de gevaariijke vrijheid der
Echtfcheidiug tot EEn enkel geval bepaald (*) . De in .
VOe.
(*) Eene aanmerking zij ons gedorloofd . De uitdrukking
tfopveta (Hoereri,) FTatth . V: 32 en XIX : 9 , ziet niet alleen
op overfpelige daden der Vrouwe ftaande bet Huwelijk , maar
sots op haor ontuchtig gedrv, vdbr hetzeive , waardoor zij
ha.
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vocring van bet Christendom heeft bet lot der Vrouwen
niet alleen verzacht, maar grootelijks veraangenaamd .n . Ten aanziene der ouderlijke betrekkingeu . Het Christendom heeft bet ftraffeloos ombrengen van kinderen,
van welke de ouders zich wilden ontdoen , afgefchaft,
en het vaderlijk gezag binnen juiste grenzen beperkt . -3 . Met hetrekking tot den ftaat der Dienstbaren . Allerongelukkigst was de toeltand der flaven order de meestbelchaafde volken der oudheid . Her Evangelic heeft
wel niet uitdrukkelijk den flavenftand afgefchaft, (als
't welk bij de eerlte verkondiging de allernadeeligfte gevolgen zou gehad hebben ,) maar den toeltand der flaven
zeer aanmerkelijk verbeterd , door het infcherpen van
billijkheid en inenschlievende gevoelens bij de Heeren, en
bet mededeelen van troost aan de Dienstbaren : zoo dat
zij 't veel dragelijker,hadden onder Christen-Meesters
dan onder Heidenfche . Doch de flavenftand onbettaanbaar
zijnde met den geest van 't Christendom, zoo had bet
overhand nemen deszelven ten gevolge, eerst ftellige wetten ter begunftiging der flaven , en naderhand eene ganfchelijke vernietiging der huisfelijke flavernij in Europa .
Ook die der Afrikaanfche Negers in de Colonien mag
men hopen , dat door den invloed van dien tnenschlievenden geest, welken bet Christendom ademt, alomme zal
worden afgefchaft , gelijk zulk reeds ginds en elders
heeft plaats gehad .
In de tweede Afdeeling wordt de heilzame invloed des
Christendoms op de open bare aangelegenheden voorgedragen . - i . Zonder ecnige bepaling aangaande den vortu
van Regering voor to dragen, is bet Christendom voor
den itaat der burgerlijke Maatfchappij heilzaam geweest,
door de Overheden billijke en goedwillige gevoelens in
to boezemen, en de ingezetenen tot onderdanigheid ea
gehoorzaamheid to verpligten .
a . Het Despotisme, ,
eudtijds heerfchende, en in bet Oosten nog ttandhoudende, is afgefchaft, alomme waar de Christen-Godsdienst
nationaal geworden is . b . Even zoo hebben opgehonr
den
bare eer verloren had , en de phyfieke teekenen van ono
bevlekte kuischheid ontbraken . --- Ook dit laatfte maakte
den Man , volgens 's Heilands uitfpraak , zedelijk bevoegd ,
zich van zijue Vrouw to ontflaan . Zie selceAOus, Mozaisch
Reps, S 9a .
Y 3
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den de verdrukkingen , welke bijzondere a voora1 afgeiegene , Gewesten van de Landvoogden moesten verduren o
C, I-let zamen(lel van wetten is zeer aanmerkelijk verbeterd . Tot staving hiervan worden eenige wetten van
LYCURGUS, SOLON en anderen bijgebragt . d . Het ]even
der kinderen is beveiligd , en de vaderlijke magt beperkt . - Onder de Romeinen kon een Vader zijnen
loon driematen tot ilaaf verkoopen , hem opfluiten ,
j;eefelen , verbannen, la zelfs ter dood brengen : alles
nutter verantwoording,enonderbefcherming der Wet!
Zijne Dochter kon hij noodzaken, haren Man, then hij
zelf tot lchoonzoon begeerd had , to Iaten varert : ell
zijne eigene 1-luisvrouw , de Moeder zijner kinderen ,
was -.an een gelijkfoortig willekeurig gezag onderwor.
pen . e . Het 1~cgt words meer gemoedelijk bediend .
Men herinnere zich de vorniisfen , geveld over socRAes en ARxSTIDES, en hoe bet eenen arrnen naauwe .
liiks mogelijk was tegen verongelijkingen beveiligd to
worden en daarvoor vergoeding to erlangen .
% . Het Christendom heeft de rampen des Qorlogs groo •
telijks verminderd , zoo wet als ae beweegredenen tot
bet voeren van oorlog . 1-iet oorlogen was oudtijds alge .
meen en altijddurend , cene nationale bezigheid, onregtvaardig aangevangen , wreedaardig voortgezet, vergezeld
van opzetrelijke verwoesting en bloed(lorting . De krijgs.
gevangcnen werden als flaven verkocht of gedood o de
overwonnen iteden werden geplonderd , uitgemoord en,
afgebrand . -- Het verbod van wraakneming , in het
t,vangelie gegeven , heeft bet oorlogvoeren onder de
Christen-Volken menfcbclijker gemaakt , en doorgaans
worden de overwpnnenen zachtaardig behandeld .
3 . Het Christendom heeft de Menfchen-ojfers , order de
nude Volken gehruikeliik , en nog hedendaags under de
Wilder in zwaitg, volkomen afgefchaft .
In de derde Afdeeling cvordt aangetoond, dat de ge .
lckkige verandering in den ftaat van zaken, in de vorige Afdeelingen voorgedragen , niet het uitwerkfel is
ener menfcizelijke Lf7jshegeerte, maar bepn aldetijk van de
verkondiging en uttbrerding der Christeliji :e Leer . Tot
iiat einde doet de Lord opmerken , x . dat de Heidenche Wijsgceren , hoewel geenszins minder in natuurl ijl, veritand en verkreg°n kennis dan de h.edendaaglche ,
c> ter geenszins zulke menschlie»ende grondbeginteten,
21s kct Christendom predikt, hebben in praktijtc gebragt,
maar
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inaar integendeel de afgrijsfelijkfte gebruiken hebben voorgetlaan, ja zelfs aangeprezen. Gelijkfoortige wreedheden, als de gefchiedenisfen van de oude Volken vermelden , vond men ook in lateren tijd bij de Mexicanen,
fchoon boven de omliggende Natien in befchaafdheid
grootelijks uitmuntende . In de daad , de hedendaagfehe
Wijsgeeren, hoe afkeerig van bet Christendom, hebbea
hunne betere denkbeelden aan bet Evangeliete danken . a . De Christelijke Leer zelve, hare karakteriltieke voorfchriften hebben eene eigenaardige (trekking tot wering
van onregr en verdrukking, tot hefcherming van zwakken en ongelukkigen , tot aankweeking van billijke,
goedwillige en medelijdende gevoelens, met E6n woord,
tot bevordering van braafheid en Inenschlievend heid . 3 . Dit blijkt, daar de eerfte ftellige pogingen van eenig
Gouvernement, om de ftraks gemelde onmenfchelijkheden of to fchaffen, aan Christen- horJlen moeten worden
toegekend . IIi,' voorb . bet ombrengen van kinderen werd
door den eerf}en Christen-Keizer verboden, en aan dezelfde ftraf als de Vadermoord onderworpen ; even zoo
Nerd de huisfelijke flavernij, de fchouwfpelen der zwaardvechters, en de kruisftraffe, door Christen-Overb eden afgefchaft . -- 4 . Het bewezene wegens den weldadigen invloed des Christendoms wordt nader bekrachtigd door
de getuigenisfen van eenige verklaarde Tegenftanders der
Evangelie-leere, zoo als GIBBON, BOLINGBROKE, ROUSEn eindelijk uit alles dit Befluit opgeSEAU , enz .
imaakt : „ De Philofophie , zoo oude als hedendaag„ fche, is wreedaardig, en kan dus geenszins de oor„ zaak zijn der voorgedragene zegeningen . Daarvan
„ kan flechts den eenige Bewerker zijn ; niemand kan
„ dat wezen dan : de God van alle vertroosting en blt7d„ fchap ."
Na deze fchets van bet Werkje voorhanden zoude het
overtollig zijn, hetzelve aan to prijzen . Het is uitmuntend in zijne foort , en kan dienen , zoo wel om den
Christen in zijn geloof aangaande den Goddelijken oorfprong der Heilleere to bevestigen, als om den Twijfelaar tot overtuiging to brengen en den Tegenftander to
verltommen .
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Schriftuurlijk Vraaghaek raor Kinderen, met eene Voorrede voor Bejaarden .
II Stukjes .
Te Zwolle, bij
1, en H . Tiji . 18 01, 180 7- In R. 8vo . BeIialve het
oorwerk , to zamen 183 bl

V

it Schrif zturliik Vraagboek behelst cene verzameD ling van i'chriftutirplaatfen , die tot beantwoording dienen van eenige zoo ingerigte vragen , dat men
nit dezelven eea geheel ttelfel van Godsdienstleer bij .
cengebragt ziet . In het eerlte Stukje is daarvan alleen zoo veel voorgedragen, als voor jongc kinderen,
die reeds lezen en fchrijven kunnen , gefchikt wordt
geoordeeld, Het tweede is voor meer hejaarden .
De Opfleller zegt, deze manier voor jonge kinderen
verkozen to hebben, i . Om alzoo in de teedere harten vast
jonge kinderen eene menigte van zeer uitmuntendeplaar .
fen der H . Schrift in to planter , welke , bewaard en aange.
kweekt zijnde, tot wapenen-tegen de verleidingen der
zonde , en tot vertroosting in allerici wederwaardigheden . ,
kunnen verltrekken . 2 . Om bet verftand der kinderen to
verrijken met regtmatige begrippen van hunnen Schep .
per, van deszelfs aanbiddelijkc volmaaktheden, van do
openbaring van zijnen heiligen wil , en van 's men .
Jcheu, lot en beitemming . 3 . Om jonge kinderen in
ttaat to ftellen , om in den Bijhel to kunnen opzoel ;en die boeken en die plaatfen , welke hun of monde.
ling of fchriftelijk worden opgegeven . Daartoe dienen
naamlijsten van alle de Bijbelboeken, en aangehaalde
plaatfen, die bij de overigen moeten opgezocht en uitgefchreven worden, ,I . Om aan ouders een boekje in
harden to geven , waaruit zij hunne kinderen zelve
zouden kunnen onderwijzen .
Het bevat zevcn Afdeelingen . In de eerftee wordt
de naamlijst van de boeken des 0 . en N . Verbonds
tapgegeven .
De tweede behelst eene bidding , beflaande in de beantwoording van deze drie vragen
. Waaruit blijkt , dat de II. Schriften in zich bevatten
tep Openbaring van Gods wil aan de menfchen ? Antwoord , 2 .
Tin III : 0 , i7 . 2 Pet . 1 : 2t . Mark .
XII ; 36. De twee eerlte geheel uitgefchreven , de laat1?te alleen aangehaald , otu verder opgezocht to worde-n .
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den . - 2 . Waar words getuigd, dat bet woord Gods
ons kan zalig maken? Antw . Pi . XIX : 8 . Joh . V: 39.
2 Tim . III : t at, 15. Nog aangehaald Jak . I : 2I . ~.
.. Hoe bewijst gij, dat w: , om zalig to worden, niet
alleen moeten hooren, maar ook doen, 't Been ons in de
Schrift wordt bevolen? Antw . Matth . VII : ax, 24, 25,
s6, s7 . Jak . I : 22-25. No,, aangeh . Rom . 11 : 1 31 Job . III : 7 . - De derde Afdeeling handelt over
Gods natuurlijke eigenlchappen , zijnde geesteiijkheid,
alomtegenwoordigheid, eenheid, eeuwigheid , onveranderlijkheid , almagt en alwetendheid . De vierde over
Gods zedelijl:e eigenichappen of deugden , zijne heiligheid , wijsheid, liel'de, langmoedigheid , getrouwheid,
vergeefiijkheid , voorzienigheid, (dit koint bier vreemd
tusfchen in,) en regtvaardigheid . De vij'fde over eenige bijzondere pligten der kinderen in hunne jongheid,
omtrent hunne ouders , omtrent den ouderdom in 't alge .
meen, omtrent gehrekkigen,en omtrent vreemdelingen ;
verder over het vermijden van flecht gezelfchap , do
noodzakelijkheid om in de jongheid aan God to gedenken, en den naam van God niet ijdelijk to gebruiken,
noch to zweren .
De zesde over eenige andere geboden, die in de dagen der kindsheid reeds kunnen onderhouden worden , beheizende 't geen wij verfchuldigd
zijn aan God, aan onze naasten en onszelven . De ze .
vende over den dood, do opftanding, het oordecl en
de toekomende vergelding .
Het tweede Stukje bevat vijf Hoofddeelen : z . Over
de leer en de gefchiedenis van onzen Heere Jezus Christus . 2 . Over de waardigheid van onzen Heere Jezus
Christus . 3 . Over den Heiligen Geest . 4 . Over de
hoofddeugden va« een' Christen, en over 's menfchen
vermogen . 5 . Over den Doop en 't Avondmaal . De
behandeling is dezelfde ; een aantal vragen, met fchriftuurplaatfen beantwoord .
In do Voorrede uit de Schrijver den welmeenenden
wensch , dat zoodanig fchriftuurlijk ouderwijs door
Christenen van allerlei gezindheden mag worden nagevolgd, terwijl hij zich verzekerd houdt, dat daardoor
vele leerftellingen , als niet genoegzaam door getuige.
nisfen der H . Schrift kunnende onderfchraagd worden,
en die nu nog de Christenen vaneenfcheiden , zouden
wegvallen, waardoor de ware leerlingen vary Jezus, in
geloof en liefde, zeer merkbaar tot elkanderen zouden
1 5
na-
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uaderen . Ook verantwoordt hij zich daar , omtrent de wij
ze , waarop hij zich over de waaedigheid van Jezus Chris .
tus, H . 11 heeft verklaard, als ter goeder trouwe overtuigd zijude , dat daaromtrent niets nleer en riets
minder ttaat in de H . Schrift , en dat Hij zelf, in 't
algelpeene wereldgerigt, bet gedra zoo we] van bun ,
die Hem in dit leven gevleid , als die Hem gelasterd
hebben , in 't openbaar zal veroordeelen . Wie zou hot
lan ook den gemoedelijken man ten kwade knnnen duiden , dat hij deze en gene plaatfen , die men anders
doorgaans , bij de behandeling van dit leerftuk , bijbrengt , heeft achtergelaten , b . v . Hand . XX : 28 .
Rom, IX : g . i Tim . Iii : i6 . iJoh . V : 20? Hij zegt,
dit gedaan to hebben, op gron van de Aanmerkingen
van GROTIUS, die hem hadden overtuigd , dat de drie
eerlte door de Affchrijvers zijn bedorven , en dat de
laat(le niet in dien zin , welken de Nederduitfche Vertaling oplevert, kan verftaan worden . En eveneens zal
hij voor hem voldoende redenen gehad hebben, om ook,
in 't l-Ioofdd . over den H. Geest, of to gaan van den
gewonen flenter .
Hoe goed ondertusfchen bet oogmerk van den Schrijver mope geweest zijn , en met hoe veel naauwgezetheid hij ook hetzelve getracht hebbe to bereiken, zoo
kunren wij eveuwel aan deze manier van godsdienftig
onderwijs nog onze voile goedkeuring niet geven . Niet
alleen jonge kinderen , maar ook de meeste bejaarden ,
voor welken dit onderrigt gefchikt is , hebben to weinig aan loutere fchriftuurplaatfen . Men diende or , bij
de meesten, wel lets tot verklaring bij to voegen, om
niet verkeerd verflaan en kwaiijk toegepast te-Worden .
Na en dan heeft de Schrijver zelf er de behoefte van
gevoeld , en er lets tot opheldering bijgevoegd ; maar
anders, over 't geheel, de verklaring van den zin overgelaten ann de onderwijzers . Hoe zullen de leerlingen
dat behoo ; lijk onthouden ? Of moeten zij alleen woordklanken, wier beteekenis zij niet verftaan, in 't gehedgen prenten ? Is zoodanig onderwijs minder menfchelijk,
meet goddelijk? Wij kunnen ons daarvan niet overtuigen . Zoo wij nog leefd .en in die tijden , men Jezus en
de Apostelen zoo fpraken , als wij in de fchriften des
Nicuwen Verbonds aantreffen, ofook nog vroeger, ten tide
van David, Jefaia en anderen, nit wier fchriften odk
vele gezegden zijn aangehaald, dan ware zoo zeer geene
ver .
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verklaring van alle hunne gezegden , overeenkomftig
onze manier van denken en lpreken, noodig . Maar nit
worden dezelve, zonder zoodanige uitlegging, of in 't
geheel niet verftaan , of kwalijk begrepen .
Welligt
laat de Schrijver, op deze eerlte proeve, wel eens eene
tweede nicer bruikbare , of althans meer gemeen nuttige
volgen,warindanoakdez engen,inbeid Stuk,
jes, begane misflagen ., zoo in 't aanhalen van plaatfen , en in de hier en daar bijgevoegde aanmerkingen , als in de geheele wijze van uitdrukking en rangfchikking , wel eenige verbetering zouden kunnen er •
langen .

Kan bet Christendom zegevieren ? Of Berich(g)t van twee
MondgeJprekken, gehouden met den Schrijver van het IlapaxetoY, den There S . V L ., door DIRK CORNELIS VAN
VOORST, Predikant to Amflerdam . Te .4mflerdarn , NJ
A . B . Saakes . z8c8 . In gr . 8vo . 97 Bl.
tf gelegenheid dat wij zoo menig woord over den beruchten Lierzang : , Leidens Ramp geene Godsfiraf,"
lezen en hooren moesten, viel ons de Tweeftrijd tusfchen CYMNASTES en Kapitein TRIPET uit den Tristram
gedurig in ; en wij vereenigen ons hartelijk met YORICK,
als hij zegt : Ik wenschte wel, dat er niet eeb polemisch
Godgeleerde in het Koningrijk was ; een once prakticale
Godgeleerdheid is meer waardrg date eene geheele [cheeps .
lading van alles, dat bun Wel Eerwaardens (en wig voegen er hun Wel Edelens bij) in vijftig jaren kunnen fchrijEr moet verteld zijn, dat de Heer VAN VOORST
ven .
een mondgefprek , ingevolge zijne uitnoodiging daartoe, over den genoemden Lierzang gehouden had, en
daarin ad terminos non loqui was gebragt ; hij vindt zich
verpiigt, dit gerucht to logenitrafFen . Met E . S . , de
Dichter van then Lierzang, fchi,jnt de zaak nog niet afgeloopen ; hij is nog niet komen opdagen , en, zoo hij
zich niet aanmeldt , zal de Hr . VAN VOORST (zie hl . 15)
ten iijnen aanzien hoogstwaarfchijnlijk bij eene of andere Regtbank of het Gouvernement reparatie van eer
zocken, hierin beftaande, dat hij verpligt worde tot een
mondgefprek , en wanneer blijkt dat hij 's mans orde
vailcltelijk heeft befchuldigd , dat hem daarover Diets
kwaads
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kwaads mode wedervaren , dat bet hem vergeven worde,
terwijl de Hr . VAN VOORST (en zoo hij vertrouwt zijne
geheeieorde) voldaan zal ziju,wanneer de man verklaart :
„ de Christen-geestelijken zijn geene huichelaars ."
In hot thins voor ons liggend bocl:je berigt ons de
I-Ir . VAN VOORST, dat hij eerst een onverwacht bezoek
ontvih van den Heer S . v . L ., Dichter van bet Panakeion , en nog een vriend W . G . ; (dit eerfe gefprek kon intusfchen weinig afdoen ;) dat er vervolgens,
in cone vrije kamer in een Koffijhuis in de Kalverflraat ,
con nader mondgefprek gevolgd is, waarbij, behalve
de genoemden, de Heeren J . F . H . en Mr . J . K . tegenwoordig waren , gelijk ook de Hr . VAN VOORST
Brie vrienden , doch enkel als getuigen , medebragt,
terwiji men ook zijn' zoon daar bij toeliet . Dan ook
Men be.
flu word or niet veel belangrijks verhandeld .
paalde bet onderwerp des gefpreks, -- hot Panakeion,
hetwelk VAN VOORST zou aantoonen dat van alien
grond was ontbloot . Men las couplet voor couplet,
en nam de aanteekening dhir op, waar op dezelve gewezen was . Op iedere felling, die de Hr . VAN VOORST
daarin vond , was bet antwoord, dat bet fatyre, burlesque
was . Vrij lang en vervelend genoeg, immers voor ons,
die bet lezen moesten, werd bet gefprek op die wijze
gerekt . Eindelijk bragt Mr . J . K . (de Schrijver der
)3rieven van Sophia aan 112r . R . F.) bet op den Lierzang,
zeggende oader andere : „de lf7ijze vanNazareth heeft zich
rraar vooroordeelen gefchikt ; leefde hij nu , hij zou geheel
anders fpreken . - 1k flelle ml in de plaats van E . S. ,
gij hebt dies uitgenoodigrl, derhalve gij moot dit mijn field
sveerleggen ." O ver doze verpligting van den Hr . VAN
WORST kwam men nu in woordenwisfeling . Intusfchen
was bet . reeds bij elf tire in den,nacht geworden ; en
hoewel de Hr . VAN VOORST zich ongehouden rekende,
om met Mr . J . K . , vooral thane , een mondgefprek over
den Lierzang van E . S . to houden, zoo verklaar le hij
zich daartoe op eenen anderen tijd genegen ; en men
maakte affpraak : Mr . J . K . zou in zijne Brieven van sopHiA met de pen die flellingen aanwijzen , welke men
behandelen You ; de 1Ir . VAN WORST zOU zijne bedenTiingen daartegen in gelchrift opgcven, en dan zou men
met den eerften den tijd bepalen tot con nader mondgeerel:, VAN VOORST heeft intusfchen nog niets ontvwigen ; hij, dring er u a wederom nader op tan, on
v,,r-
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verlangt zeer ernflig zoodanig een mondgefprek , oolc
met den Heer J . F . H . en den Veer S . v . L . , in 't
openbaar , of althans onder vele getuigen ; hij vertrouwt , de Confifforiekamer in de Nieuwe Kerk zal
hem daartoe wel worden vergund .
Dit is, voor zoo veel wij ons na de pas geeindigde
lezing herinneren kunnen, nagenoeg de inhoud van dit
Berigt ; had het gerucht dan vermeld, dat de Hr . VAN
VOORST overwonnen was, hij meldt ons bet tegendeel,
wat bet Panakeion en den Heer S . v . L . betreft, immers zoo deze Heer en E . S . zich aan geen nader mondgefprek wagen ; hij zaI dan blijven uitroepen : „ Het
Christendom heeft gezegevierd, de Christen -geestelijken zijn
getne huichelaars , de aanvallers op dezelven , E . S . en
S. v . L . met de hunnen , zijn totaal ves flagen 1 "
De Lierzang van' E . S . en de flef'ingen van Mr .
J . K . , die bet voor E . S . opnam , werden alzoo nog
niet bebandeld ; en hoewel wij de redenen, die de Hr .
VAN VOORST opgeeft, waarom hij in den laten avond
daar niet aan wilde, later gelden, zoo is dit Loch jammer voor zijn E . , die op zulk een mondgefprek zoo
bijzonder gezet is . Want bet „ Fronte capillata , cet."
zal bier nu ook wel bewaarheid worden, zoo als wij
vermoeden . Mr . J . K . had zich reeds in postuur gefleld, en wilde volftrekt dien avond nog aan den flag ;
dan de Hr . VAN VOORST had then avond geleerd , hoe
zulk een mondgefprek moest gehouden worden , wanneer
men waarheid zocht, dat de punten duidelijlt moesten
opgegeven , en dan een juist verbaal van bet mondgefprek moest gemaakt worden , opdat men dan, door
eeuwig to retireren , niet alles ontduiken kon .
Ook
was bet toen reeds to laat ; de Hr . VAN VOORST wilde
niet door ontijdig uitblijven ongerustheid in zijn huis
verwekken, en een flecht voorbeeld van ongeregeldheid
aan zijne huisgenooten geven .
Het verband tusfchen den titel, „ ban bet Christendom
zegevieren?" en den inhoud van dit boekje, is ons daister ; maar in zoo verre men, bijaldien bet nader meer
openlijk mondgefprek, tegen ons vermoeden, eenmaal
nog gehouden wierd , en bijaldien de Hr . VAN VOORST
in hetzelve, ongcdacht en onverwacht, dit fpreekt van
zelve, eens mogt to kortfchieten, --- in zoo verre men,
zeggen wij, in dat geval, zich bevoegd niogt rekenen
bet befluit op to maken : „ bet Christendom kan niet zegevieren ,
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ten," - verklaren wij nu voor alsdan daartegen Wel
ernitig to doen protest, met verzoek om bet van dezelfde
kracht en waarde to rekenen , alsof het in bet daar to
houden Verbaal ware ingevoegd, terwijl wij bet hier
in onze Letteroefeningen reeds vooraf bij het geeerd
Publiek aanmelden .

,Handleiding tot de kennis en genezing van de Ziekten der
Kinderen. Door JOZEF JAKOB VAN PLENK, Raad van
zijne Keizerl . Koninkl. Majefleit van Oostenrijk, Geheimfchrijver en rustend Hoogleeraar aan de Genees- en Heelkundige Iioogefehool van fozef, alsmede Ler/le Geneesheef
Uit bet Latijn vertaald.
Te
bij bet Krijgswezen .
4mJerdam , bij W, van Vliet . I8c8 . L; gr. 3vo .
346 Bladz .
e met regt beroemde en nu bijna federt twee jaren
der Genees- en Heelkunde door den dood ontrukte
Duitfche Hoogleeraar VAN PLENK, levert door dit Werk,
hetgeen Rec . reeds met bet grootfte genoegen in het
oorfpronkelijke las, een nieuw bewijs op , hoe zeer hij
immer in zijn vak rusteloos voortwerkte . Zijne onderfcheidene gefchriften vertoonen ons den man, then bet
Reeds om waarheid to doen was ; die, offchoon, in den
eigenlijken zin , zich zelf met het uitvinden van geneeskundige theorien of geneeswijzen niet bezig houdende,
al bet door anderen ontworpene wist to toetfen, doehnatig to bezigen, en zich aldus voor eerstbeginnenden en
Leeds ver geoefenden nuttig to maken . Van deze kenmerken getuigt dit zijn laatf1 e Werk .
Er is ongetwijfeld reeds zeer veel over de Ziekten der Kinderen gefchreven , en to regt heeft men zich daarop bijzonder
toegelegd ; de kinderen maken itnmers, om this to fpreken, eene bijzondere klasfe van menfehelijize wezens
uit ; hunne bewerktuiging onderfcheidt zich in nicer date
Eon opzigt van die der volwasfenen ; zif zijn in eerie ge ..
durige ontwikkeling , en , even als derzelver moreele
behandeling , zoo is ook de phylieke van deze laatiten zeer verfchillende . -- Maar hoedanig is nu het
onderfcheid in derzelver behandeling, wanneer men de
voorfchriften der ouden met die der lareren verae]ijkt? - De onpartijdige zal moeten erkennen, aat
in beiden de groottle misflagen heerschten ; dat, hetgeen
de
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eerflen tilt fcherpten van onderfcheidenen acrd meet'm
den to moeten verklaren, en daarop hunne geneeswijze
vestigden , de laat(len Diets dan zwakte zagen, en daartegen opwekkende verfterkende middelen aanwendden ;
beiden dwaalden voorzeker, en men zal zich, tot zoo
lang de theorie der Geneeskunde grondiger bewerkt is,
om daardoor de geneeswijze zekerder grondflagen to verfchaflfen, tot eene bepaalde hijeenvoeging en vereenigiug
van Ziekte-kenteekenen gedrongen zien , om deze als
cenvoudige Ziekte-formen op to geven , en de geneeswijze met een gedurig terugzien op de ondervinding in
to rigten . juist daarom oordeelen wij zulke Handb©eken de volkomenlle , die den eenvoudigen Ziekte .form op
eene verliandige Empirifche wijze bchandelen ; en in dit
opzigt verkrijgt deze Handleiding tot de kennis en genezing van de Ziekten der Kinderen , van VAN PLENK 1
hare waarde ; verdeelende hij dezelve naar cten ouderdom , in welken zij aankomen, in Ziekten der eerstgebarenen, van zuigenden, en van gefp~eenden ; terwijl derzelver ontftaan tilt eene tlappe, zwakke, zeer prikkelbare en
gevoelige ge(lelaheid van bet ligchaam,
uit grooteren aandrang van bet hloed naar bet hoofd, -- uit eene
opeenvolgende ontwikkeling van de deelen des ligchaams , inzonderheid van de tanden, - uit eerie moeljelijke verlosfing . of uic bet achterblijven van get kinderpek (meconiuns) , of uit de grootere affcheiding van
film in de kinderen, - uit de koude vau den dampkring, en ongewoorite nan bet daglicht, - uit flecht
zog, of to groote toediening van melk- en meelfpijzen, -•
uit zwakheid van de eerfle we .,-en , vahwaar veelvuldige
vervuiling in den buik, flijm, zuur, kappelachtige (loffe
wormen , - eindelijk uit verwaarloosde zindelijkheii
van get ligchaam worden afgeleid ; waarop dan de geregelde befchrijving der onderfcheidcue in- en uitwendige Ziek .
ten, met derzelver kenteekenen,voorfpelling,naaste oorzaak, opwekkende oorzaken en geneeswijze, volgt .
%Vij kunnen dit Handboek , welks vertaling wij met verlangen to gemoet zagen en zeer goed is uitgevallen, om
rijkdom van onderwerp zoo we] , als juistheid en duidelijkheid van behandeling, volledig aanprijzen . - Eerie
fraaije Plaat van de Alphabetifche Vingerfpraak der Dooff
Itommen verfiert dit weluitgevoerd Werkje .
de
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Ontwerp van eene volledige Gefehiedenis der oude Oosterfche
Wereld, waarin de Bijbelfche narigten daaromtrent eindeli/k eens boven alle Tijdrekenkundige Bezwaren mogen
kunnen worden verheven , door middel van hunne volkomene vere1ening onderling, en met de Gefchiedenis van
China, Egypte, Isfyrie, Babylon, Tyrus, enz . Door
GERBItAND BRUINING .

(Tweede Recenfie .)

W

tj hebben to voren (.Big . Toad . Letteroef. voori8op .

No . V .) den inhoud der drie ecrtte Afdeelingen van
dit Werkje, zoo kort ons mogelijk was, opgegeven, en
gaan nu over , om de twee Iaatfte Afdeelingen op gelijke wijze to behandelen .
IV . De nakomelingfchap van NOACH breidde zich, na
even Zondvloed , nit over het westelijke gedeelte der
Zuidkust van Azie, en over eenige naburige oorden van
Afrika en Europa . Dit gefchiedde op deze wijze .
NoAcH, na den vloed op de bergen van Kurdestan wonende , daalde vandaar , met zijn verineuigvuldigd gezin, of naar de grazige weiden van Mefopotamie . Flier
woonden zij of in Lenten, of in hutten van biezen , die
de rivieren hun opleverden , en van welke toen de naam
van Babylon aldaar, en daarna die van Byblus in Phenicie zijn' oorfprong ontleende . Aanvankelijk leefden zij
vereenigd onder het beftuur van hunner aller vader ,
welks magt , zonder wreed of baldadig to zijn, echter
onbeperkt en willekeurig was , tot dat een gedeelte hem
de gehoorzaamheid weigerde. NoACH namelijk, door
den overvioed der noodige bouwftofFeu , lien hij vend ,
vitgelokt, wilde een gebouw van foortnr'ijken and oprigten, als de Chinefche Pagoden of de Egyptifcthe Piramiden, om zich weder in het aar :fchouwen van zulk een
gelticht to verlustigen , als de voornaam9e praal tier
vorige wereld had uitgemaakt, en om tevers :±ai : zijne
onderhoorigen , wann°cr zij zich door de uit .reftrekte
vlakte van Mefopotamie verfprcidden , op een' verren afsand de plaats van zijn vaste verbli ;'f aan to wijzen, en
hen aldaar van tijd tot tijd weder bijeer to brengen . In
het eerst ging de arbei 1 good voort ; coch welhaast deed
tegenzin in deszelfs ongewone moeijelijkheid, en de gedach .
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dachte , dat bet aangevangene werk Gode mishaagde, omdat het eenmaal door een ongerneen onweder be4
fchadigd wend , hen Diet alleen het bouwen {taken, nlaar
zij verwijderden zich ook in verfchillende horden van
elkanderen . Hieruit ontltond de bevolking der aarde,
die het tooneel van den Zondvloed was geweest, en het
verfchil van talen . JAPI1E'r week naar den berg Cauca.
fus , cHAna daarentegen naar dat gebergte , waar zijne
nakomelingfchap onder den naam van flsnalek w 6 onde,
en vanwaar het naburige Palestina en Arabie bevolkt
zijn . Dit een en antler is in een vroeger Werkje door den
Schrijver aangetoond . Een ander deel van cHAnis nakowelingfchap toog door Arabic naar Babylon, en weder een ander overmeesterde menii* oord van Afrika .
Van sEMS kinderen [taken waarfchijnlijlc reeds toen fommigen over den Tiger, en leiden den grond tot die Itad,
die, na verloop van eeuwwen, under d?n naam van Ninus
of Ninive ti de hoofdftad der Asl'yrifche heerfchappij werd :
aldaar en to Babylon heerschte misfchien van toen af,
terwijl NOACH nit mistroostigheid naar her gehergte
Kurdestan terug week , ecn afzohderlijk Opperhonfd of
zoogenaamde boning . Althans in en omfireeks Babylon
was zutk een boning ; want in een ander 'Verkje heeft de
Schrijver, uit meer dan een oud nlrigt bij SVNCELLUS,
bewczen , dat aldaar eerst teven Chaldeeuwiche , en
vervolgens zes Cufitifche of Arabifche Koningen geregeerd hebben, onder welker laatften Babylon door eene
over(Irooming vernield moet !~ijn geworden, en tot aati
de dagen van SEMIRAMIS in puiiihoopen moet hebben blij .
ven liggen . In het zelfde Werkje heeft de Schrijver den
eerften der zes Arabifche Koningen In NIn1ROD of EELUS
gezocht , en plaatst thans den eertten der zeven Chat .
deeuwfche Koningen ten tijde der geboorte van PELEG,
terwijl de derde der zes Arabifche Koningen , Gene(:
XIV . onder den naam van .1mraphel bedoeld kan ;tijn geweest . Omtrent den leeftijd van SEBIIRAMIS en haven
Gernaal , die Diet den naam van Arinus gedragen heeft,
gelijk ooh over de opkomst van bet rijk der Meders , heefr
de Schrijver elders gehandeld , en gaat dus hier dadelijk
over tot den ondergang der ,1s/yrifche herfcapij,wln
ken hij, met VENERIA en DES VIGNOLES, Diet tot eYAXARES en NAaOCODNOSOR, maar tot den eerstgenoemden
en NABOPULASSAR brena,t . Het bewijs voor her eertte
gevoeten, nit HERODOTUS ontleend, wordt wederlegd
LETT . a808 . N© . 8,
z
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door de aanmerking, dat F1ERODOTUS in bet verhaal aattgaande datgene , wat onder de regering van CYAXARES
voorviel , op de orde des tijds niet gelet heeft, en this bet
innemen van Ninus ligtelijk na het al ; jarige gebied der
Scythen over Azie heeft kunnen plaatien , zonder dat
daaruit volgt , dat zulks joist na dien tijd zou gebeurd
zijn . Deze verwaarloozing der tijdorde bij UERODOTLS,
gelijk over bet algemeen bet gebrekkige en verwarde zijner berigten nopens de gefchiedenis der Meders, word-,
vervolgens door een antler voorbeeld ge(laafd , en aan de
Egyptenaren , van welke hij zijne n .arigten ontvangetl
had, toegefchreven . Men kan dus Itellen , dat CYAXARES , nog gedurende bet zoogetnaamde gebied der Scythen
over Azie, bet beleg van Ninus , waarvan hij eerst had
afgezien, weder heeft hervat en ten einde gebragt . Ook
bet bewijs, nit het flot van bet boek van TOBIA ontleend,
gaat niet door : want gelijk de aldaar genoemde AssUEAUs dezelfde is , die elders cYAxARES genoemd word-,,
zao wordt NABOPULASSAR , gelijk ook bij andere Joodfche Schrijvers , met NABOCODNOSOR verwisfeld ; terwijl , in plaats van 127 jaren volgens de Griekfcbe uit
gave, flechts 95 jaren, gelijk de Latijnfche uitgave heeft,
voor den leeftild van TOLIA moeten geileld worden . Dns
kan de verwoesting van Ninus niet later vallen, dan bet
eerile jaar van NABOPULASSAR . Van dit eerile jaar tot
ann bet einde der regering van BELZAZAR , of bet eerfle
j aar der regering van NABONADIUS , is een tijdperk van
70 jaren verloopen ; van welk tijdperk bij JESAIA, Cap .
XXIII : 15, onder de bewoording de dagen eens Koninglr
fchijnt gefproken to worden, dewijl, in den ilijl der Hebreeuwfehe Profeten, verfcheidene Koningen van een"
en denzelfden (lam als edn Koning plagten to warden
voorgeileld . Ook JERE1IIA doelt, Cap . XXV : it, op
dit zelfde tijdperk, gedurende hetwelk de Chaldeeuwtche (lam regeerde, die in BELZAZAR eindigde . Mob
kan men a Chron . XXXVI : 91, en DaniefIX : 7, hiertoe
brengen . De Gefchiedenis der Chaldeeuwfche Koningen
gedurende (lit tijdperk , vooral die der opvolgers van
NABOCODNOSOR , words vervolgens uit onderfcheidene
berigten van oude Schrijvers opgehelderd, en bet fchijnbaar verfehil der berigten vereffend ; belovende de Schrij.
ver bet een en ander in eenige aanteekeningen op zijn
Gefchiedverhaal to zullen aanvullen .
V Na aangetoond to hebben, hoe DES VIGNOLES in
zij-
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Ctronologie etc. d e Dynastien van MANETHO, door
JULIUS AFRICANUS uit de Egyptifche gefchiedenit van
zJANUT11o uitgetrokken , en door sYNCELLUS bewaard s
zi xie

met andere lijsten van Egyptifche Koningen ~ die bij
denzelfden SYNCELLUS , bij Eus,at1us en bij anderen
voorkomen , van de XXI . tot de XX VI . , verefend , en
up grond daarvan den aanvang der regering van den eerf`ten Koning der XXI Dynastie' op het 3622 jaar van dent
J uliaanfehen t1jdkring , of het 94voor den Temp~elbouw i
getteld hebbe ; bepaalt de Schrijver, op denzelfden voet
in de Egyptifche tijdrekening van AFRICANUS nog al ver .
der terug tredende, den aanvang derXX Dynastie, wiet
hoofdfum door AFRICANUS Op 135 jaren berekend words,
bij het 229 jaar voor den Tempelbouw . Doch zoo met
de overige Dynastien voortgaande , zou de XVIB reeds
voor den Zondvloed moeten hebben aangevangen, en de
XV. zou tot aan den leeftijd van HOANG'Y reiken,
Hierom neemt de Schrijver , in navoiging van andere
tijdrekenaars , de vrijheid , om eeuigerr Bier .Dynastieg
nevens elkanderen to plaatfen, en gelooft zoo geflaagd to
zijn, om alles onderling, en met de Bijbelfche en andere gefchiedenisfen, wel ineen to doen fluiten . In gem
volge hiervan fchuift hij de XIX eerfte Dynasties zoo it#
elkanderen, dat de I en III to getijk geteld, en gerekend
worden, begonnen to zijn in het jaar 2454. voor den Tem .
pelbouw, dat is xx22 voor den Zondvloed. Daar dd
Schrijver zelf over dit alles zeer kort is, kunnen wij itt
aen nog korter betfek van zijne redenen geen voldoend
berigt geven, maar gain met hem, ten laattte, tot Tyrus over. - Elders heeft de Schrijver bewezen , dat
Tyrus , nagenoeg 240 jaren voor den Tempelbouw,
door eenige handeldrijvende burgers van het volkrijke
Zidon gebouwd is, op twee nevens elkanderen en digt
aan bet vaste land gelegene rotfen, die deze rad voor
koophandel en fcheepvaart zeer gefchikt maakten . Derwaarts werd vervolgens de zetel der heerfchappij van
Zidon overgebragt, gelijk aldaar , ten tijde van DAVID ,
zekere HIRAM regeerde , niet dezelfde, aan wien sALOAIO,
II Chron . II ., fchrijft , (want dat gedeeite van vs . 4,
waaruit zuiks words opgemaakt , is een bijvoegfel van
later hand,) noch ook deszelfs vader, maar denkelijk
deszelfs grootvader .
Althans de HIRAM Van SALOLro
is , volgens JosEPRtrs en andere oude Schrijvers , dd
Z 2
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Zoon van een' zekeren ABIrAL, die ~o jaren lang over
Tyrus en gansch Phenicie geregeerd heeft . HIkASI If .
werd opgevolgd door zjn' Zoon BALEAZAR, die niet 7,
gelijk JOSEPHUS zegt, maar 17 jaren heerschte, gelijk
in andere lijsten gevomden words . Deze io jaren , die
bij JOSEPHUS ontbrelce I , gevoegil bij nog 8 , die aan
andere Zonen der Voe(ifler van ABDASTARTES , behalve
den genen , die bij JosE,PIiUS voorkonlt als 12 jaren geregeerd to hebben, toegelehreven worden, vullen de gaping
van i8 jaren aan , die bij JOSEPHUS is, zoodat hij nu met
zichzelven en andere berigten overeenftemt, en bet getal
van 155 jaren en 8 maanden van het begin der regering
van HIRAM II . tot op de Ilichtiug van Carthago als zeker
kan gelteld worden . Vervolgens wordt nog eerie andere
lijst van Tyrifche Koningen en Regters , insgelijks bij
JosEPraus voorhanden, verefhend en geltaafd, en volgens
dezelve , van de belegering van Tyrus onder ITIIOBAL
tot bet achtile jaar der regering van CYIiUS, getteld een
getal van 54 jaren en 3 maanden . Na de gernelde belegering, die 13 jaren gec".uttrd heeft , werd het eiland van
Tyrus geheel verwoest, doch van de landltad, reeds to
voren op de tegenoverliggende kust van Phenicie gehouwd, en door een dijk met bet eiland vereenigd, werd
een klein gedeelte gefpaard , en door de Koningen en
Regters der laatstgedachte lijst beltuurd . Dit Tyrus ,
niet het eiland, wordt door SCYLAx bedoeld, omdat bet
laatstgenoemde ten zijndn tijde Dog niet herbouwd was .
Dit echtcr in later tijd gefcliied zijnde, is de landtiad
bet oude Tyrus genoemd , en komt bij STRABO en PLINius under then naam voor . --- Ten aanzien der Syrifche Koningcn wordt eindelijk naar DES VIGNOLES verwezen , doch tevens erkend , dat de aanvang era duur
van derzelver regering zich Diet juist bepaten hat .
De Schriiver heeft achter aan zijn Werk gevoegil zes
Chronologifche tafels, waarvan de e,-rite, na opgave der
687 jaren , die van het eertte jaar der Schepping tot op
de gehoorte van DIETHUSALAH verloopen zijn , en na
overfpringing van een onbekend getal jaren na METH'USALAH , met het jaar 2454 voor den Tempelbouw begint,
en de laattte met het jaar 4tR9 der,juiiaanfche Periode,
dat is, met bet jaar 473 na den Tempelbo .uw eindigt .
De zes tafels bevatten dus, behalve de eerstgenoemde
687 jaren, cene tijdruimte van 2927 jaren , en zijn zeer
ge .

en grondige geleerdheid , als door zijn verlicht en
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gefchikt, om den Lezer dat alles in eens to doen over .
zien, wat de Schrijver in bet Werk zelf breeder ontwikkelt .
Wij vertrouwen , dat deze korte inhouds-opgave,
the ons niet weinig moeite gekost beeft, onze Lezers,
ook zonder nog bet Werk zelf ingezien to hebben ,
eenigzins in ftaat zal ftellen , om zich een begrip van
den arbeid des Heeren BRUINING to maken , en in alien
gevalle itrekken zal , om velen tot bet lezen en onderzocken van 's Schrijvers nafporingen en betoog op
to wekken .
Wat wij nu van dien arbeid denken? - Voor iederbeoefenaar der Gefchiedenis , die gaarne ook in derzelver
doukerfte gedeelten tot eenige waarfchijnlijkheid of gepasten zamenhang komt, en die overtuigd is, dat hierin geene wiskundige zekerheid kan gevorderd of verwacht worden, gelijk ook voor elk, die gaarne bet gezag des Bijbels gellaafd ziet, en erkent, dat zulks in
dezen tijd niet enkel door magtfpreuken to doen is, kan
dit Werk van den Heer BRUINING niet anders dan zeer
belangrijk en hoogst aangenaam wezen . En nit dit
oogpunt, waaruit wij voor ons het fluk befchouwen,
en 't welk wij, als Gefchiedenis- en Bijbel-rninnaars, voor
bet eenige ware houden , juichen wij dezen arbeid toe ;
terwijl de Wing van bet Werk ons tevens overtuigd
heeft, dat de Heer BRUINING, zoo door zijne u itgebrei .
de
fchrander oordeel, voor de door hem opgenomene taak
wel berekend is . Alleenlijk zij bet ons vergund , eenige bedenkingen tegen deze en gene bijzonderheid bier
bij to voegen .
I . BI . 31- verftaat de Schrijver door de u'ateren boven bet uitfpanfel, Genef. I : 7, de mengelRlompen , waaruit de hemelligchamen zijn voortgehragt, dewiji vs . 14 .
15 en 17 de zon, maan en fterren in bet uitfpanfel geplaatst worden, en dus, indien men de wateren boven
bet uh fpanfel voor de wolken van onzen dampkring hield,
deze wolken, als boven zon , maan en fterren gelegen,
zouden moeten geacht worden . Het komt ons voor,
dat de Heer BRUINING bier aan den opfteller der oude
oorkonde aangaande de fchepping zijne eigene hoogere
kundigheden leent , en niet in het oog houdt , dat die op .
fteiler geen wijsgeer van later' of van den tegenwoordigen tijd was , altar zich deze aarde voorfelde als een
vlak,
3
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vlak, op Mine fondamenien rustende, ex van rondont
door de lucht , als door een keeed, omringd , vanwaar
oak bet woord uitfpanl% i voortkomt . In cnaan en boven ('t
welk at hetzelide beteekent) dit uitfpanfel ru waren
zon , maan en lterren geplaatst , en ook de wolken .
Dvze vooritelling, nit de zinnelijke nanfehouwing out .
leend , en niet door ;vijsgeerige redenering verbeterd,
]tomt, onzes inziens, veel meer met de kinderlijke denk-,
wijze der vroegtte tijden overeen , dan bet meer verlicht
begrip aangaande den lageren stand der wolken beneden
zon , maan en (terren . Wij zouden dus bier liever den
1-loogleeraar MUNTINCrIE volgen .
131 . 41 . wordt gezegd, dat de gaping in de geflachtlijst van ADAM tot NUACIS niet wel boven ENOCIH kan
warden geplaatst, omdat deze in den Brief van JUDAS,
Ty . 14, de z~vende van ADAM wordt genoemd . Dit bewijs
doet, naar ons oordeel, weinig af, dewijl de Schrijver
van lien Brief zeer we] , zonder bet gezag des Bijbels in
bet minst to kort to doen , kan ondertteld wordcn, van
zulk eene gaping nets to hebben geweten of vermoed,
en dus, al ware de gaping werkelijk vroeger to Itellen,
bet zelfde to hebben kunnen zeggen , of, indien bet met
zijn plan getirookt had, LArvtrcH den negenden van ADAM
to hebben kunnen noemen . Weinig meer klemt bet be .
wijs, dat joist achter AMFTHUSALAIT die gaping te (telIen is, dewijl dezelve anders nog tiers maanden na bet
begin van den Zondvloed zou moeten geleefd hebben,
foe ligt toch kan er in de opgave der jaren cen mis .
flag zijn ingeflo.pen ! Hoe vele bewijsredenen van BRUYJgING zelven in dit 1Verk berusten op de onderttelling
van zulke misllagen! en wat waren toch jaren en maan„
V De onzekerheid hiervan
den in dat overoude tijdvak
koint alleen ons tocreikende voor, oni alle bewijs, daar
ap gebouwd, als niet geldig to verwerpen .
hl. B1 . 56 . volgg . duankt ons bet verhaal aangaande
de verfchijning van eene geduchte ftaartf[er, als de oor .
2aak van den Zoudvloed , al to fabelachtig en in zich zelf
to ongerijind, om daarin to kunnen berusten . Wij achten, dat hot zien vau eene ltaartfter, al een ongewaon
Wrfehijnfel, op zich zelt en zonder de ondervinding van
nadeelige uitwerkfelen of gevolgen , bij de bijgeloovige
udheid genoegzaam geweest is , om tot de verdichtfelen van een jyphon , Pytho enz . aanleiding to geven,
indienn men al den grond dier verdichtfelen in gemelde
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luchtverfchijnfel zoeken moet . En dat zulk eene flervan
de nabijheid der zon zoo vele hitte zou ontleend hebben,
als noodig ware geweest , om bet zuidelijk gedeelte
van onzen aardbol to verzengen, en bet ijs der zuidpool
ontijdig to doen fmelten , komt ons geheel ongerijmd
voor, dewijt de medegedeelde hitte dan zeker de Ko .
meet zelve zou hebben doen fmelten en in de hemel,
ruimte verdwijnen .
III . \Vat de Chinefche Gefchiedenis betreft ; de
Schrijver erkent zelf , bl . III , dat or voor den tijd
van HOANGTY veel fabelachtigs en veel verfchil itl
de berigten heerscht, en brengt dus ook den genoemder,
NOANGTY als den eerften Chinefchen Monarch op zijne
Chronologifche tafels . Gelijk wij dit laatfle goedkeu .
ren, zoo meenen wij, dat de bekende zucht van alle
oude Volken, om hunnen oorfprong tot bet vroegfl:e
tijdperk terug to breugen , en zelfs tot boven den aanyang van bet historisch tijdperk to verheffen, reden genoeg aan de hand geeft, om ook in bet vroeger gedeelte
der gefchiedenis van SEE - MA - TSIEN eene vrij lange
reeks van jaren voor !outer verdicht to houden . Hierbij
komt ten aanzien der Chinezen bepaaldel jk nog dit,
dat alles, wat wij daarvan weten, ons uit de tweede en
derde hand is toegekomen , en dat wij geheel niet zeker
rijn, of die handen ons getrouwe en onvervalschte herigten hebben willen of kunnen geven . Wij zien this
geen' voldoenden grond , om de Chinezen als niet van
NOACH afkomflig to rekenen, of ten minfte zoo oud to
ftellen, als hicr gedaan wordy . Zoo bet al wear is,
dat het gevoelen aangaande de hooge oudheid van dit
Volk onder hetzelve bet gewigt van een geloofsartikel
heeft, dan bewijst zulks nog niets meer, dan, hetgeen wij
ook onder vele andere Volken zien en gezien hebben , dat
eene dwaling diep ingeworteld en algemeen kan zijn .
Hoe vele voorbeelder. zouden hiervan kunnen worden
bijgebragt !
IV . Bl . 127 . voig . wordt, met beroep op een ander
Gefchrift van den Heer t3 RUINING, gefteld, dat er eerst
zeven Chaldeeuwfche Koningen over Babylon geregeerd
hebben , en vervolgens zes Cufitifche of Arabifche,
wier eerfte NIMROD of BELUS zou geweest zijn . Dit
laatfte gevoelen omtrent NIMROD is bet algemeene, en
komt ons ook bet waarfchijnlijkfte voor .
Doch hoe
kunnen er yoor hem nog zeven andere Koningen, gedu .
2 4
rent.

336

G.

BRUININO, ONTWERP .

j°ende meer dan 20o jaren, over Babylon geheerscht heb,
ben , zoodat hi i bijna een tijdgenoot van ABRAHAM ZOII
geweest zjn , gelijk hij ook op de Chronologifcite tafels aengeteekend Itaat, terwijl hij Genef. X : 13 .uitdrk
kehjk tls de Zoon van cus , en dus als een Kleiuzoon
van CRAM voorkomt , en dus veeleer een tijdgenoot
van SRLA, 11--tBER, PELFG, of op zijn hoogst van REhu get, ttt is? Ook ten aanzien der oude berigten omtrent Babylmi , vooral voor zoo ver zij oorfpronkelijk
van TtEROSUS ontleend zijn , gelds de to voren gemaakte aanmerking, dat namelijk de zt cht, om eene hooge
oudheidt op to gevcn, de gefchiedkundige waarheid zeer
hceft benadeeld . Men maakt zich this de zaak, onzes
inziens, noodetoos moeijelijker, met aan al zulke berigten gewigt to hechten, zonder dat men, na alle de
zelfsgemaaktc zwarigheden met veel arbeid en overleg
Pit den web to hebben geruimd, een evenredig nut aan
de Gefchiedenis bewezen heeft . Dit willen wij vooral
gezegd hebben van 't geen
V, bl . 164 , volgg. ever de rangfchikking der DyVastien van NANETIIO voorgedragen wordt . Een groot
zantal tijdrekenkundigen heeft zich to voren met bet
zelfde oogmerk afgeflootcl, en wij bleven even ver , ge3ijk wij nu ook we], na deze nieuwe poging van den
Ileer BRUINING, even ver zullen blijven . Een ander kan
wader een ander flelfel voordragen, en zoo tot in bet
oneindige . En geen wonder . Die Dynastien behelzen
aeestal bloote namen van onbekende Kuningen, die
zich juist daardoor plaatfen later , waar men wil , doch
die, naar bet doe] des verdichters , niet anders dan
achter elkanderen mogen geplaatst worden . Waarom ze
niet liever gehouden voor 't geen zij zijn, namelijk voor
verdichtfelen , met het blijkbaar oogmerk verzonnen,
om de audheid van Egypte boven die van alle andere
\Tolken to verheffen ?
Wij zouden deze bedenkingen nader kunnen ontwikr
keen en nog met eene en andere vermeerderen, dock
ors bellek gedoogt zulks niet : wij laten ze dus, zoo
als zij zijn, met alle befcheidenheiid, aan de overweging
p nzev Lezers, en vooral aan die van den Heer BaUI
KING, over,
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Froni k , of korte opgaaf der gewigtiglie Gebeurtenisfen ,
bi/zonder met opzigt tot de Franfche Revolutie en hare
gevolgen ffdert bet laatst van 1788, voornamelijk ge-.
trokken nit de Fran,fche Leidfche Courant , door H . c .
SERRURIER
XVde Stuk . 's Rage , bij de Gebroeders Vosmaer . 1808 . In gr . 8yo .

C

ICERO, over de Wijsbegeerte en de verfchillende ge-

voelens der menfchen Iprekende, zegt met regt : de
tijd wbcht de dwalingen der meeningen uit ; de waarheid
blijft (*) : maar het zeldde, wat men van de gisfingen
der kVijsgeeren, in het Natuurlijke, kan zeggen, laat
zich ool; toepasfen op de meeningen , gevoelens , gevolgrrekkingen en voorzeggingen, welke de wijsgeerige
Gelchiedfchrijvers niet zelden getnaakt hebben , en die
wij thans in rook zien verdwenen ; echter zijn er bij hun
ook zulke meeningen aan to treffen, wier dwalingen niet
door den tijd kunnen uitgewischt worden , maar, bij
gebrek van gelijktijdige berigten van verfchillende Schrijyers, van tijd tot tijd voortgeplant en vereeuwigd worden .- Zulke, door de waarheid onuitwisfchelijke, vlekken in de Gefchiedboeken aller Volken zijn joist die opgefierde , die fchoon voorgedragene, die geheel herfenfchimmige vindingen , waarmede men van ouds de gebreklkige overleveringen pleeg aan to vullen en to verfieren ; doze deden de eerite fabelen ontllaan ; maar deze
fkrekten ook niet zelden in de latere Gefchiedenis, om
min belangrijke tijdvakken , waarvan weinig of niets in
bet geheugen gebleven was, aan to vullen en tot eeu
waarfchijnlijk geheel to vormen .; 't welk niet zelden,
daarenboven, met befpiegelingen en overpeinzingen van
de bedocling, beweegredenen en karakters der perfonen„
wier Iotgevallen men to boek flelde , willekeurig ver .
meerderd werd .
Dit zelfs was doorgaans de toon ,
waarop de uitgebreidfte, de wijsgeerigfte en uitvoeriffte
Gefchiedfchrijvers hunnen alom beroemden arbeid ftentden, fints HERODOTUS de Westerfche wereld met den
Historifchen fchrijfftiil verrijkte . - V66r en nA hem ,
bij alle Volken , die niet hunne overleveringen, maar de
iu
*) Opinionxrx co'nrnent4 delet dies ; veritas manct.
Z5
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in bun eigen leeftijd voorgevallene gebeurtenisfen voor
vergetelheid trachten to bewaren, gc(chiedde zuiks op
eene veel eenvoudiger wijze , bij mailer van dagelijkfche aanteekeningen in die l~ .egisters, weiLe :>ij, naar
de aaneci fchabeling der tijdlcn in dezelve , Chrouica of
Tijdboeken noemdcn .
Zoodanig een Tijdboek nu ligt thans voor ons , eene
vrucht des geheugens, nict des veenufts, eene verzamrling van gebeurrenisfen , niet van meeningen , die
door den ti[d kunnen uitgewischt worden, niet van vorige ons onhelangrijk gewordene Ecuwen, maar van het
Tijdvak , de jaren , de inaanden, de dagen , die wij alien beleefd hebben en nog beleven ; een Tijdvak, dat,
wegens deszelfs rijkheid van voorbeeldelooze lorgevallen, tie pennen der wijsgeerige Gefchiedfchrijvers z ou .
d e verffompen , en weiks gedurige opeenftapeling van
de gewigtig(te lotveranderingen bet Itcrk(te brein doet
duizelen ; een Tijdvak , in e6n woord, dat dike itoffe voor de arbeidzaamheid van de wijsgeerige Ge(chiedfchrijvers nog in veic volgende Eeuwen opleveren kan .
Zulk een Tijdvak laat zich niet gedurende deszelfs
loop in uitvoerige Tafereelen malen . Naauwelijks neemt
seen voor, eene der honderde belangrijke Gebeurtenisfen met veel moeite en onderzoek in een helder dag1 cht to (telicn, of, zie daar, terwijl men nog niet half
zijn' arbeid voltooid heeft, komt eene veel gewigtiger
Geheurteris bet belang der vorige verflaanwen , en de .
zelve bijna geheel uit bet geheugen wisfchen ; niet
ongelijk aan de baren van den geduchren Zee(torm, wel .
ken OVIDIUS op de reize naar zijue hanplaars Pontus zoo
fchilderachtig befchrijft, en elk' Ge(chiedfchrijver met
lkem doet uitroepen

Qui venit hic fluttus, flu&us jupereminet omnes ;
Posterior nono est, undecimvque prior t*) .
Gelukkig, zoo
tenisfen no- een'
se getroost , om ,
loof verdienende

wij in die onfluimige Zee der GebeurSchrijver aantrei#en , die zich de moeiuit een der geacht(te dagelijk(che en ge .
Nieuwspapieren, eene eeuvoudige Kronijk

(*) .Elegia 11.

De Golf, die ginder rust , beheerscht al de and're bareu,
Zn dreigt wet vreeslijker n nieutre zeegevaren .
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vijk op to ftellen . Hoe zeer die Schrijver ook niet door
dezen arbeid naar den roem der ROBERTSONS, der nu .
AIRS, der WAGENAARS kunne dingen, echter kan zij,
ne poging dat nut ftichien , dat dezelve eenmaal ten
grondflag van welligt nog zoo veel fchooner Gefchiedboeken zal kunnen dienen, als de ROBERTSONS, I-IUMES
en WAGENAAas der volgende Eeuwen rijker fcoffe in deze
Eeuw, dan hunne Voorgangers in de Eeuwen die zij
befchreven hebben, zullen aantreffen .
Wat de hehandeling van dit Dagboek betreft, deze
is zeer eenvoudig , en kan even min als eenige andere
Kronijk , waarin flechts bet dagelijks voorvallende, zonder zwier van woorden of uiterlijke fieraden van redeneerkunde en welfprekendheid , opgeteekend wordt,
ten onderwerp eener aesthetifche critiek vcrftrekken .
Dit is ook de reden , waarom wij deszel£s aankordi .
ging tot heden vertraagd hebben, ten einde of to wachten, welk eene behandeling de Schrijver doorgaans in
acht zoude nemen, en wat nut er eindelijk uit dezen arbeid to wachten ware . Thans begint dit nut, door bet
gebruik , dat wij er bereids zelve van gemaakt hebben ,
zich voor ons klaarder to openbaren . Wij konden dus
nu niet langer nalaten, om, van dit thans reeds tot t3
Stukjes uitgebreide Werk, onzen Lezeren eenig verflag
to geven ; daar bet alle onze Landgenooten , maar inzonderheid hen, die aan bet roer des Seftuurs geplaatst
zijn, op eene zoo gemakkelijke wijze aan de voornaamfte
trekken uit de Gefchiedenis onzes wondervollen tijds
herinnert, dat het hun, in hunne belangrijke en moeijeke posten, den dierbaren tijd , tot het nazoeken van
vele reeds vergetene en verftrooide Dagbladen, befpa.
ren kan .

P.

B . A . NITSCH, Befchrijvingvanbethuis(fe)lijkleven,
de wetenfchappen , zeden , den Godsdienst , flaat- en
kriigskundigen toefland der Romeinen, naar de verfchil.
lende tijdperken der Natie . Uit bet Hoogduitsch, door
H . WEIJTINGIt, Ret?or der Latijnfche Scholen to Campen . Ifte Deel. Te Zutphen, bij H. C . A . Thieme.
1807 . In gr . 8vo . 246 Bladz .

'fin bet jaar 1788 kwam bet eerfte deel in bet licht van
,~ bet werk , waarvan ons in het yoorleden jaar dezo
ver-
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vertallna w'rd geleverd ; men verlangde ton ernftig,
nit hooide van deszelfs aangelegenheid, dat het mogt
voltooid worden . Dit gefchiedde reeds in het jaar i79o :
meat een ontijdige dood nam den Schrijver we! , terwijl hij den tweeden en vcrbeterden druk van zijn werk
vcrzorgde, waarvan het eerite deel in 1794 ui k~w ;tm ,
bet tweede in 1796 onder opzigt van j . H . M . ERNESTI
lloogleeraar to Coburg . De aangelegenheid van dit werlz
beitaat voornamelijk in deszelfs aanleg, om de oudheden
van Rome enderfcheidenlijk op to gevcu near de tijdsop .
volgino, weike zoo groote veranderingen in bet huisfeiijke leven , de wetenfchappen , de zeden , den godsdienst en de that- en krijgskunde der Romeinen he,-ft to
weeg gcbragt . Op zulk eene wijze waren de Rorneinfche
oudheden to voren uiet behandeld, en zulk eene under .
fcheidende kennis derzelve was nogtans al'•e zins noodig
tot refit verfland van de oude Latijn/Vhe Schrijvers en
tot cene duideiijke voorftelling van enkele tafcreelcn nit
de Rorneinfche geichiedenisfen voor den dichter , rederaar en kunftenaar . De Schrijver gevoelde nogtans bet
hoogsibezwaarlijke eener juiste uitvocring van cut out .
wcrp evenzeer, als de blijkbaarheid van deszelfs nut,
uit hoofde van leer ineenloopende van fchier alle gebrui .
ken en zeclen, die toch met geene fprongeu overgingen,
near zich ongemerkt en langzamerhand rigteden naar de
groote veranderingen in den uitwendigen tlaat van bet
Romeinf•h e gebied . Ilij verdeelde zijn ganfche werk in
negen hoehen . [let We is door hem aan de plaatsbefchrijving vat' Rome gewijd ; het Ilde aan de belchriiving
van de vaderl;lAe magt, van de huwelilken, den flavertfand , de leetwijze en de bezigheden der Romeinen ; bet
hide vermeldi het huisfel-jke leven, waartoe baden, naaalti jden, vermaken, oc feningen , kleeding, huisraad, weelde eat begra , enisfen w- r,!er to huffs gehragt ; het IVde be.
heist de gefchiedonis der befchaving of der kunjgen , wetenfcha,~pen en letteroefe,,A4Zezt ; bet We handelt over het
zedelijk karakter der Romeinen ; bet VPe over den godsdienst ; her Vilde over het inwe?idig flaatsbe/luur ; het
V1liIle over do regtsbediening , en het IXde over het
tcrtigswezen . E k dezer hoelk.en heeft twee afdeelinsen ,
waarvan de eerie de gelchiedenis des Romeinfchen yolks
iet betrekking rot rlc ilniIe des hocks in ebronologifehe orde
opgccft , de tweede h c heist de eigenlijke en uitvoerige

opgaaf diey oudhxtten zdve, met zorgvuldig rugzigt op cce
tiid-,
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t1jdperken, die in de gefchiedkundige opgaaf aangewezeli
zijn . De Schrijver zeif wenschte niet, dat zijn werk,
zou worden aangezien als een volledig en in alien opzigte
voldoend werk over de Rorneinfche oudheden , maar
flechts als een handboek, to , het geven van een alremeen
overzigt gefchikt, en ter handleiding dienftig voor hun,
die verder zouden willen doordringen tot eenige bijzonderheden , waartoe dan ook latere zoo wel ais vroegere
Schrijvers rijkelijk worden aangewezen . - De twee
eerite boeken van dit werk zijn nu vertaald door den
Rector der Latijnfche Scholen to Campen, die alzoo ge2cht mag worden eenen belangrij .ken dienst gedaan to
hebben aan hun, wien de Romefnfche oudheden aarngelegen zijn , het zij door lief hebberij alleen voor de letteren, het zij door meer gezette beoefening der gefchiedenis ten gebruike voor hunne bijzondere wetenichap of
kunst . - Recenfent , zich over de vertaling van dit
werk verheugende , zag met bijzonder genoegen , dat
zich daartoe de hand geleend had van eenen man , die
door zijn beroep gefchikt fcheen, om de kleine gebreken , welke hem in het oorfpronkelijke wel eens zijn
voorgekomen , to verbeteren : maar de Heer WE11TJNGH
heeft hieraan weinig gedacht . Dit blijkt, daar het :twee=
de boek ook in de vertaling drie afdeelingen heeft behoud.en, ftrijdig met betopgegeven ontwerp van den Schrijver , die in de analy a van zijn werk meermalen de on ,
derverdeelingen met zijne groote afdeelingen verward
3geeft . Gaarne gaf nu Recenfent een overigens gunflig berigt van de vertaling zelve, de zedigheid des Ver .
talers liefst voor de eenige reden houdende zijner zorgvuldige onthouding van alle verandering aan dit d ;perk
doch bier moot hij zich ongunltiger laten hooren . Bat
bet den Rector niet behaagt , de fpelling to volgen , die
voor de openbare Nederduitfche Scholen door het Staatsbewind is aangenomen, in een werk, hetgeen voor de
leerlingen der Latijnfche Scholen bijzonderlijk gefchikt
is , zou flechts verdrietig zijn , wanneer zijne eigene
fpelling en taal maar geregeld en zuiver waren ; dit echter niet alzoo zijnde , verdient de flordigheid in beide
eene ernitige opmerking . B . v. tnuur mannelijk en vrouwelijk op dezelfde bladzijde 38 . haaste voor haasted4 of
haastte op bl . 40 . vlak voor vlek op bl . 45. fenroof voor
fchroefde op bl . 9t . jok voor juk op bl . z3o . Gok mag
nict worden voorbijgezien bet overgroot aantal rdru kfort
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fouten, waarvan we] eene lijst van anderhalve bladzij ..
de is aangewezen, maar waarvan er Dog zeer velen onverbeterd zijn . B . v. geen gedeelte befcbrifving, waar der is
vergeten, op bl . XII der Voorrede ; diminitiva voor diminutiva op bl . 217 ; i i . mANIUS voor M' . AIANIUS op bl . 20 ,
waarvoor de foutverbeteriug zelve opmerkelijk is in de
lijst der drukfouten, wijl men aldaar vindt bladz . 216
reg. ii van bovenflaatnz. MANIAS,Iees M . MANIUS , terwijl
er zeer wet MANIUS that in den tekst, maar de fout gelegen is in de m . die MARCUS beteekent, terwiji bet de
RI', moesr zijn, die voor MANIUS gebruikt wordt . Het
is to wenfcken, dat bet vervolg van dit work zich voor
den Nederduitfchen Lezer van deze zijde veel meer zal
aanprijzen . Recenfent vindt zich ook verpligt het verkeerd begrip voor to komen , hetgeen ontilaan zou nit
hetgeen op bl . 75 en 76 gezegd wordt : „ E erst w[ijerd
• bet water gewogen, om to beproeven of bet goed was,
• om nae (naar) Rome gevoerd to worden . - Was
• bet water een eind we[e]gs gelo(o)pen, zo(o) lief .
• men bet in gro(o)te waterbakken vloei(j)en , op dat
• bet zich daarin zuiveren , en , als 't ware , meer zwaar• to verkrijgen zoude ." Hieruit immers zou men denken aan de foortelijke zwaarte van hot water, terwiji er
eeniglijk aan bet evenwigt des waters bij de Romeinen ge
dacht werd, wanneer zil hunne waterleidingen met een
hellend waterpas naar Rome bragten .

Een Rik op Holland, of fehilderij van dat T(oningrijk its
i8o6. Ilde Deel. Amflerdam, bij J . S . van l:sveldtHoltrop . In gr . 3vo . 16o Blz .
ij kunnen Diet fchrijven, naar bet T veede Deel to
W
verlangen," luidde bet clot onzer Beoordeeling
van bet Eerfte Deel dezes Werks (*) . Her is echter gea
komen en ons ter hand gelleld . Mogeiijk, maar Diet
waarfchijnlijk, was hot, dat wij eene aanmerkelijke beterfchap , in een en ander opzigt , zouden aantreffen .
Die onwaarfchijnlijkheid hebben wij allezins bevestigd
go(') Vaderl. Letteroef. vur 1307 . lat. 394 .
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gevonden . Dezelfde onnaauwkeurigheid , dezelfde menigte van verkeerde opgaven , dezelfde ongelijkmatige
verdeeling der behandelde zaken , ontnioeten wij allerwegen . Hoe veel zouden wij niet moeten affchrijven,
wilden wij dit ons oordeel met de ftukken Raven ! -Wij hebben er noch lust , noch plaats toe . Dan wij
mogen onze Lezers zoo niet afzetten, maar, hun ten
behoeve, bier en daar een blik op dit Tweede en gelukkig
laatfle Deel werpen .
Elk der Departementen krijgt een deel ; doch een zeer
engelijkmatig deel . In ruim drie bladzijden zijn wij he :
Departement Groningen door . In bet Departement Vries.
land houden wij ons langer op ; dan bet is voornamelijlt
bij de kleeding der yrouwen, die omftandig, doch verre
van duidelijk, befchreven wordt . Twee bladzijden zijn
genoeg, om ons geheel Overijsfel to doen kennen . Het
Landfchap Drenthe met bet Eiland Schokland beflaat even
veel plaats ; terwijl aan de kleeding der Schoklandfche
vrouwen ruim drie hladzijden worden ingeruiand . lets
uitvoeriger is de behandeling der Departementen Gelderla,vd en Utrecht ; doch dezelve krielt van misflagea .
Holland krijgt de breedfte beurt . Na eene algemeene
befchrijving, vestigt zich 's Schrijvers blik eerst op
Noordholland. Ilet oog van den Heer BRYER (nu, hij is
een Franschmanl) is altoos, met onderfcheiding, op de
Vrouwen gevestigd . Laten wij onze Lezers met heft
de Noordhollandfche Vrouwen doen bekijken . „ Er is
iets treffends en bekoorlijks in de kleeding der Boerinnen
van Noordholland, en vooral nit den omtrek van t41kmaar.
Het gedeelte van hare dragt , dat haar bet meest onder.
fcheidt, is bet Noordhollandfche Kapfel, weinig uitgefrekt . Hetzelve zou niet gefchikt zija voor alle aange.
zigten , maar ttaat zeer fraai, wanneer bet gepaard pat
net cen eenigzins rond gelaat, eene buitengewoon frisfche
kleur en fraaije oogen ; en de natuur fchept , in geheel
Noordholland, bijna geene anderen ." •-- Wij hebben zeker
meer Noordhollandfche tronietjes gezien dan de Schrijver,
en willen nan dezelve geene treffende fchoonheid ont.
zeggen ; doch de algemeenheid hebben wij niet aangetrof .
fen : en waar wordt die gevonden? - Dan laten wij,
zonder verder bier op tail to flaan, bet kapfel dier lieve
Meisjes , met BRYEI S woorden , opgeven : ,, Eene
Noordhollanderin bedekt eerst haar hoofd met eene foort
van witte Hul, verfierd met zwarte Women en borduur .
wcr':,
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werk, die juist bet geheele hoofd influit, en bet haar beb
dekt , uitgezonderd een paar kleine lokken , die aan beide zijden van bet voorhoofd uitkomen, our op de wangen to prijkeu . Over deze Hul hebben zij eene breede
dunne gouden plaat, die, van achteren den omtrek van
bet hoofd volgende, voor de ooren uitloopt, in twee
foortcn van voetftukken , van eene langwerpige, vierkante gedaante ." Zoo verre pat bet tatnclijk wel, oni
bet zoogenaamde Oorijzer, bij de Rijken van goad, loch
bij minvermogenden van zilver , tebefchrijven . Duistcrder
en bijkans onverftaanhaar is de befchrijving van die deelen
des hoof dfieraads, welke onder den naam van Haarnaalde ;;
in Noordholland hekend zijn , doch welke onze Franschrnan
niet grkend heeft . - „Op doze twee voetflukken rustcn,
met bet breedfte einde, twee andere krom gebogene platen , minder breed , en vrij gelijkende naar blade n van wil_
gen , die, met de punter elkander naderende, over de
Hul van voren heengaan . Aan deze Hul is vastgemaakt
een ander wilgen-blad van hot zelfde metaal, hetwelk,
in de fchuinte, een gedeelre van bet voorhoofd bedekt ,
en waarvan de punt, die gezien words, nan bet einde 4
fours met paarlen of diamanten verfierd is . Dit alles is
bedekt met hot eEigenlijk gezegde Hulfel , beftaande in
eene muts, waarvan de bodem, van zeer doorfchijnend
gaas, naauwkeuri,g de cerlte verdieping van bet kapfel
bedekt, zonder icts van bet borduurfel en al bet good ,
waarvan wij gefproken hebben , voor hot oog to verBergen . Het voorfte van de nuts vormt cen zeer prachtig bindfel , verfierd met een wit borduurfel , en bet
nchterfte kunflig geplooid en omzet met eene fraaije
kant, floddert, in eene groote flrook, over den nek en
de fchouders ." -- WWWij gelooven, dat een kapfel , volgens deze befchrijving , door eene Fran/ehe Mode.
kraamtter opgemaakt, er vreemd zou uitzien ! •- Dan
genoeg .
I-loe weinig of liever niets zou er in jaren to Hoorn of
in Westvriesland to mesten vallen, indien de Beesren uit
Denernarken moesten komen ! - De Traankokerijen in
Edam ziin met voorhanden .
In Zuidhollands befchrijving flaat 4rferdarn boven aand
Bet is waarheid , dat men den grond , waarop mflerdarn gefticht is, ais op zichzelven to los our gronte ge .
bouwen to dragen , met palen verlerkr . Dan hoe katt
men aldaar een \Verkje drukken , waarin men , na de
very
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vermelding van dit heiwerk, leest : „ Daze zamerltelling is de eenige , waarvan men zich to Arnflerdam kan
bedienen ; de ftraten zelve hebben geene andere . Oin
dit heiwerk to fparen en hat fchudden der huizen voor
to komen, maakt men bier ook , naar evenredigheid ,
minder gebruik van rijtuigen op wielen dan elders . In
plaats van dezelve heeft men ingevoerd het bovenftel
van eene koets op eene flede gefteld, die door een paard
.getrokken , en door een koetfier of (leper vergezeld
words > die zedig en bedaard to voet volgt ." - Van
iemand, die dit fchrijft, kan men Diet dan iet allezins
gebrekkigs verwachten ; en zoo is ook de geheele be .
fchrijving van 4mfierdam . Wij willen noch onze Lezers noch onszelven vervelen met de aanwijzing . Ben
vlugtige Bilk geeft aanleiding tot eene m--nigte van
misflagen ; daaraan hebbe men zeker toe to fchrijven,
dat de Maatichappij Tot Nut van 't ildgemeen „ de
Zon of bet Licht ten zinnebeeld heeft "!
Zaandams befchrijving is er ne bladzijde, vol uitlatingen en misflagen . lets breeder beurt krijgt Rotterdam ;
doch de Rotterdammers hebben geene reden om zich voldaan to vinden ; even min de Hagenaars . De Leijdenaars zullen , fchoon hunne Stad uitvoeriger vermeld
wordt, reden vinden om zich over misftellingen to beklagen . Die van Haarlem mogcn bet desgelijks doers . Kortom, dit is het geval van alle de verder befchrevene Steden en plaatfen in Holland, alsmede in de Departementen
Braband en Zeeland.
Genoeg hebben wij, in deze en de voorgaande Aankondiging , gezegd, om de onwaarde van dit Work to
doen kennen .

Statistiefche Befchouwing van Portugal , door

srrVAAS

VAN

(volgens de niezs ile en beste berigten .) In
den Haag, bij Belinfante en Comp . 1807 . In gr . 8vo.
DE

GRAAFF ;
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D e Heer SERVAAS VAN DE GRAAFF, wrens Statistifche Befchouwing van Oostvrieslarad en fever wij oulangs aankondigden , en op welker naauwkeurigheid , gelijk ons federt van
goederhand is gebleken, men zich mag Verlaten, levert hier
weder eene foortgelijke Befchouwing van Pottugal ; eeiRijk,
ep hetwelit, fints hot onlangs a1daar voorgevallene , en in
A a
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bet uitzigt op hetgene er no,T vcrd°r zal gebearen, thans de
algemee-ne aandacht is gevestigd . En dart Portugal misfchien
het ininst naauwkeu°ig en naiurst a!getneen bekende Rijk in
Europa is , twijfelen wij niet, of dit Werl :je zal door veleit
met genoegen ontvangen en gr,~tig gelezen word,~n . De tepnwoordige toefland van z :,i,en deed den Schrijver eenigen
tpoed maken in het uitgeven van zijn Werk, hetwelk, bij
den eertlen aanleg, beilemd was out iii eerie andere gedaatite
in het liclic to verfchiinen .
Het Weritje is verdeeld in Rubrieken , vijftien in getal,
van welke doze de c)pfchriften zijn ; Liggiug, Grenzer en
Verdeeling . Lucht- en Grondgeflefdbeid, Bergen, Rivieren,
enz . Grootte en Bevolking , Bijlanden of Buitenlandfche
1ezittingen . Korte fchets der Gefc'hiedenis . Regent, Re .
geringsvorm, Grondwecten, enz . Godsdienst en Geestelijkheid . Sraat en karakter des Volks . Kunflen en Weter.fchappen . Voortbrengfelen . Koophandel en Zee mart . Fabriiiken
en Trafijken . Voorname Handelfleden des Ri}ks . Inkomilen ,
Uitgaven en Staatsfchulden . Land . en Zeemagt . [let PostweZvezen , Geldfpecien , enz .
Uit fominigen dier Rubrieken willen wij het een en ander
overnemen . De grootte des Rijlts wordt bepaald op igoo
vierkante geografi :'che mijlen , en het getal der inwoneren op
3,roo,ooo zielen . De oorzaak dezer geringe bevolkinge, nsar
ge ; ange van de uitgeilrektheid eu vruchtbaarheid des lands,
meet deels gezocht worden in de nitre van het klimaat, deels
in de buitenl'porige levenswijze der inwouers . „ Het heete
• klimaat is oorzaak eerier buitenfporige onwederftaanbare drift
• tot bet miu-vermaak, welke men bij alie jonge i'ortuge• zen, van beide kunne , waarneemt . Nict zelden ziet men
„ mannelijke jongelingen van 1$ jaren, en huwbare dochters,
• die met hun (haar) lode of lade jaar reeds moeder ziju .
„ Dikwerf boeten zij reeds in dezen ouderdom hunne vroegere
• huitenfporigheden met ongeneesbare ziekten , en nog meer• malen ontdekt men , dat de kinderen bij de gehoorte reeds
• met her venusgif helmet zijn ." Bij deze komen nog andere oorza ken , order, tvelke de menigvuidige moorden en roeverijcnz geteid worden, weike er nog niet lang geleden vooral
to Lis/aboe plants hadden .-- Menigvuldig zijn de buiten .andfche Bezittingen van Portugal ; zij zijn gelegen in den Atlantifchen Oceaan , op het waste Land van Afrika , in de OostIndien, en in Zaid-Amerika . Tot de eerfle behooren , order
andere de 1zori/cbe of Ylaamfclze Eilanden, negen in getal ;
de Madeira/che Eilanden , van welke Madeira bet voornnamI}e is ; en de Kaap,erdifche Eilanden, tot welke Sant ;ago,
met eene ftad van dien naam, behoort . In de Oost-lndierr
hebben de P•ortugezen flechts eenige weinige plaatfen en faczorijen, treurige overblijffels kunuer voormalige grootheid itt
Azic $
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1)e voornaam(le buicenlandfche Bezitting

is Brazilien, onder welke algemeene benaming veeltijds worden begrepen bet Amazoneland, her zuidubstelijk deel van
Peru, een oostelijk gedeelte van Paraguay, en een gedeelte
van Guiana. Vele goudmijnen zijn er in dit gewest. Alen

rekent, dat er van her jeer 1700 tot iloo ruitn vijftienhonderd millioenen piasters aan goud nit Brazilien naar Portugal ziju verzonden , van welke bet grootfte gedeelte naar
.Engeland is gevoerd .
Behalve diamanten, fuiker en andere
goederen, levers Brazilien zoo veel hooravee op , dot er,
alleeniijk om de huiden to verzenden, jearlijks 20,000 4e'
ilacht worden . De gezameulijke bewoners der onderfehcidene Buirenlandfche Bezittingen vinden wij begroot op
1,150,000 zielen . •- Her gezag der Koningen van Portugal
wordt bier opgegeveu als volflrekt wiliekeurig , gelijk blijkt
nit de inleidfng van elke nieuwe Wet, luidende woordelijk r
• It de Koning, uit kracht van mijne eigea en zekere we .
• tlnfchap , mijne begeerte en koninklijken wil , en v n
', mijne volkomene oppermagt, well :e tk alleen van God
„ houde , en waarvan lit geene rekeufchap aa .n eenig
,, mensch op aarde fcliuldig ben, gelost en beveel ik enz ."
Schoon de Inquifitie-geregten in Portugal nog aanwezig
zijn, is derzclver gezag niet meer gevaarlijk ; een vreemd
Prote(lant of food heeft voor dezelve niet to vreezen . In
den jare 1773 had to Lisfabon de laatde auto da fd plants .
Ten blijke dat de verlicbting hier re laude insgclijlts merkelijken opgang heeft gemankt, zullen wij van de Regtsge .
leerde flellingen, ann de Univerfiteit van Cvirzbra, onder
voorzitting van den Prins van Brazilicu, in den jare 1787
openlijk verdedigd, eenigen afichrijven : „Aiwat de keric in
„ den Staat bezit, bezit zij door de guest van den fouverein ;
• derhalve kunnen de d onatien nan de kerk door den fouve„ rein gedaan , ook, indien zulks noodig is , zouder tus .
„ fchenkomst van bet kerkelijk gezag, wederom mar goed• vinden herroepen worden ." --s ,, De openbare oefening
„ van wet godsdienst bet ook zij, wanneer de veitigheid van
„ den Stant daardoor niet benadeeid wordt, km niet alleen in
,, den Stant geduld, manr ook, zoo znli ;s tot almcmeen wel• zijn dien(lig is, zouder eenig vermoeden van ongodsdien• fligheid door de wetten geregeld worden ." ---- „ Den ge .
„ loovigen kunnen door de kerk alleen geestelijke ilraffen
„ worden aangedaan ."
I-let algerneen karakter der Porrugezen wordt aldus voorge.
dragen : „ De Portugees is nit den aard fchrander . ern(lig,
• voorzigtig, fpaarzaam en matig in bet gebruik van fpijs ca
„ drank ; hij is medelijdend en liefdadig voor behoeftigen, ea
„ zelfs bet gros van net gemeen, beleefd, verpligteud en
rs godsdienftig, maar hij is niet zoo bijgeloovig als de SpanA a 2
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• jaarden ; ondertusfchen wil men , dat deze deugden tffer
• groote ondeugden zouden verzetd gaan ; als eene alles over.
• treffende trotschheid, woekerzucht en gierigheid ; eene on• tembare huitenfporigheid omtrent de Vrotrwen , arglistigheid
• en eenen wreedeardigen minnenijd, die zelden anders dan meal
• het bloed van zijnen medevrijer kan gekoeld worden ." Hoewel van de wetenfchappen , federt de laatile dertig jaren, in Portugal meer werks dan voorheen wordt gemaakt, is derzelver
opgang nog niet zeer groot . In de Sterrekunde,. met name,
is men er bij andere Volken verre ten achteren . Van tzar
tot 1798 was er to Lisfabon geene AitronomiCche waarneming
gedaan, en de lengre dier hoofdilad was nog door geen Porlugees bepaald . - Portugal, hoewel uit zijnen card zoo vrucht .
baar als eenig land in Europa, levert, echter , op verre na nier
uit, voor hetgene die vruchtbaarheid berekend is ; fechte
wetten en verkeerde inrigtingen zijn daarvan de voornaamfle
oorzaak . „ Er is geene genoegzame mest voorhanden , wel• ke bijna alleen uit verrotte planten be(laat ; er zijn geene
• behoorlijke waterkeeringen, tegen het veelvuldig overflroo• men der rivieren ; anderen zijn to laag en doorwaadbaar ;
• de landwegen zijn niet genoeg ouderhouden ; geen paarden
• genoeg om den plneg to trekken, en het aantal boeren is
• to gering ; de landbouw is bier to verachtelijk , om den• zelven zonder de kraehtigile medewerking der regering
• wedr to doen bloeijen ." Met dit ailes ontbreekt het er
niet aan uitmuntende voortbrengfels . Behalve den wijn en de
olio, heeft Portugal ann fijne vruchten, die uitmuntend zijn,
beste honig , wasch , kallanjes , fumak, kork, laurierbladen en andere kruiden, meer overvloed dan aatl aardappelen
en keukengroenten . Daarenboven heeft men er onderfeheidene rijke bergwerken ; doch gebrek aan hout in de eerie plants, en vervolgens de rijke mijnen in B`razilien zijn
oorzaak, dat dezelve weinig bearbeid worden .. DL voornaamfte handel - artikelen , welke Portugal oplevert , beflaan in wolle, olie, wijn, zout en vruchten, alsmede citroenen, oranjeappelen, vijgen , enz . Uit de Volkplantingen ontvnngen de Portugezeri diamanten , paarlen, goud, katoen, leder, tabak,
fuiker, peper, indigo en verfhout , alsmede rust, wasch,
zijde, koflij , olie, zout, huiden , filpeter, enz . In de nuttigtte en onontbeerlijkfle handwerhen zijn de Portugezen bij
meest alle andere Europifche Natien nog verre ten achteren .
Lisfabon, eene in vele opzigten merkwaardige (lad , „ de refi• dentie van het Hof en des Gouvernements , van den patriarch
• en van de hooge landskollegien, ftrekt zich van bet oosten
„ naar het westen in de vortn van een amphitheater uit, en
• levert, uit zee gezien wordende, een fchitderachtig gezigt
• op , maar inwendig is dezelve ver of van behagelijk to
„ zijn.. ..-.. Volgens UNtt heeft zij meestal naauwe en morfr1# 9*
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~, ge ftraten , even zoo gevaarlijk door bare flijite (fteilte)
„ als om de moorden, welke, vooral in de lento:, uit jaloe• zij en wraakzucht, menigvuldig in dezelve plants hebben,
• Bijna elken nacht gefchiedt hier een moord en fomtajds op
„ klaren dag. Voor berooving is men veiligerasp de publie• ke wegen dan to Lisfabon, onder her oog van den fouve• rein. --- Deze onveiligheid ontftaat grootendeefs door de
„ menigte vrije negers, welke hier werkeloos ass bandieten
• rondzwerven, en door her verkeerd medelijden der Portu„ gezen , welke den misdadigers her ontkomen der juffitie ge• makketijk maken ."
Zoo veel oordeelen wig tot ons oogmerk genoeg, om dent
Lezer met dit Werkje van den Heere VAN DE GRAAFF to doen
bekend worden , welken wij , van heeler harte , leven en
lust toewenfchen , om nog meer andere landen en gewesten
van Europa op de zelfde wijze ftatiftisch to befchouwen .

Disputatio juridica inauguralis, exhibens quaedam de testamento hullo et rupto!et de hujus dobtrinae ufuin foro, Quam
publico, et folemni e3tamini fubmittit M. G . DE JONGE .
Regtsgeleerde Proeve, bevattende eenige aawerrinken over de nietige en verbroken testarnenten der Ronlei.,
nen , en bet gebruik der leere daarenitrent voer onze rest
barhen.
Eene veer goede Akademifche Verhandeling, welke wij met
her grootst genoegen hebben gelezen , words den Regtsgeleerden in deze proeve aangeboden . Het is bekend, hoe
aaitftekend her Romeinsch regt de vrijheid van testamentmaking begun 'gt ; en echter is er bijna geene wetgeving mogelijk, welke deze vrijheid ten aanzien der kinderen meer beperkt, dan juist dit zelfde Romeinsch regt . Geene kinderen mogen bij triterften wille ftilzwijgend worden voorbijgegaan, geene onrerving kan plants hebben zonder gewigtige redenen, en bet testament is volkomen nietig, wanneer kinderen, welke zich in de vaderlijke magt bevinden , met (fil2wijgen zijn voorbijgegaan ; gelijk zelfs een wertig testament
verbroken worst , wanneer na de testamentmakiug , of na
den dood des testateurs, kinderen geboren worden, van welken in her testament geene melding gemaakt is . Bij deze
twee laatfte bijzonderheden bepaait zich de Schrijver dezer
4choone proeve , welke in twee Hoofddeelen gefplitst is ,
waarvan her eerfte over de Romeinfche regten to dezen aanzien handelt ; terwijl bet tweede bij de vraag ffilftaat, of en
in hoe verre deze zelfde beginfelen van het Romeinsch regc
tog beden ten sage bij ons geldig zijn .
Wert
A a a
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Men vorwachte echter bier geene bloote opgave van hetgeen hieromtrent in elk leerboek van bet regt to vinden is,
Des Schrijvers bedoeling was, in doze Verhandeling , de oorzaken, den oorfprong en den voortgang der Romeinfche regts-,
leere to dezen aanzien op to fporen, ten einde daaruit vervolgens de bijzondere wijzigingen op to beldererl, welke to dezen
npzigte bij de Romeinen plaats vonden ; terwijl bij tevens uit
her verfchil der beginfelen , w :^.arop dit regt tegenwoordig
rust, de :fcwijkinden van het hedendaagsch refit poogde vast
to ftellen en op re helderen .
De Schrijver heeft dir oogmerk ten voile bereikt ; en met
able gerustheid kunuen wi .j deze Verhandeling, welker inhoud
geene breederc opgave toelaat, : anb-eve!en nab alien , welke
op de grondige en wetenfchappelijke beoefening der Regtsgeleerdheid eenigen prijs i}ellen .

IVwuurkunde tier Ziel, door JoH . CHRISTOP. HOFFAAUER , HOOgq
lecraar in de Wijsbcgeertc to Ballc in Saxon . Uit het Hoegdaitsoh vertiald door ARN . NIC . VAN LOON , .4. L, AL
Phil. Dotl. Tc .4m,'ferdaiv, bij W . Brave. iSo8 . In kl . 8vo,
5O4. en LIF bl.
nfpcring van den acrd en bet wezen der menfchelijke Ziel
was van oudsher bij den Wijsgeer geliefd , omdat de kennis van zichzelven voor den mensch inderdaad kan gezegd
warden de belangrijktte van wile wetenfchappen to zijn . En
zij echter was bet, die, den Wijsgeer in h •et bovenzinnelijke
to zeer rerdiepende, eene reeks van sfgetro .kkene redeneringen en [telfels voortbragt, waarvan bet eerie al ongewisfer en
o+nizinniger was dan hot andere, en waarvan de Qotfom zich in
bet ongemeten yak der loutere voorileilingen verlies : Verpligtr.nde is a1zaa ten alien tijde de arbeid dier Geleerden , die , voortelling en ervaring zorgvuldig fchifrende en vrij van fchoolsch
vooroordeel, juist daardoor toonen , eene nadere fcbrede in her
iijk der waarheid to willen en to kunuen doen , en hunne tijdgenooten tot juistere waaruemingen op to leiden . lender dezen rang'chikken wij met voile goedkeuring den Hallefehen
k1oegieeraar IIOFrsAUrz, ten : apzigte van zijnen boven genlelden arbeisl . Immers , nl chat gene, wat gewnonlijk aan de
Ziel •, in ondcrfcheidinge van hot Ligchaaut, naar cane wijsgeerige voOrt1ehiug, wordt toegekend, -- gewaarwording,
e,,
fchouwing, zin, kenuend vermogen, vcrUaud , vernuft,
verheeldingkracht, -- on daarna, wederom in verband met her
Ligc`.hnam , words aange . .ometi , als aandoenlng , hartstogt ,
c id, zinr',&l!jkhe :d, gencegen,misnoegen ; begeerten, afkeer,
JelLiaak, t .e g ;g, teriperament en karakter, in alle derzelver
IIUC°+
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ltuttige en nrdeelige wijzigingen : dic alles wordt in dit Werkje,
en wel in eene reeks van 92 gemeenzame Brieven, zoo eenvoudig, en, voor zoo ver bet onderwerp zulks toelaat, zoo
duidelijk ontvouwd , dat wij den Schrijver danromtrent den
welverdienden lofgeeuszins kunnen onthouden .- Is de behandeling dcr ftoti' naauwkeurig? Is het betoog voldingend?
%Viezal bier heflisfen omtrent de waarheid?Magde Recenfent,
die openlijit bclijdt vrij to zijn van alle flelfelzucht , naar
zijne befc ouwing oordeelen, dan is er vele, zeer vele waarheid in be Irepen, en op eene wijze voorgedragen, welke
zich van rondom aanprijst. Dank zij dus den Vertaler voor zij~
nen goeden inval , otn dic Werkje in een Hollandsch gewaad
to kleedcn , dear zeer velen onzer Landgenooten naar zulk eene
duidelijke ontwikkeling van eene allezins duistere znke gretig
zullen verlangen . Alleenlijk fmart bet ons, dot in den ftiji bier
en daar eene Iloogduitfche taaleigenheid ingeflopen , en menig Latijnsch kunstwoord , vooral in den 42iten tot 44len
Brief, alwaar over de taal words gehandeld, onvertanid is gebleven, welk intusfchen, overeenkomflig bet oogmerk, waartoe zulks gefchreven werd, voor menfchen , die niet tot den
geleerden stand behooren , een noodzakelijk vereischre was.
Wij verlangen hartelijk , dot de leeslust weldra eene tweede
Hollat dfche uitgave zal vorderen, ten einde alsdan zal kunnen
vermeden worden dot santal van drukfouten, welk, hoezeer
de voornaamfte ftellig zijn opgegeven en verbeterd, deze ver+
caling zeer ontfiert .

Lof der Kwaad/prekendheid . Boertig Dichtfluk , door A . L . BAP>;Az .
Te gmllerda;n , bij W. van Wet. i8og . In gr .
8vo . 18 Bladz .
de Vaderlandfche Dichters van onzen leeftijd kennen
O nder
wij ganrne eene ptaatfe toe ann den arbeidzamen
V

BARBAZ,

Zeer onlangs hebben wij nog in ons Maandwerk 's Mans luimige Befcl:ouwing van efinflerdam bij den nacht beoordeeld (*),
en na die latere 1/oorlezing zendt hij thans eene vroegere in bet
licht, wier opfchrift alleen genoegzaarn toont, eene navolging
to zijn van den Lof der Zotheid, en Lof der Geldzucleet, de
eerfte door den grooten ERASmus , de andere van onzen hegaafden Dichter J ER . D E DECKER gefchreven . Niec dat wij biermode willen aanduiden, als zochten wij dezen Lof der Kwaad
fprekendheid in eenige vergelijking to brengen met die vermaarde Meesterftukken van gezegde zijne Voorgangeren, alreede bekroond met den roem der Eeuwen ; zulks toch, vertrouwen wij, Isat zicb onze Dichter zelve niet veoritaan ; en
wij
(*) Zie bovea, bl . $9.
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wij alleen hebben daarom gewaagd van die vroegere wijsgee+
rige en geleerde Hekelfchrifren , om zoo den geest en Loon ,
waarop deze Dichterlijke Voorlezing van den Hr . BAti3AZ
geftemd is , peter to kenfchetfen voor onze Lezers . Voor pet
overige moeten wij bier met VOLTAIRE zeggen
Tel brine au fecund rang,

rui s'dclipfe au premier.

`Vij herhalen onze vorige aanmerkingen niet, wegens de benaming van boertig Dichtfluk op den titel, hoezeer daartoe op
nieuws aanleidinge is, en fchoon de eenvoudigheid der Ouden , kariger in pet beloven , milder in pet geven , fteeds beter
ons gevalt, en wij liever door gezoute fcherts verrast worden , dan eene aankondiging van boert op den titel lezen .
War wij betwisten onzen Dichter, ongaarne , in eene zoo
kleine zaak naar eigen luim to handelen , even weinig alt
zijne fpelling , hoe wraakbaar in een en ander opzigt .
Zijne verzen zijn doorgaans los, zoetvloeijende en zuiver ; it,
wanneer men den enkelen regel uitzondert , in welken al to
- tang , dua afgebroken, rijmen moet op geJlalte , zoude bet kwaadiprekendheid kunnen fchijnen , dezelve in dit
mpzigt to gispen . Aan vernuft en de noodige bekwaamheid
om de hekelpen to voeren , ontbreekt pet, gelijk onzen Landgenooten reeds bekend is, den Hre . BARBAZ niet ; en betuigt
hij to regt op den omgekeerden titei, geene perfonen , maar
wel de gebreken en bet belagchelijke der zeden, to hebben
willen ten coon ftellen . 1-Jet gelust ons, ltortelijk dit Dichtilukje met onze Lezers door to loopen .
Niet ongevallig is de boertende aanhef van den lof der
Kwaadfprekendheid , die zich BARBAZ vooritelt to bezingen,
als de moeder van her gezellig vermaak, rijk in vinding, eene
vijandin der zelfsverveling, en eene troosteresfe tevens in ramp
en verdriet. De mensch heeft wel in dit tranendal zoodanig lets noodig tegen neerflagtigheid : en boven Godsdienst,
Deugd, Rede, Wijsbegeerte en Kunilen, - zoekt men,
om zorg en walg to mijden,
Een zoeter bron van ftreelend zielverblijden
Kwaadfprekendheid, ook achterklap genoemd .
Baart meest die vreugd, en dient pet meest geroemd .
Een norsch Filofooph bijt hem hierop tegen, dat dit geheel
eene verkeerde iioffe is, en hij die pest van goede zeden eerder wraken , dan roemen moest . Doch de Man onderfcheidt
niet tusfchen den laster, nit bnatzucht ontftaande, en kwaadfprekendheid , of achterklap , en praatzucht, veelmeer eene
teig van gewoonte en vernuft , en als zoodanig zeer welkont
bij de vrouwtjes. Zi; vermaken (zegt BARBAZ aan de jufferfchap
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fehap in vertrouwen) zich luscig daarmede omtrent afwezigen ;
en komt bet gelhap dezelve ter ooren,
dan beet men 't logentaal,
En haar vernoegt bet vrindlijkst kuschonthaal .
Na deze boerterij bezoekt zijne Zangfter, ondergeleide der
Godin, eon en ander kransje, waar Zij vereerd words, en tel--

kens de aangeflagen coon in then van ]of- en achting-betuigingen verandert, wanneer de Man of Vrouw zelve, die over de
tong rolde , verfchijnt in den zoogenaamden Vriendenkring .
De verheering der fijnen of fchijuvromen, die der Akteurs en
Aktrices, van Vrienden alzoo en Bloedverwanten in bet algemeen, bijzonder ook de redenen en bet ougmerk, waartoe de
praatzieke Sophie no bet herftel van hare gezondheid een feestmaal aanrigtede, maken eene niet ongevallige ver£cheidenheid
uit, en worden tot nuttige leering naar verdienfle befchimpt :
waarna de Dichter, om alles eene meet boertende bonding te
geven , ten flotte zichzelven niet fpaart, en eenen rijfneJaar , taalgeleerde , en Pedant , to zamenbrengt , die onderling aan hunnen vitlust tegen hem den teugel vieren, maar
ook bij zijne komst geheel eene andere en vleijende teal voeren . Ons beftek gehengt niec, dot wij in deze bijzonderheden
ons inlaten , of daarvan proeve geven, waarbij toch her geheel zqude gemist worden . Liever zenden wij dus den nieuws •
gierigen Lezer tot bet Dichtftukje zelve, allezins gefchikt oin
to vermaken , zoowel als ce onderwijzen . Dat eentoonige nog.
tans der gedurig herhaalde afwisfeling van de taal der kwaadfprekendheid in bet afzijn , met die des lofs in de tegenwoordigheid der bedoelde perfonen, geviel ons wel her minfle ; en
zouden wij almede verlangd hebben , dot bet onderwerp in
meerdere bijzonderheden ware behandeld geworden . Geen
woord is bier cock (opdat wij een voorbeeld toonen) van menigerlei kwaadfprekendheid, die tusfchen mededingers of lieden van 6611 beroep en hand zoo dikwerf heerscht ; gees
woord wederom van bet beoordeelen der openbare gebeurtenisfen, en daden van bet befttfur, wnsrover tech eon iegelijk
fchier to alien tijde en onder elk Volk zoo gaarne en doorgaans
ongunhig zich uitlaat . Ten minfle in zijne Zedeprint teekent
en noemt IJUVGENS onder andere den honing

„

Een doel van ondaneks pijl, en achrerklappers roer ;
„ Een oiler voorfpoeds cer en fchades fchadde draeger :
Of zouden mogelijk wij Hollanders nog to weinig gewoo .r
21jn aan den Koninklijkeu fcepter, en to zeer ingenomen met
deszelfs nieuwheid , om fchuldig to worden aan her kwaad,
waaraan de Natien ziek liggen , en waarvan HUYGENS fpreekt ?
Hoe bet zij, wij berinueren ons wel ter hede bet 11ot, waarme-
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mede onze Dichter eindigt, en, niet gezind om ziinen gevalligen arbeid met de uiterlle ftrengheid to gispen, bedwingen
wij onze fnappende pen, en deeien liever die laatlte regelen,
ais een niet ongevallig ftaaltje, onzen Lezeren nog mede .
Kwaadfprekendheid! 6 voorwerp van mijn' loft
Ik koos to recht(gt) u tot mijn grootfche flof ;
Doch dit gedicht (ik wit 't wel onderfchrijven)
Zal ook niet vrij van uw bentoeij(i)ng blijven :
Coed z6~6) t d : t zich daarop uw angel fcherp' 1
Dit zelfs belooft me op nieuw een onderwerp ;
Hoe nicer gij fuapt, hoe nicer ilt ftof zal vinden
lVIij, jegens u, icts gtooters to onderwinden .
Vaar, midlerwijl, vrij voort in uwe taak :
Veritrek de lien tot fchadeloos vermank ;
En geen van hen, zo(o) Lang ze u vlijtig eeren,
Zal tegen kerk, of (tact , ooir zamenzwee(e)ren I
Een voorfpellende Droom, verteld door w . G0 OF, den 7OcIober
1807, in eene Yesgadering van bet Departement Rotterdam
der Maatfchappij : Tot Nut van 'tAlgemeen, in de Zaalvan
hetGenoot%hap : Verfcheidenheid en Overeentlemming : zijnde de ees Jle der Redevoeringen , die, op bc/luit van dat Departewrent, in de zes Winterwa,vnden, van elk jaar, sullen gebouden
warden . Te ,fmflerdsm, bij J . F. Nieman . In gr . flva . 71 Bl.
na bet befluit des Departements to Rotterdam tot bet
D gar,
houden van Redevoeringen , de eerlle fpreekbeurt den
Ileere GOEDE to beurt viel, dacht hij ten onderwerp to moeten
kiezen, den pligt, den werkkring en hot vrolijk uitzigt van
con lid der Maatfchappij Tot Nut van 't /L'gemeen . Eene reeds
mfgebezigde llofte . Hij begreep, zou men hem met welgeval .
len hierover hooren, zoo zou de vortn zijner rode het voornaamtle moeten doen . Dus be oot hij to droomen . llij houdt
rich alsof hij na een flaapje van ettelijke jaren eene morgen .
wandeling deed , en tot zijne verbazing apes in zijne Ilad goheel anders vond . Onder ha geleide van eet,' ouden man naar
bet oog, maar eigenlijk, gelijk in het vervoig bleek, van den
geest van 'lader NIEUWENOUIZEN, nam hij apes naauwkeurig
op , vond alles, in zijnen fruaak, verbeterd, en iedcre verbetering, van wells eenen card ock, was door die Maatfchappij ,
en wel bijzonder door het Rotterdan?sch Departeinent, gefiicht : b . v. „ Kijk , kijk, kijk! war vliegt daar in de lucht?
dus viel ik, verbaasd over hetgeen ik zag, mijnen gids in de
rode . - Hot zijn luchtbollen, met fchepen daaronder, her .
nam hij koeltjes , die waarfchijnlijk suet goederen of Pasfagiers
uit China, Peking, Batavia, de Kaap de Goede Hoop of
Austrafie komeu . Zij zulleu flraks we! in de ftad, bij bet bui •
ten-
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tenlandfche luchtbol-kanroor , nederdalen." Een lid van bet
Rotterdamsch Dcpartement had her middei uitgevonden, otn
den bol, tegen wind en luchtftroom in, eenen vasten koers to
doen houden, en federt voer men fpoedig en geregeld, werwanrts men wilde. Zoodat, deze Voorlezing bevat des Schrijvers vrome, en dikwijls vrij onwaarfchijnlijke, vooruitzigten
en wenfchen t Her komt ons voor, dat men nog al gemakkelijk zoo als de
Ileer GOEDE, en nu ook met hem eens droomen kan . Wij wenfchen intusfchen hartelijk, dat noch de [leer GOEDE, noch de
overige leden des Rotterdamfchen Departements zich met
droomen zullen vergenoegen , maar wakker arbeiden , om werkelijk (iaar to ftellen iedere wezenlijke verbetering in den geest
der Maatfchappij ; waaraan wij ook geenszins reden hebben
to twijfelen . De weldadige Maatfchappij kan indedaad reeds
zoo vele daadzaken aanwijzen,dat men , ook zonder to droomen, voor de toekomst her meerdere en grootere overtuigend
kan bereltenen . Her droomen en droomen verhalen verhindere dan maar to Rotterdatn de werkzaamheid niet . - Van kahelen toch komen geene eijeren, gelijk her fpreekwoord zegt ;
en moet her Departement dat Riles ook maar gedeeltelijk uitvoeren, wat GOEDE gedroomd heeft, zoo valt er niet to Eatmen . - De Redenaar meent, hij gaf bier her een en ander,
dat ook wel elders van nut kan zijn .

ANTIKRITIEK
AAN DEN

RECENSENT
OOK DEIt

RECENSENTEIN .
.teui7repat anger olores! Maar wvie durft her wegen, onder
, her aanfchi jn to naderen van den Apollo , die , op den Hol®
landfchen Olimp, Rile kunstregters nan zich onderwerpt, em
zich daarom, met den weidichen naam van Recenfent ookder Recenfenten, boven alien verheft I En echter verftout zich de beoordeelaar des Ilden Deeis van de li'erken der Lataaf/ ./
Maatfchappij van Taal- en Diclrtkzrnde (A(g . Vader) . Letteroei.
voor i8o8. No . II . bladz . 83 enz .) een enkel woord to fprcken . - Her heeft, namelijk, then gebaarden Pythier, volgens zijoe alom geufurpeerde regten op den Helikon , beIraagd, is Deel III . No. 3 . zijner godfpraken, bl . ai6 enz .,
deta
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den voornoemden beoordeelaar , als onbillijk , aehteloos of
n kundig, to gispen, en hem alzoo zijne meesterlijke plak in
alle hare kracht to doen gevoelen . - De beoordeelaar
vindt echter voor als nog geene reden om zijn gevoelen
to veranderen , dat hij over bet bewuste Tide Deel gemit heeft . tier komt hem nog voor , dat bet eerfte der
twee ftukken (wie ook daarvan de ftellers mogen zijn ;
naam en hoedanigheid doen in dit geval niets af :) gekeel niet voegt bij de uitgave der werken eener Bataaf/che
Nlaatfchappij van Taal en Dichtkunde , als welker titel van
self bewerking van Hollandfclse kunst to kennen geeft , en dat in
bet tweede ftuk, bij de opgave van VONDEL' S verdienfien, een
der voornaamfte vereischten , bet gezag namelijk van gezond
verftand en oordeei, is overgeflagen ; een gemis, dat bij eene
Maatfchappij , die als kunstregtfrer to voorfchijn treedt , niet
mag worden voorbijgezien . -- Voorts blijft de beoordeelaar, op
gronden , die voor hem allezins voldoende zijn , zich vereenigen
met bet gevoelen van een aantal bevoegde regters in dit vak,
dat bet Prijsvers van den Beer TOLLENS boven dat van den
Ileer LOOTS daarom uitmunt, omdat bet eerfte meer getrouw
is aan de natuur ; dat is, omdat HUIG DE GROOT daarin gemaald wordt, zoo als hij waarlijk beftond : terwijl in het
tweede de bedrijven des beroemden mans bijkans overal gebuld worden in voorfiellingen , welke de aandacht meer tot
eigene kunst, dan tot bet eigenlijke voorwerp van den zang
lokken . Het non tali auxilio nec defenforibus istis eget, kan
even zoo goed op den Recenfent to rug fluiten , daar de beoordeelaar twijfelt, of de Heer LOOTS zich gaarne van eenen
fcheldenden Advokaat zal bedienen , en hij zich veeleer de gulden fpreuk herinnert : Sedulitas autem ftulte guein diligit, urget . De beoordeelaar althans acht zich verheven boven den
vitlust van eenen Recenfent, die denkbeelden en voorflellingen met opzet verwart en verdraait, waartoe in cene befcheidene beoordeeling geen grond was, en die zich gisfingen veroorlooft van kwade luim of wrack van eenig wexenlijk of logebeeld Iced.
Zoodanige gisfingen zijn den befchaafden
man Qnwaardig , daar zij die teedere gevoclens van bet
hart kwetfen , waarover de mensch zich zeli alleen tot
regter heeft.
De beoordeelaar pent zicl : zelf vrij van
Allen verkeerden hartstogt in dit opzigt, en dat zoo veel to
meer, daar hij tot de bewuste Alaarfchappij, welker flukken
hij voor zich had, en tot beide bekroonde Dichters , volllrekt
in geene audere betrekking flaat, dan als heminnaar der kunst,
zonder eenige de minfle vooringenomenheid van perfonen ; hij
vindt alzoo veeleer in doze beoordeelirg van den Recenfent ook
der Recenfenten eenen nieuwen fpoorflag , ow op deszelfs
partijdigheid voortaan war nnauwkeuriger to ietten , en de
kunst, met hare waarheid en fchoonheid, tegea veruieuwdu
oanvaileu to verdedigen .
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VADERLANDSCHE
LETTER-OEFENINGEN.
Verhandelingen van bet Genootfchap tot verdediging van den
Christelijken Godsdienst, opgerigt in 's Ha e . Poor bet
jaar i8o4 . Vde Stuk. Te flmflerdam en rn s Hage, bij
J . Allart en B . Scheurleer . In gr . 8vo . 47o Bl.

'

t H aaggch Genoot/ehap, tot verdediging van den Christelijken Godsdienst, reeds voor eenige jaren ecru
betoog gevorderd hebbende , ten bewijze , dat in de
Schriften des 0 . T . eigenlijk gezegde voorfpellingen ge.
vonden worden , waarop destijds door den Huogleeraar
J . H . REGENBOGEN is geantwoord, had nu eene nadere
aanwijzing gevraagd van eigenlijk genoemde voorIpellin en
des Ouden Testaments , die regtflreeks op onzen Heere ezus Christus zien . Hiertoe flrekt deze met den Goucien
Eereprijs bekroonde Verhandeling van den Eerw . L . B .
FOLDER , Predikant to Bierum, in Groningerland .
Eerst wordt bet denkbeeld van regtflreekfche voor .
fpellingen bepaald , en 't belang aangetoond van zooda•
Dig onderzoek, of dergelijke voorfpellingen werkelijk in
bet 0 . T . voorhanden zijn . Daarna volgt de aanwijzing
zelve, in drie Hoofdjlukken . In bet eerfle worden eenige plaatfen van bet 0 . T . in overweging genomen , die
den Mesfias voorftellen in zijne hoogheid, Pf . 11, CX.
Jef. XI . XII , IX. Jer . XXIII : 5, 6 . Mich . V: r .
Zach . IX : g, io . in zijne lotgevallen, Jef. LII : i3--LIlI.
Pr. XXII . XL . XLIX . Ook dezulken , die uit vroegere tijden voorkomen , Gen . XII : 8 . XLIX : io . Dent.
XVIII : t8 verge( . met vs . t8, i9 . 9-- Omrrent deze
godfpraken worden dan, in bet tweede floofdliuk, eenige vragen geopperd en beantwonrd : Zijn de beloftcrt
der Profeten , betrekkelijk den Mesfias, van dien acrd,
dat zij eens moesten vervuld worden, of moot men die
aanmerken, als enkele poerifche heelden, ailegorie enz .?
Zijn de voorzeggingen der Proferen , aangaande eenen
?1esfias, conditioneel gegeven, of niet? 1-leb -ben de Profe.
B b
L.ETT . I3o8 . NO . 9.
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feten , in de bebandelde godfpraken , ook tiidsbepaling
gemaakt , betrel:kelijk de I:omst van den Meslias ? De
Schrijver vindt dezelve Gen . XLIX: io . Jef, XI : i .
en in bet doorgaand verband , waarin de Prn eten daarvan gewoon zijn to fpreken . -•• filet derde F%oojdfok be .
heist bet bewijs, dat bet Profetisch voortiel aangaande
den hlesfias , vervat in de behandelde godfpraken , iii
fezus Christus is vervuld geworden . flier wordt be .
weerd, dat de Schrijvers van bet N . "! . in hunne verha.
len van fezus ]even , lijden enz . zoo volkomen met de
voorzeggingen der Profeten, aangaande het leven , lijden
cnz . van den Mesfias, inttemmende, over 't geheel genomen, niets ten voordeele van hunnen Meester konden
deen . Zij konden niets anders doen , dan van bet ge,
beurde, dat algemeen erkend en door niemand tegen .
gefproken werd, gebruik maken, b . v . met opzigt tot
den tijd, waarop, en de omitandigheden, onder welken
fezus in de wereld kwam, bet geflacht , waaruit hij geboren werd, bet lijden , dat hij onderging ; welk alles,
tot in kleine bijzonderheden zelfs , met de aankondi.
gingen der Profeten, op eene in 't oog vallende wijze,
overeenitemde . Dat doze overeenkomst enkel toevallig
geweest zij , en dat wel in zoo vele bijzonderheden,
komt den Schrijver zoo ongerijmd voor, dat bet geene
wederlegging verdient, vooral als men in aanmerking
neemt, dat zij , voor een groot gedeelte, zaken betreft,
die van bet gewone afwijken . De bedenking , door
IEICHHORN en anderen daartegen ingebragt , dat bet
niet to vermoeden zij, dat de Profeten, over zaken vast
de vertte toekomst fprekende, zoo vele bijzonderheden)
zouden vermeld hebben , meent hij gemakkelijk to kun .
pen oplosfen, als men bun flechts eene hoogere verlich .
ting en goddelijke inblazing toekent ; terwijl er ook on .
loochenbare bewijzen voorhanden zijn, dat zoodanige
voorfpellingen in bet Oude Testament , zelfs reeds ira
de N ozaiiche fchriften , voorkomen . En zoo tracht hij
dan ook andere meer bijzondere zwarigheden, tegen de
vervulling der bovengenoemde godfpraken in fezus
Christus, uit den weg to ruimen . De meeste moeijelijkheid geeft hem de waarneming , dat de Profeteta
meermalen den Rlesfias, ais een grout en luisterrijk Koning , voorilellen , en hem eene heerfchippij toekennen , onder welke de menfchen ook veleriei tijdelijke
zegeningen zouden genieten , waarin Israels vulk bij .
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Zonder zou deelen ; 't geen zich niet gemakkelijk op den
geringen that van Jezus laat toepasfen . Evenwel ook
deze hedenking meent hij to kunnen oplosfen, door to
ontkeunen, dat de Mesfias alleen als zoodanig door de
Profeten is aangekondigd, en hunne voorzeggingen van
den luister van het Mesftaanfche rijk to doen voorkomen, als naauw verbonden met andere, die van zifne
vernederingen melding maken, waarom geene letterlijke
vervulling der eerstgenoemde zal to verwachten zijn,
terwiji het ook onredelijk zou zijn to onderftellen ,
dat al het voorfpelde reeds zijne vervulling moot be .
komep. hebben . Met veel fchranderheid bedient zich
de Schrijver vooral van deze laatlte aanmerking , met
opzigt tot de voorzegging van uitwendige tijdelijke
voorregten , die zekerlijk geenszins letterlijk, en dan
ook nog maar ten deele, vervuld zijn .
In een bijgevoegd Aanhangfel wordy, nit de overeentl:emming der gefchiedenis van Jezus met de voorfpellingen aangaande den Mesfias , eon bewijs ontleend voor de waarheid en goddelijkieid der Evangelieleer .
Men moet den Eerw . FOLDIER het regt doen , van
zijn onderwerp wel doordacht, en met grondige kennis
bepleit to hebben .
Of evenwel zijne redeneringen,
en wel bijzonder de oploslingen der ingebragte bedenkingen, in het derde Hoofdttuk, genoeg tteek houdeu,
daarover willen jwij geene uitfpraak doen . Die, met den
Hoogleeraar EONIJNFNBtJRG, deze geheele zaak uit een
under oogpunt belehouwen , zullen er ten minfte nog
wel 't een en and er in aantrefen, dat zij dusverre nierr
zoo ingezien hadden , en waarover no ; nader verdient
nagedacht to worden .

iLeerrede ter voorbereiding tot bet i. Avandmmal. Door
D . F . V . REIN HARD, KeurfakJ'sch Opperhofprediker et
Kerkenraad . Naar bet Hoogduitseh . Te Leeuwarden,
bij J . W. Brouwer . 1807- Zn gr . 8vo. 28 Bl.

Al wederomencone
Leerrede van den waardien
wel, zoo wij meenen, eene der laatst
,
C

REIN-

HARD,

uitgegevene van then voortreffelijken Schrijver, die, hoe
dikwijls hij ook, over denzclfden tekst , en bij dezelfde
gelegenheid, moet prediken, telkens eene zekere nieuwk b a
heia
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heid aan 't behandelde onderwerp weet to geven , en
wiens Leerredenen , zoo door de belangrijkheid der
floffe , als door de levendigheid van 't voortcel , en geheele wijze van behandeling, zich, op de voordeeliglte
wijzc, van de meeste voorhanden zijnde kerkelijke redevoeringen onderfcheiden, en , op de uitnemend(le wijze,
gefchikt zijn , om befchaafde en nac',cnkende menfcoe t
't overgroot gewigt en wijduitgeflrekt nut van redelijke
God sdienstbegrippen to doen gevoelen , en in 't gelorif
van de goddelijke waardij der weldadige C;hristeliji,e
leer, tot bevordering van ware zedelijkieid, to flerken .
Ook deze Leerrede , ter voorberciding tot de vies ink van
hot f1 . Avondmaal uitgefproken , verdient in veler handett
to zijn . De inleiding , over de heerfchende en Heeds
toenemende verachting van den Godsdienst, is tresend .
Daartegen vindr hij , in de (tichting dier heilrijlce inrigting , tot plegtige gedachtenisviering van den dood van
r`ezus, een allezins gefchikt behoedmiddel . De hoofdllelling, die hij in deze Leerrede , over de woorden van
Paulus , i Korinth . XI : 23-32 , op do hem eigene wiize
ontwikkelt, en met de gewigtig('e en duidelijkfle bewijsredenen bekleedt , is deze : dat bet 14vondrnael des Heeren
ens, in denzelfden trap, gewi tiger warden anoet, in welken ons tijdvak erger wordt . H~ij ver elijkt, tot dat ein-

de , de ondericheidene foorten van verergering in den
tijct , dien wij beleven , met de bijzondere nuttighedeu,
die men, hij tegenover(lelling , var bet Avondrnaal kan
verwachten . Hot Avondmaal verfi-haft (t) bij de zu.-77t
naar verflrooijing onder onze tijdgenooten, verzarneling ; (2)
bij hunne zinneli/kheid, verheing ; (3) bij hun on gelvot,
bevestiging ; (4) bij hunne eigenbaat verwijdering ; (5)
bij hunne geweiddadigheid, gerustflelling4 en (6) bij htenne
bepaling tot bet aardfche leven, de hoop der onflerfelijkheid.

Elk van deze punten bevat gepaste teregtwijztngen,
vergezeld van de hartelijkfte opwekkingen ea krachtigIte
aanfporingen, om warm gevoel voor Godsdietnst en Zedelijkheid to onderhouden, en zich daarmede, tea on dc
loktlemtnen der verleiding en de valttrikken der' o ndeugd, to flerken .

Over
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Over de waarneming van den openbaren Codsdienst . Eene
handleiding roor Hervorrnden . Door G . B . REDDINGIIIS,
Predikant to LWaardenburg en Nederrijnen . Te 4rnfterdarn, bdj `V. Brave . i8o8 . In RI. Svo . 74 131.
en Boekje, gelijkfoortig als dat over den Doop en her
wondmaal van denzelfden Schrijver, onlangs door
ons aangekondigd . Ook dit vinden wij aanprijzenswaardig . - Intusfchen geeft hetzelve ons aanleiding tot de
volgende algemeene aanmerking, belangrijk genoeg om
herinnerd to worden . De Schrijver melt, „ dat de open„ bare Godsdienstoefening niet minder dan vijf voor• name oogmerken heeft , die alle van het nirerst ge• wigt zijn . Namelijk , vooreerst , bevordering van
• onze Bijbelkennis ; ten tweede , bevordering van ons
„ Christelijk geloof en troost ; ten derde, bevordering
• van anze verbetering ; ten vierde, verliecrlijking van
„ God en Christus ; en ten vijfde , uitoefening van Chris• telijke gemeenfchap ." Dit voorftel is overeenkomftig de
doorgaande denkwijzc der Ilervormderi, en overeenkomftig
hetzelve zijn alle de verdere redeneringen van den Eerw .
REDDINGIUS ingerigt. Dan, onzes inziens , is dit voor(tet
onnaauwkeurig,en aanleidelijk tot eeneverkeerdegevolgtrekking . - De hoofdbedoeling der openbare Godsdienst .
oefening is de openlijke en gemeenfchappelijke verheerlijking van het Opperwezen en van den Zaligmaker der
WVereld . Deze hoofdtied oeling vervat de eigenlijke en
eenige reden van verpligting tot bijwoning der godsdienilige zamenkom(ten . Men behoort milks to doen , ten
eindc den Allerhoog(ten in bet openbaar en gezamenlijk
to aanbi :iden, voor zijne weldaden to darken, aanhoudende gunstbetooning en nieuwen zegen of to fmeeken ,
Fnitsgaders omm den Verlosfer de hulde, Hem verfchuldigd , toe to brengen , ook door de onderhouding der ingeltelde plegrigheden,--en alzoo openlijk onze afhanke .
lijkheid en dankerkentenis to betuigen . Dit eerbewijs is
men Gode en den Zaligmaker verfchuldigd, en daarom
verpligt ten Huize des Gebeds op to komen, buiten aanmerking van bet voordeel , 't welk men kan erlangen
door de leerzame of (tichtelijke voordragt des Leeraars,
tot vordering in godsdienfIige kennis en opwekking tot
Christelijke deugdsbetrachting . Niet (fat wij zulks zouden Bering achten : verre van daar . Bijbelverklaring en
B b 3
een
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cen godsvrucbt bevorderend voorllel heeft allezins zijne
nuttigheid ; maar de eigenlijke reden van verpligting tot
kerkgaan }overt zulks niet op . Deze is de openlijke en
gemeenfchappelijke Gods- en Christus-vereering .- Volgens dit voorltel vervailen de uitvlugten dergenen, die
de godsdienftige zamenkomtlen verzuimen, onder voorwendfel dat zij genoeg geoefend zijn in Bijbelkennis,
enz . ; zichzelven t'huis door bet lezen van goedeBoeken
en beste Predikatien opbouwen ; of den plaatlelijkerl
Lceraar de gefchiktheid ontzeggen om hen to leeren en
to ftichten . In de daad, de reden der verflaauwing in
de bijwoning der openbare Godsdienstoefeningen is, bet
verkeerde denkbeeld, dat bet openbaar onderwijs en tie
flichting, met andere woorden , bet aanhooren der Leer .
rede, de hoofdzaak zou zijn . Men trachte den menfchen
to beduiden, dat zij niet zoo zeer d4,d,rom ter kerke behooren to komen, als wel om deel to nemen aan de openbare Godsvereering , ter volbrenging van ecnen pligt,
Gode en den Verlosfer verfclluldigd ; en de bedenkingen
van velen , ontleend nit den waan van eigen vordering in
godsdienftige kennis, of van de vermeende onbedrevenheid des plaatfelijl,en Leeraars om hen daartoe bevorMen zie deswege
derlijk to zijn , zullen vervallen .
de tweede van vier Tlerhandelingen over de oorzaken van bet

verval in den openbaren Eerdienst, enz . ter beantwoordinge
eener Prijsvrage, e nz . t o Utrecht uitgegeven, 1797I iscoars prononcd dins 1'Eglife Wallonne de Leide, &c .
Du is : Leerrede, uitgefproken in de bya fiche I erk to

Leijdert , bij gelegenheid vary bet overlijden van wijlen den
.Heere S .. F J. R A U , Hoogleeraar in tie Godgeleerrhreid en
()osterfehe talon , en I eeraar der genoemde Gerneente . Door
eenen zijner 1lrnbtgenooten . Den I3 DeJ . c . SOUCHA
cember 1807 . Te Leijden, bij J . van Thoir . 1808 . In
gr . 8vo . 35 Bl

n daze Leer, ede, die tot tekst beet de bekende plaats,
Flebr . Mill: 7, hctaalt de Eerw . SOUCHAY den verfehuldigden tot aan de na edachtcniste van wijlen zijnen
beroernden Ambtgenoot, een Iieraad der Leijdfche Hooefcbool , verniaard , zoo wel door zijne veelvuldige
geleerdh°id ca gezuiverden fmaak voor het fchoone, als
urn
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om zijne meer dan gewone welfprekendheid , wiens geniis door de Gemeente, welke hij als L eeraar bediende,
met refit wordt betreurd , en hetwelk der klooge.
fchole door eenen VAN DER PALM voorzeker op de beste wijze konde vergoed worden . Met zoo veel genoegen als deze Leerrede zal gehoord zijn , hebben wij dezelve gelezen .
Om van den deftigen en manneli :jken
ilijl niet to gewagen , vertoont dezelve den kundigen
Redenaar, die zijtis onderwerps volkomen meester is,
en, van de verdienften des Overledenen doordrongen,
denzelven, in de onderf'cheidene gewigtige betrekkingen, in welke hij ilond, in een beminnelijk licht vertoonr . Gelukkig, indedaad, dat een Redenaar van zoo
ongemeene en zeldzame verdienfle, als wijlen de Heer
RAU, eenen fpreker als den deer SOUCHAY tot Kerkelijken Lijkredenaar heeft bekomen !

Lofrede en Lijkzang op SEBALD FULCO JOHANNES RAU,
uitgefroken in de openbare I7ergadering van de lJIaatfchappi; der Nederlandfche Letterkunde to Lei/den , op dens
twaalfden van Sprokkelmaand I So8 ; de eerf a door j.
TEISSEDRE L'ANGE , de laatfe door w . BILDERDIJK .
Te Haarlem, bij J . Enfehedd en Zonen . i8o8 . In gr .
8vo . 16o Bl .
rder de jammerlijke verliezen, welke kunst en wetenfchap federt eenigen tijd in dit Land g€ledera
O
hebben , mag to regt geteld worden de Hoogleeraar

RAU,

lieraad der Leijdfcbe Hoogefchole, uitmuntende door
taalgeleerdheid, welfprekendheid , en braafheid van karakter . Hij vooral verdiende lofprijzing om zijne zeldzame hoedanigheden, en de Vriendfchap weigerde bent
ook hare hulde niet . Die Maatfchappij, van welke hij
zelf een zoo waardig Lid was , ontving, door den mond
van twee barer aanzienlijke Leden, in haar midden,
die openlijke vereering , welke aan verdienilen toe .
hehoort .
In de Lofrede ontvouwt de Heer L'ANGE den roem
zijns voorwerps, van den eerflen aanleg zijuer kindsheid
uit een aanzienlijk geflacht, door alle de kringen van opvoeding en jeugd , door de fludiEn van rijpere jaren,
door de verbindtenisfen der dankbaarhtid en vriendf3 b 4

fchap ,
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(chap, door alle de bevorderingen cener waardige lettermin , door velerlei aangename en treurige lotgevallen des
]evens , tot op bet h atfte oogenblik, wanneer de beroemde Man aan 's Lands Univerfiteit, aan de geleerdheid,
aan den kanfel , aan zijue vrienden en magen werd ontrukt . Belangrijke 4anteekeningen , achter de. Lofrede
geplaatst , dienen ter opheldering van hetgeen in dezelve
flechts met een enkel woord had kunnen gemeld worden .
Uit bet een en ander maker wij bet ors gaarne ten pligt,
den Heer RAU aan onze Lezers wat nader bekend to
maker .
SESACD FULCO JOHANNES RAU werd geboren teUtrecht
op 16 Odtober 1765 . Zijn Vader, uit een beroertd geilacht van Herborn afkomftig , de drieentachtigjarige
zeer waardige grijsaard , Hoogleeraar in de Godgeleerdheid en Oosterfche talen aan Utrechts Hoogefchole, SFBALD RAU, eene waardige Moeder, Vrouwe
SUSANNA SEBINA RilYTSMA , van Friefche en Amfterdamfche afkomst, en drie Zusters, betreuren nog den
vroegen dood van eenen eenigen Zoon en Broeder .
Reeds in zijne vroege kindsheid gaf hij ondericheidene
blijken van cene ongemeene vatbaarheid van begrip , fijn
bewerktuigde zintuigen, vlug verfland, joist oordeel,
getrouw gelieugen en rijke verbeeldingskracht, zoodanig
dat hij, reeds voor zijn negende jaar, enkele levende
talen en, onder bet opzigt van den Utrechtfchen Redtor
REITZ, de latijnfche en griekfche talen met de meestevlijt
beoefende, en daarbij reeds aanmerkelijke vorderingen in
dicht- teeken- en fchilderkunst maakte .
In eene vroege jengd alzoo de skademifche loopbaan
to Utrecht betredende, verwierf hij alom de goedkeu .
ring der meeste Hoogleeraren aldaar , wier lesfen hij
zeer viijtig bijwoonde, met dat gevolg, dat hij, om zijne erkende liefde tot de Zanggodinnen, reeds voor zijn
vijftiende jaar, met bet lidmaatfchap des geleerden Genootfchaps : Dulces ante omnia IM7ufae , vereerd werd,
E'n bet was vooral op deze loopbaan , dat hij , door zijnen waardigen Vader tot de Oosterlche letterkunde cit
is godgeleerdbeid gelokt , reeds voor zijn negentiende
jaar, eerie proeve zijner bekwaamheid ieverde in de openverdedigitrg zijner overzettinge vat4 een Arabisch
handfchrift over de Hdelgefleenten, door den geleerden
Ewyptifehen ACHMED T$1FASCHI, zoo bet fchijnt, omwyent de dertiende eeuw vervaardigd, welke proeve door
ken
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kenners als een meesterftuk gefchat is , en ten dien tide
to meer lots verwekte , daar het geheele werk door den
Jon eling reeds was voltooid .
Eene reize met zijne Ouders naar zijne Grootmoeder,
to Herborn in het Nasfruf he, in dat zelfde tijdperk van
zijn leven, gaf aanleiding tot de bepaalde keuze van het
Leeraarsambt bij het Walfche Kerl3genootfchap . Eene
naburige Gemeente van Franfche Vlugrelingen , den
dienst hares Predikers door ziekte misfende , verzocht
onzen Student tot deszelfs vervulling . In de volvoering
dezer taak flaagde hij zoo ongemeen gelukkig, dat hij,
en aldaar , en bij zijne terugkomst to Utrecht, den [terkften aandrang verwierf , om zich bij uitzondering aan
den predikdienst in de Franfche taal to wijden, gelijk
hij dan ook, na eene voleindigde Ioffelijke ftudie, op 2
September 1785, bij de Walfche Synode to Leijden tot
Proponent werd bevorderd . De roem, overal van hem
uitgaande, bezorgde hem weldra het beroep to Hardergvijk, alwaar hij op i8 Junij 1786 zijne intrede hield .
Alleenlijk het vertrek van den Eerw . ROBERT van LeijdennaarAmfiserdam,in hetzelfdejaar,veroorzaakteflechts
een kort verblijf op zijne eertte ltandplaats ; wordende
bij tot deszelfs opvolger to Leijden beroepen en aldaar
op 19 November 1786 ingehuldigd, en wel onder gunitige dispenfatie der Staten van Holland omtrent de wet
van 13 April 1677, welke het beroep van de \Vafche
Predikanten regtftreeks tot den vollen ouderdom van 2 3
jaren bepaalde .
Den predikdienst to Leijden met ongemeene flichting
en toejuiching waarnemende, konde het niet misfen, of
voor hem werd weldra de weg geopend tot hoogere bevordering . Reeds in den jare 1787 to Utrecht als Hoogleeraar in de Godgeleerdheid en Taalkunde beroepen,
fcheen hii alleenlijk in tweeftrijd met een gelijk beroep
aan Leijdeu's Hoogefchool ais gewoon Hoogleeraar in
de Godgeleerdheid, welk laatfte hem met eene bijzondere
erkentenis zijner verdienften werd opgedragen ; waarom
hij dan ook dit laatlte aannam en zijne gewigtige bedie .
ning, echter niet zonder mengeling van droefgeestigheid
en blijdfchap, op 12 April 1788 met eene plegtige redevoering aanvaardde .
In 1794 tot Hoogleeraar in de Oosterfche Talen en
Joodfche Oudheden zijude aangefteld en zijne taak zelfs
1,)et cene openlijke redevoering hebbende aanvaard, onderBb S
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de vond hij in den jare 1795 eenigen wederfl.and in de
vernietiging zijner aant'l - elling en bet beroep van den Heer
VAN DSt: PALM in zijne plants ; hij keerde alzoo tot hot
onderwijs der godgel erdheid to rug, dock niet zonder
eene zekere vergoeding van doze grief bij de eerstkomende gelegenheid ; terwijl hij, in 1799, wanneer bet tlaatkundige belluit der affcheiding van Kerk en Staat zilnen
dienst wankelbaar fcheen to maken , tot Iloogleernar in
de gewijde Dicht- en Redekunde aangetleld on alzoo op
nieuw aan de Akademic word verbonden ; wordende
zuii:s eerlang nog nader gevolgd door een tweede wreerend befluit van Curatoren , dat hij de plaats van den
Floogleeraar VAN Dar, PALM , in dit jaar tot Agent der
Nationale Opvoeding verkozen , geheel zoude vervangen tot op deszelfs terugkomst , als wanneer beide Hoogleeraars cleze taak met onderling goedvinden onder elkanderen zouden verdeelen . Zelfs dan, wanneer al bet onderwijs in de godgeleerdheid mogt wegvallen , zoude hij
den rang en t1tel deter faculteit behouden en met denzelven overgaan tot bet wijsgeerige vak , waarin hij nu
voor alsdan gelleld wend ; gelijk dan ook, in den jare
i8o6 , wanneer de Hoogleeraar VAN DER PALM tot de
Akademie to rug keerde , de bepaalde verdeeling van bet
onderwijs gevolgd word . De ontzettende ramp, aan de
clad Leijden op 12 Januarij 1807 to beurt gevallen, kontle net nalaten den gevoeligen RAU geweldigst to treffen , d^ar hij , net dqn met zeer vele moeite , zijne
Dchtgcnoote en Kindcrs van onder de puiiihoopen verloste , en zijne aanzienlijke .Boekerij , met een aantal
kostbare handfchriften, en daaronder vooral bet door hens
voltooide Arabifche werk van -rEIrASCIUI, met de aanteekeningen van andere geleerden , en eene Lofrede op den
iloogleeraar PESTEL, aan de verwoesting der vlammen
ter prooije zag . Gelenigd, 't is waar, werd deze (mart
door de tegenwoordigheid en deelneming van Z . M . den
,honing van Holland, die hem, tot herifel van geledene
fchade , eene fom van tien duizend guldens fchonk, en .
1mg daarenboven eene voortdurende jaarwedde van drie
duizend guldens toelegde : dan . de nadeelige invloed
van dozen geweldigen lchok voor zijne gezondheid open .
baarde zich to flerk , om nier ook daaruit de jammer)ijkile gevolgen to vreezen . f ene rein , echter , naar
P,~rrijs in de vakantie dezes jaars , gelijk hij to voren in
1790 xtaar den Bosvenrhijn en in 1792 naar Engeland god aa z
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than had , fcheen hem alle de kracht van ligchaam pn
geest to hergeven , zoodat hij zijne werkzaamheden in
den herfst met vernieuwden moed wederom aanving .
Doch eene nienwe romp bedreigde hem in October, bij
.'-,and zijner Kinderen, die hem eenen
.
den gevaarvolien to
geruimen tijd tusfchen hoop en vrees deed dobberen .
I'.ene verl:oudheid op 27 November, in den eerffen opflag zoo weinig geteld , dat de dienstijverende Leeraar
niet clan mrt moeite door zijnen Geneesheer werd to rug
gehouden , om zijne beurt op den eerstvolgenden Zona
dag to vervullen, ontaardde weldra in allerlei catarrhale
toevallen , wier hevigheid , voor alle hulpmiddelen der
kunst zwichtende, hem op den iften December 18o7
deed bezwijken , in den ouderdom van flechts even
twee-en-veertig jaren , nalatende eene bedrukte WeduWe , Vrouwe GERTRUDE STEPHANIE, Gravinne VAN
RANDWIJCK, met welke hij in Januarij van 1794 in den
echt was getreden , en uit dit huwelijk vier Kinderen ,
twee Dochters en twee Zonen , die bet geniis van eenea
waardigen Vader met heete tranen befch reijen .
In de letterkundige loopbaan onderfcheidde zich de
geleerde RAU niet zoo zeer door de uitgave van gefc •h riften , die zijnen naam vereeuwigen, als wel door den
zorgvuldigen arbeid zijner hooge betrekkingen . Behalve
de meergenoemde proeve van Arabifche overze*ring ,
Welke hij nog altijd gehoopt had in haar geheel te zullen uitgeven, offchoon door de verwoesting van i2 januarij daarin verhinderd , heeft men van hem flechts
vijf Latijnfche Redevocringen , bij onderfcheidene gelegenheden aan 's Lands Hoogefchool uitgefproken , en een
aantal kleine opitellen van verfchilleriden card , in vroegeren en lateren leeftijd , zoo in bet latijn ais hollandsch ,
aan de letteren , bijzonderlijk ann de •d ichtkunst toegewijd, waaronder vooral bet dichtftuk van zijue jongelingfchap uitmunt, getiteld : Trajet?urr, ad Rhernum , van
den rare 1782 . Eenige derzelven worden ook in de Aan .
teekeningen opgegeven en medegedeeld, zoo als de voortreffelijke Latijnfche Ode , o1a de herdenking van den
meer dan 551arigen dienst van 's Mans Vader aan de
Utreehtfche Hoogefchool , hij gelegenheid der overdragt van deszelfs ReFItoraat , gelijk mede de Hollandfche
Zang op den dood van den beroemden BELLADIY , met
wien hij, in gemeenfchap van nog audere drie Kunstvrienden, de Heeren KLEYN, HINLOPEN C11 CARP, de
bar-
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hartelijk(le vricndfchap op den dunr had aangekweekt ;
eene Ode aan den Dood , en andere meer . Ell bet is niet
dan met de opregtfle welmeenendheid, dat wij ook ons
verlangen bij den wensch des l,olredcnaars Karen , dat
alle doze, vooral de not; onuittiegevene,mces erflukken
in eenen bundel zullen worden publiek gemaakt . Doch
ook deze voorthrengflleu leveren zulke doorilaande blijken van een fijn vernuft , van kiefchen funaak en edel
gevoel voor bet ware en fchoone, door letterkunde en
oordeel befchaafit , dat zijne verdieniten ongctwijfeld
met de dankbaarfle erkenrenis door volgende geflachten zullen worden vercerd .
Datgeue vooral , wat den vromen Rf,u hijzonderlijk
kenmerkte , was de getrouwe waarneming van z ijnen
post, als Hoogleeraar, in het onderwijs der Oosteriche
Talen en Dichtkunde naar de kortfte en beste re~;eleu,
in dat der Hebreeuwfche Oudhedeu , en bijzonderhjk
in de zoogenoemde herderlijke Godgeleerdheid , door
hem om de twee jaren in bet Fransch gehouden . De
voortrcffelijke Jongeling'en , die uit zijne School zijn
voortgekomen, en nog heflendig, met den Lofredenaar
zelf, de nagedachtenis van hunnen Meester zegenen,
zijn zoo vele ij)rekende bewijzen van den ijver en geItikkigen invloed, waarmede hij de belangrijkfte lesfen
aan bet veriland en hart zijncr leerlingen wilt tnede to
deelen .
Ook van daar was bet oogpunt , waaruit hij
de godgeleerdheid behandelde , meer zcdelijk beoefe.nend, dan wel Icerflellig, off'choon hij anderzins in de
voordragt van bet godgeleerde ilelfel aan de gevoelens
zijner Kerke getrouw bleef ; heijverende hij zich zoo veel
to meer in ]let onderwijs der zedekundige godgeleerdheid , als welke den Christelijken Godsdienst in zijne
oorfpronkelijke fchoonheid en ftrekking des to fterker
moest aanbevelen , zonder echter zijne hoorders met de
iaieuwere leerilelfels der zedekunde onbekend to laten .
I3uitengewoon fterk en algemeen was bovenal de indruk, dien hij maakte met zijne gewijde redevoeringeil
als Christen- leeraar . Dichter en redenaar gehoren , en
do,irdrongen van den geest van jezus leer, miste hij op
den kanrel nimmer zijn doel van overtuiginge wegens
de voorge(telde waarheid en van overredinge ter verbetering van bet hart . H,) ding, Item, gelaat, gebaren,
rnaar hijzonderlijk de vo ;rt:ra -t zelve , vermeesterdcn
Tt'u geh 11c'_ja : ?1 .1 t :Jorc ;'r dat 'nze Redenaar als bet
voor-
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voorbeeld van gewijde welfprekendheid alomme werd
toegejuicht, en ook buiten 's lands, onder andere bij
zijn verblijf to Parijs in Julij 1807, uit dezen hoofde de
nadrukkelijktte goedkeurin ; ondervond .
Lij alle deze voortreWelijke gaven paarde zich een allezins braaf en innemend karaktcr, dat hem de achting
en liefde verwierf van allen , die hem van nabij leerden
kennen ; van waar dan de fpoedige bevordering in zijnen hoogen post , de vriendfchap van vele voorname
Ylannen, uit allerlei ttanden , bet lidmaatfchap van aanzicnlijke Maatfchappijen , de vereerende taak der ontcijfering en vertaling van ofhcicele ftukken, bij bet Gouvernement uit Turkije en andere Oosterf the Landea
ontvangen , de uitlegging van Warner's Legaat ten behoeve der ituderende jeugd , hot Curatortchap van hot
Stolpiaanfche Legaat , de hooge zorg over bet \Valfche
Kerkgenootfchap, bet toezigt over de ftedelijke Scholeu
to Leijden , en bijzonderlijk de rigting word opgedragen
der Schilder- en Tecken-Akademie in dezelfde Stad ,
welker room hij, als kenner en beoefenaar dezer kunlien, bij uitnemendheid handhaafde en u itbreidde . i n
211e deze betrekkingen, en bepaaldelijk in bet beftuur
der Akademifche zaken , aan hem toevertrouwd , gedroeg hij zich met alle die waardigheirl,welke niet konde nalaten de achting voor zijn perfoon en zijne gaven
tot eerbicd to verheffen . Geen wonder alzoo, (fat de
voortreffelijke RAU, ook in de benoeming als Ridder
van de Orde der Unie, een opeulijk bewijs ontving van
des Konings bijzondere vereering , welke nog zells na.
zilnen dood voortduurt , daar Z . M . de Koning zelf,
in een eigenhandig bijfchrift van bet Antwoord op deft
Rouwbrief, door de bedroefde 1Veduwe aan Hoogstdenzelven toegezonden , aan haar de heeft der t oegezeg .
d e jaarwedde verpligtend heel' aangeboden .
Ten flotte van dit uittrekfel , kunnen wij nict afzijn
de korte befchrijving mode to deelen van de uiterlijke
gedaante des waardigen Mans, die geheel overecnOenmt
met zijne beeldtenis in mezzo tinto , door den Kunstfchilder HODGES voor eenige jaren vervaardigd , en tevenS
acne proeve oplevert van de bijzondere zorg , welke
de Lofredenaar, door andere vereerders van 's Mans
naam geholpen , heeft nangewend, om zijne nag;edachtenis kennelijk en dierbaar to maken voor tlj .lgenoorea
en nakomelingen .
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„ De geltalte van s . F . j . RAU was rijzig en buiten„ gewoon lang, zonder wanflaltige onevenredigbeid der
„ deelen , wier vorm en betrekking zeer regelmatig en
„ over het geheel fchoon was .
Hij had een breed ,
„ matig gebogen en verheven voorhoofd ; zijne oogen
„ wares groot , blaauw , fprekend , vol zachtheid en
,, kracht ; zijn neus had veel van den geprezen vorm
„ der Antieken ; de gedaante van zijnen mond was lief„ talig , de fluiting zijner lippen flil en edel , zijne kin
„ langwerpig rond . In de hooding van zijn hoofd en
„ ill zijne geheele getlalte heerschte eene groote beval„ ligheid , losfe zwier, gepaste fierheid en innemende
In zijn fpreken , in zijn groeten en
„ welilandigheid .
„ in alle zijne manicren , herkende men dadelijk de
,, vrnchten van eene goede opvoeding en van zijnen
„ gemeenzamen omgang met de befchaafde wereld ; ter„ wijl dit ilreelend uiterlijke den verhevenen invioed
„ teekende van eenen edelen , zachtmoedigen en waar„ lijk grooten geest ."
Den lof van zulk eenen grooten Man to melden , vigil
den Heere L'ANGr. ten deel, en hij volvoerde deze taak
op eene waardige wijze„
Offchoon wel de Redenaar , in dit moeijelijke vak der kunst, niet die hooge
vlugt bereikt , welke zij , bij eene vereering van Karen
lieveling , verlangen mogt ; offchoon de Redevoering
overvloeit van plaatfelijke bijzonderheden , welke door
hare dorre befchrijving to zeer afileken bij den anderzins
hoogen toon , lien de Spreker in den aanvang fcheen
to willen llemmen ; ja, ofichoon zelfs, door het gemis
van orde in de voorilelling , aan het geheele iluk die
eenheid mangele, welke aan de Lofrede eigen behoort to
wezen, vindt men echter op vele plaatfen dat eenvoudig
Schoone, fomtijds zelfs dat verhevene , welk de fchilder in zijne familie-groep even krachtig zoude uitdrukken, et : het oopunt, 0111 ons den waren geleerden , den
man van een fijn en kiesch gevoel , den hcoefenaar der
kunst , den vlijtigen waarnemer van zijnen post , dell
waardiy;e.u noon en vriend van alien, die rondotn hem
warer. , to doen kennen , beminnen en navolgen, verdient, met alie de gebreken in deszelfs wijziging, eene
dankhare goedkeuring .
De Lijktiedacbtenis van den Heere l ILDFRDITrr, achter
deze Lofrede geplaatst , kenmerkt den llichter , diep
*.rPurende over het gemis van eenen waardigen vriend ;
Vail
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van waar dan de jammerklagt over vergankelijkheid en
dood , beroep op de eifclaen en pligten der vriendfchap, verheffing van den verdienftelijken man in zij .
Dell nuttig(ten Itand voor dit leven, als Leeraar van
het Christendom , en de uitzigten op zijne veredeling
in eerl ander beftaan , ats den besten troost wegens
zijne ontbering . Bij zulk eene ftemming, waarin de
1)ichter dikwerf tot zichzelven keert , en uit deze
vergelijking allerlei droevige toonen lokt, is juist die
weeklagt van hei overftelpte gevoel to wachten, welke
zich niet kreunt aan regelmatige voorftellingen of uitdrukkingen, maar alleeulijk de ingevingen volgt eener
door hartstogt gefchokte verbeelding . Te vergeefs zal
de Lezer dus alhier die hooge kunst zoeken, welke hij
anders in den erkeiaden meester gewoon is to bewoucteren .
Het volgende Graffchrift van den Vriend des Overledenen, den Heere HINLOPEN, in het Fransch gefteld, zij
tevens de tolk dier vereering, welke wij, als Letteroefenaars, aan ware verdientten zijn verfchuldigd :
CI GiT RAU, DE SON SIECLE ET L'ESPOIR ET LA GLOIRE ;
UN Dl .NMOSTH>?NE EN CHAIRE ; AU LYCI:E UN PLATON ;
LA SCIENCE , LES ARTS COURONNENT SA MEMOIRS ;
IL VOUA SES BEAUS JOURS A LA RELIGION .

rieuw Ontwesp tot het bouwen van min kostbare Sluizeta,
welke alle de vereischten der bekende Sluizen bezitten, er.
daarenhoven de fleeds ontbrekende, meer uitgebreide 3auttigheden van dezelve, vervullen kunnen ; door j . BLANKEN JANSZ ., Ridder van de Koninklijke Orde van Hol .
land, Luit . Kolonel, DireEteur der maritime Werken,
en Infpeteur der Zeehavens en Zeegaten . In 's Gravenhage , bij de Gebr . van Cleef. i8®3 . In gr . 8ro.
n een Land , als bet onze ; dat alleenlijk door zijne
dijken en fluizen beltaat, en, van zijnen alouden oorfprong tot op den huidigen dag , aan alle andere Landen , at mede door zeeen, rivieren en ftroomen benaauw :1,
de trefrelijkfte lesfen van Waterwerkkunde gegeven hee`t,
is het eenigzins vreemd, dat flechts een klein getal van
,n
I
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in dit vak ervarene mannen , en dikwerf neg vreemdelingen, gevonden wet den . Welke de oorzaken daarvan
ook molten geweest zijn, hetzij de foederalistifche geest,
die niet dan met de uiterfle fchroomvalligheid zijne gewaande geheimen openbaarde , hetzij de jaloerschheid
van hun , aan welken bet betl :uur was toevertrouwd ,
hetzij de aard der afgetrokkene ftudie, of wel bet gemis
van openbaar onderwijs in dit zoo onmisbaar vak ; genoeg , de ondervinding heeft bewezen , dat de Sluizenbouw federt meer dan eene eeuw in denzelfden toeftand
bijkans is gebleven, zonder eenig nut to hebben getrokken van de voortgaande verlichting, welke andere weten{chappen en kunflen grootelijks heeft doen bloeijen ;welk
alles nog to zonderlinger moot voorkomen, daar in bet
oog loopende belemmeringen de allerwezenlijkite gebreken
deden kennen, en enkele geleerde Genootfchappen de
aandacht op dezelven dikwerf bepaalden .
Te midden dezer ontmoedigende ervaring , onderfcheidt zich de Heer BLANKEN, door zijne kunde en ijver
in 's Lands dienst ten aanzien van Werktuig- en tiWjaterbouwkunde bernemd , door den voorflag eener verbetering , welke zich door hare eenvoudigheid reeds van
zelve aanbeveelt . Immers, met den gewonen bouw onzer Sluizen , zijn zij , in hooge watervloeden en verfioppingen van ijsdammen enz . , volfirekt van geen bet minfle nut , om de daaruit ontflaande gevaren op eenigerhande wijze of to keeren, terwijl men geen middel bij de
hand heeft ow baar of to openen of to fluitcn naar verkiezing , en zij alzoo veeleer gevaar loop ;.-.n om of voor den
geweldigen aandrang van bet water to bezwijken , of eindelijk zelve overllroomd en gansch onbruikbaar to worden . Hiertegen , nu , deelt de fleer BLANKEN eeu zeer
eenvoudig, allezins on'::ostbaar ontwerp mode, om aan
gewone puntdeuren, en wel aan ieder der achterharren ,
een paar waaijers to voegen , even diep en hoog, doch
zoo veel breeder, als de evenredigheid der gewone tol{puij-deuren zal vorderen ; terwijl de voorharren deter
waaijers , door middel van koppel-gordingen , aan de
voorharren der gemelde puntdeuren worden verbonden .
Eene Sluis , naar dezen nieuwen voorflag bewerkt,
tvordt door den bekwamen Dire&eur aihier met den platten grond, de noodige berekening en afheelding voorgedraren , met die kortheid en duidelHjkheid, dat zelfs zij,
aan ve1k,:°u zulk eene bcfpiegeling geheel vrecmd is, niet
kun-
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krunen nalaten , deswege eenig, en alsdan gewis gned.lteurend, oordee1 to vellen . Ilet is bier de piaats niet,
tint ons breeder over dezen voorflag ult to latex , daar
wij alsdan dit geheele huh zouden moeten overnemen,
en zulks zonder afteekening nog onvoldoende zoude we .
ZenWlj uiten veeleer onzen wensch , dat bet onder3
zoeck van deze nieuwe zamenRciling van hooter hand
worde aanbevolen aan alle die genen, die ambtshalve in
de verpligring zijn om 's Lands behoud op de meest na .
drukkelijke wijze to verzekeren, en , wanneer wij een~
marl zullen vernemen, dat doze voorflag zal z i .i n g :,cd
bevonden, vercenigen wij ons gaarne in de dankhaarf',e
erkentenis aan den waardigen Uitvinder ; terwijl wij oak
alsdan ons zullen verheugen in hot genot der veelvuldige
.nuttigheden , welke door hem als oumiddellijlke gevolgen
van zijn nieuw ontwerp zijn opgegeven, zoo als , bij
voorbeeld, hot daarflellen van konstmatige overflroommw
gen, het overflorten van overtoliig opperwater en alzoo
de verhoeding van geweldige overilrootning, bet voorkomen van doorf{ eking der dijken enz . , bevordering der
fcheepvaart met eene fpoedigcr fchuttlng of doorlatine
der vaartuigen , beveiliging tegen de opflibbing der dagelijkfche vloeden , en het voorkomen van bet zoo nadeelig kloppen der Sluisdenren, door bet aaudruifchen
tier golven veroorzaakt . Bij welk alles dan nog ten laatfle komt de onvergelijkelijk mindere kosthaa heid . welke aan den boucv, het onderhoud en de beheering van
2ulk eerie Sluis eigen is , en lict voordeel, dat zij olalle groote of kleine Sluizen en \'erlaten, met enkclde
re gt-toefaande of puntdeuren, roepasfelijk is .

T'erhandelingen, uitgegeren door :CEYLaR'a Tweede Gearoot(chap . XPde S'tuk ; bevattende een Gef •?ziedkundl~ onderzoek omtrent de lotgaval.'en der Dieh kunst, osuler d~
west bekende, zoo rude als hedevdaag,'che befchaa/ti
Yolken .
(Tu ce t'e
ri t . )

etgene wij oordeelden to moeten 2eggen van de be-,
fl kroonde Verbandelini des Heeren VAN $AMPF!V ,

over bet onderwerp op den Titel uitgedrtu .t, vcur2 ;;-gen
wij , dat , hoezeer wij olti tier f ,.Qrrheid 1; ylijti en, to
c:
hre~!"
r,1TT . 1808 . rto . 9,
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breed zou uitloopen, orn ook jets to vertnelden van eei!
Fragment tot Antwoord op die Prijsvrage .
Dit ftuk
kon, wegens zijne onvolledigheid, niet mededingen naar
den Prijs ; maar bet is , als bevattende een uitgewerkt
ftuk over den gang der Dichtknnst bij de Grieken ten
tijde hunner befchaafdheid, door Direeeuren en Leden
van TEYLERS Stichting waardig gekeurd om older hunne
uitgegevene Werken opgenomen to worden .
Wel waardig was dit Fragment eene zoo onderfchei .
dende behandeling . Het lreeft ons gevoelig gefpeten ,
dat de Schrijver nict verder bet werk voortgezet en eene
volkomene Beantwoording geleverd hebbe . Was VAN
JtAMPEN geen Akademie-Geleerde, dit Fragment, twijfelen wij nret , komt nit de hand eels Mans , die de Ge ..
leerdheid en Fraaije Letteren tot zijne hoofdbezigheid gemaakt heeft . «rij willen bet flak -nad€r doers
kennel .
De Schrijve :r merkt zeer gepast op, hoe de twee door
dit Genodtfchap , in bet Dichterlijk vak , bekroonde
Verhandelingen (*), over den invloed der Dichtkunst,
voorrsamelijk in de vroegere Eeuwen, op de befchaving
van lie-, menfchelijk verttand, zeer natuurlijk aanleiding
gegeven hadden tot de Vraag, welken invloed de Dicht .
kunst vervolgens op de befchaafdheid, en de gefteldheid
der Volkeren ten opzigte van hunne Zeden, Godsdienst,
Staatshe{luur en Wetenfchappelijke kennis, gehad hebbe . Dezen gang der Dichtkunst en derzelver invloed nagefpeurd to zien bij de incest bekende oude en hedendaag4
fclre Volkeren , federt bet tijdllip, dat zij onder de be .
fchaafde Nat'ien gerangfchikt mogten worden, is eene
fioffe, welkcr belangrijkheid niet minder groot, dan zij
zelve rijk, en in die uitgeftrektheid, als bet uitgelehreven voorftel inhoudt, geheel nieuw is . Dit ontwikkelt
de Schrijver nader ; en zulks geeft hem gelegenheid oils
bepaalder van bet docl des gevraagden arbeids to {'preken, als zich alleen bepalende tot de meest bekende Volken , zoo van vroegere als van latere eeuwen , fints den
tijd, dat woestheid en barbaarschheid van dezelve zijra
ge.
(*) Van D . TIEDEMANN en j . mt noscx, in bet XIIde Stuk
der IZerh. vane TEYLERs Tweede Gen.otfchap to vin den, en door
ons in de Vaderl. Letteroef. voor I8o4 . bI . 586 enz . heoordeeld .
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geweken, en voor befchaafdheid en zachtere zeden plaats
gemaakt hebben .
Den minder ruim veld , dau wij VAN KAMPEN zagen
afloopen , melt zich deze Schrijver voor, daar hij oordeelt, buiten de meening en bet bettek der voorgefielde
floffe to zijn, dat bier in aanmerking zouden moeten konmen de lotgevallen der Dichtkunst bij de Ilebreers en andere /lziatifche Volken, en even min de ftaat der Dichtkunst bij de Egyptenaren , de Indianen , en de oude
Noordfclze en andere Volken , buiten de Grieken en RoTe weinig, oordeelt hij, is men onderrigt van
meinen .
de lotgevallen der Dichtkunst en de Dichtwerken dezer
Volken, en hunne Gefchiedenis, zoo men alleen die der
Ilebreers uitzondert , is to duister , to veel met verdichttelen doorweven , om bier to kunnen dienen .
Even min vindt hij ]let noodig, de lotgevallen der Dichtkunst , wat de h.edendaagfche Volken aangaat, bij de
Noordelijkfte Bewoners van Europa , de Rusfen, Zweden , Denen enz . , bijzonder op to halen . Ilij vergenoegt zich, ten aanziene dier beide onderwerpen, den
begeerigen naar den ftaat der Dichtkunse, in twee Aanteekeningen , to wijzen tot de Schrijvers, die daarover
licht verfpreid hebben .
Na deze ontwikkeling van bet , zijns oordeels, be .,
paalde doel des voorftels, zet hij zich tot bet onderzoek
naar en de opgave van de lotgevallen der Dichtkunst bij
de meest befchaafde oude en hedendaa-fche Volken, zon •
der zich in to laten in wijsgeerige navorfchin-ell naar de
oorzaken van den afwisfelenden that der Dichtkunst,
daar bet Genootfchap een gefchiedkundig, geen wijsgeerig onderzoek begeerde . Zijn plan is , in de eertte
plaats, de lotgevallen der Dichtkunst bij de Grieken to
befchouwen ; daarna die der Latijnj e Pnezij ; vervolgena
de lorgevallen der Dichtkunsr bij de hedendaagfcbe poornaamfie en meest befhaafdel\'atien, -- en eindelijk nog
her een en ander in 't midden to brengen, betreffende
den vorm of bet werktuigelijke der Dichtkunst .
Geen gering onderfcheid doer er zich dus op tusfchen
bet plan door VAN KAMPEN gevolgd , en 't Been zich deze Geleerde voorftelt . Zoo verre hij zijn plan afgewerkt
heeft , 't geen hij niet verder dan tot de Grieken brengt ,
toont hij allezins voor de opgenomene raak berekend to
zijn , althans wat de Ouden betreft : of hij, ten aan.aiene der Hedendaagfehen . den Heer VAN KADWFN zou
IC c %
gad
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geevenaard of voorbijge[lreefd hebbeH , kin niernand
beflisfen .
Met de Grieken aanvangende , blijkt zijne verrukking
ever HOMERUS, lien hij als den eerften Dichter onder de
befchaafde Grieken befchouwt, en ons voorflelt uit een
oogptlnt , dat even zeer treft, als ons in bewondering
opvoert . Weinig weten wij van den leeftijd, bet vaderland en de levensbijzonderheden dezes zonderlingeln
3vlans met zekerheid ; daaromtrent „ heeft hij zelf (vatr
vele andere groote Dichters daarin zeer verfchillende) de
zedigheid gehad om niets in zijne Schriften mede to dee .
len , waarin hij van zichze-lven een enkel woord gewaagt ."
Het berigt van 's Dichters Werken is met
veel geleerdheids en niet minder oordeels opgefteld . . .a
Dit zelfde moeten wij wegens hetgene ten opzigte van
„ [let tijdperk van Ho.
iiESIODUS voorkomt getuigen .
aILRUS en HESIODUS 1,s," volgens den Verhandelaar .
,, wel de kindsheid der Griekfche Dichtkunst geweest ;
inaar eene kindsheid, die vreezen deed, d2t zij niet lige
<n de jongelingfchap of manbare jaren , ten minfle niet
in hetzelfde vak, bet hoogfle der Dichtkunst, bet Hel .
dendichtt natnelijk, zoude worden overtroffen ; gelijk zij
fan ook daarhi is de dotad nooit overtrofffen is ged
Qvorden ."
In een tijdsbel±ek van twee Leuwen treffen wij flechts
cenige wcinige Dichters, lien naam waardig, aan, die
zeer veel toebregten tot de bevordering der Dichtkunst,
zoo door de uitviadiug vac eene nieuwe foort va i ver .
zen, als door de kracht en voortreffelijkheid hunner gedichten . Dan dc meesten in dit tijdvak waren niet meer
aan enkel verzenmakers, ale zocgcnaamde Cyclifche Dich .
ters , best met onzei ,iei is STroKE en andere Riimkrov
nijkfchrijvers to vergelijken . Van de eerstgemelden in
dit tijdvak, als ARCRILOCIIUS, CALLINUS, TYRTAEU :I
CB TERPANIiE:R, vinden wij flier een verflag . - Voorts
treden STESICHOR.US, ALCi1 US, SAPPHO, en sneer andereu, met roetn ten voorfchijn . Ten tijde der zeveu
Wijzen van Criekenlarnl vereenigde zich Wijsbegeerte eu
Dichtkunst . De laatfte kreeg eene andere wending .
Lierzangen , die de Liefde, den Wijn en de Veraiakeu
ten voorwerpe hidden , hoorde men allerwegen . ANACR>+ON met zijne Tijdgenooten worden vermeld .
De bel'chouwing van den ttaat der Griekfche Tooneelpoezij treft voort, 'a Verhandelaars aandacht . Hij toont
d€
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ale gebrekkigheid der beginfels van dit deel der Dicht •kunfte bij de Crieken. -- Voorts wijst hij ons den oor .
fprong en voortgang aan der Griekf he Tooneelpoezij,
welke zulk eenen verbazenden invloed, in iateren tijde,
vooral onder hat Beftuur wan PERICLES, en eeuigen tijd
daarna , op het Staatsbeftuur en de Zeden der dithenienyeren, bet befchaafdfte Volk van Griekrnland, heeft gehad . Wij kunnen onzen Schrijver hier niet flap voor
flap volgen . AESCHYLUS befchouwt hij als den Vader
van bet Treurfpel , en komt met dozen tot het tijdperk ;
waarin de lotgevallen der Dichtkunst bij de Grieken alts
onze aandacht en opmerkzaamheid verdienen . „ Hier
opent zich , " om met den Schrijver to fpreken , „ de
Eeuw, die Diet alleen zoo vele Dichters van den eerften
rang, maar zoo vele andere voortreffelijke mannen tevens , Helden , Redenaars, Gefchicdfchrijvers, Witsgeeren, Schilders, Beeidhouwers, en meer andere ver .
rluften voorthragt , wier namen nog heden door elk berninnaar van Kuniten en Wetenfchappen met diepen eerbied worden uitgefproken, wijl hunne werken de beste
voorbeelden ter navolging zijn ."
DeVrhandloetsiManehuW'rn
ken kennen, alS AESCHYLUS, SOPHOCLES, EURIPIDES,
PtNDARUS en ARISTOPHANES , en ontvotlwt daarop de
Gefchiedenis des Griekfchen Blijfpels . EPICHARMUS treed-,
bier voor ; dan geeft ook de Schrijver eon kort verflag
van den verfchillettden aard en flaat des Griekfchen Blije1s in onderfcheidene tijden , niet onaangeroerd laiende eene foort van Tooneelpoezij , die noch Treurijoch B1ijtpel was .
Verder wijst hij ons de Lierzangers aan, en PINDARUS
`tn den eerften rang . Van het nieuwe Blijfpel geeft hij een
keurig verflag . - Alles , war wij dusverre van den
loop dozes Fragments gezegd hebben, wordt in Aanteekeningen geleerdelijk toe :.*elicht . Geen dezer word door
ons overgenomen ; dan ersne Aanhaling nlogen wij niet
ongeplaatst laten . Dezelve betreft de reden van het
verlie van zoo vele fraaije \Verken der Griekfche Dichters .
Zij is medegedeeld door PETRUS ALCYONIUS , ifl
diens eerfte Book over de Ballingfchap, en daaruit door
r,
.aatcxus gedeeltelijk overgenomen . De vertaling van
de hier ook in 't Latijn bijgebragte plaars luidt : , Toen
ik nog jong was, hoorde ik DEMETRIUS CHALCONDY. :AS , een zeer ervaren man in de Griekfche Letterkun)
C c 3
de,
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de , zegnen , dat de Griekfche Pricsters zoo veel gezag
hij de Griekf he Kcizers hadden , dat doze, ten hunnen
gevalle,acne menigte gehccie tVerken der oude Griekfche
Dichteren hebben doen verhranden , waarin van minnl
rijeu en fehancictijke en onreine liefde gefproken werd .
Op doze wijze zijlr de Blijfpelen van AIENANDER, DIPHILUS, APOLLODOItUS, PHILEAONen ALEXIS, mitsgaders
de Gedichten van SAPPHO, ERINNA, ANACREON, I1IIMIVERaIUS, M ON, ALCMAN ell AI.CIEUS verloren gegaan ,
en vervolgens daarvoor in plaats gefleld de verzen van
omen NAZIANZENUS , die , hoezeer zij in onze gemoederen wet eenen vuriger (rodsdienstijver verwekken , ons
echtcr nimmer de eigenfehap der Griekfche woorden en
de ficrlijkheid der Griekfhe taal leeren . "
Op hat tijdperk , waarin Grieke;-land geene IIeldendichters ; geene Treur- en B1ijfpeldichters, geene Lierdichters heel' opleverde , die daze names waardig waren ,
zag men echtcr in twee foorten van Poezij , do Dlegie
Ilail)elijk en het Iierdersdi-cht , ecnige weinige Dichters
zicfr tot eon hoogen trap verheffen , en blijken geven,
da zij no-, niet ach .el van den goeden fmaak hunner
groote Voorvadere_n onteard , noch van dichterlijk vetiiuft ontbloot waren . --- Zij worden opgeteld en be .
ooruieeld .. Tc tang zoo dit ontledend verflag worden„
wilden wij tot biizonderhcden afdalen . Len algemeener
ovcrzigt zal voor ons beflek beter voegen .
De geleevde JOSEPH SCALIGER had de Griekfche Poe,ij hij den loop van hot jaar vergeleken . De Verhandeiaar grcit dic vergelijking op, met eenige aanmerkingen,
waarow hij , in ec31 en antler opzigt, van dien Geleer .
den verlchilt , en cone anderc jaargetij-verdeeling opgeeft, in dews voege : „ Do Griekfche Poezij is met
!IOeieRus ontloken ; dit ma-, men hare Lente noernen ;
doch acne Lente, die allerverrukkelijkst was . - Zij was
hn hares volien hloei en luister ten tijde van PERICLE ;,
warrneer SOPUUOCLES, EURIPIOFS, PINDARUS en antlere
v')ornanle f)ichLers leefden . Dit was hare Zorner . - Ziy
ani ver'vol : ens af. DOCK CALLIIlACHUS, APOLLONIUUF'
Qn 'PUE(CRi'rt s handhaafden haar nag , en , fchootl
iict den verheven geest van de groote Dichters des vorige :l tijdperks bezittende , molten zij echter nog of
i-oogc verdieniten aanfpraak mahen . Dit heeten wij har ;n eTi3i'i ;p d- Eindelijk kwijnde zij zees • ioerkbaar na
sl : en t id , sell bragt in verfcheide Leaweii weinige DickterS
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ters voert, waarvan de meesten nog niet den naam van
ntiddelmatige Dichters zich waardi~ maakten . DIONYIUS PERIEGETES en OPPIANUS, die in dat tijdperk leefden, verdienen wel eene gunftige uitzondering , doch
inogen bij de Dichters van bet vorige tijdperk niet in
vergelijking gebragt worden .
NONNUS , GREGORIUS
DIAZJANZENUS, QUINCTUS CAI,ABER, en sneer anderen,
bevestigen maar al to zeer, dat dit tijdperk , met her
grootite rep, de Winter der Griekfche Dichtkunst ge.
noemd worde ." -- Dit breeder uitgewerkt hebbende,
treedt hij tot de befchouwing des ftaats van Griekenland, zoo ten aanziene vain hare Burgerlijke, Zedelijke en
Godsdienflige gefteldheid, als ten opzigte van de Kunften en Wetenfchappen in deze onderlcheidene Tijdperken, om daaruit vervolgens to kunnen opmaken, welk
een verband er tusfchen deze allen en de Dichtkunst beIlaan hebbe . Een fchoon tafereel hangs de Schrijver
op van der Grieken vorderingen, en bovenal van Ather;e, zoo in Dichtkunst als in andere takken van wetenfchap . -- Om den flaat van Godsdienst en Zeden in deze Eeuw to befchrijven, bedient hij zich van bet zwart
tafereel eens Tijdgenoots, THUCYDIDES : „ Daar was
toen geene hraafheid noch regtvaardigheid, geen goede
trouw noch Godsdienst meer ; men zocht elkander gedurig to verfchalken ; men vervolgde met de bitterfte woede ; niets was meer bekwaam om de gemoederen tot elkander to brengen, geene belofte, geene eeden ; men was
wantrouwend ," enz . --- In later tijdperken was Crieken/and hot tooneel van inwendige verdeeldheden . 1-Iet
ging van de Macedonifche overheerfching over in die der
Roreinen , en Griekenland verloor voor altijd geheel zijne vrijheid en onafhankelijkheid . Met bet verval van
den Staat verviel ook de Dichtkunst ; terwijl andere
Kunften nog groote Mannen telden . De ftaat der Zedelijkheid en Godsdienfligheid bleef even flecht ; noch
de Wijsbegeerte, noch bet Staatshefluur hragt zedebeterichap voort . - In bet laatfie tijdperk, toen Griekenland in een Romeinsch Wingewest verkeerd was, vervingen de Latijnfche Dichters de Griekfche, welke nu naauwelijks meer in eenige aanmerking komen . De ftaat van
Zedelijkheid en Godsdienst verbeterde of verflimmerde
niet .
Qenoeg hebben wij biigebragt , om dit Fragment to
C c 4
doer

J`~a Vi?RHANDELiNcLIJ VAN TEvLrt :'S 'i :-vEED!; OnN,
dolon kennen, en l .et leedwezen over het diet volvoereu
z,a,i 7<S lchrijvers plan to wettigen .
Do Schrijvers, zo .) van
bei ;roonde Verhandeling y
! is van het Fraamc,!r , lhcbhcut reden OM zich over dQ
vcelvuldic ;c Drukleilcin to beklagen .

Theorie der Statistic .k o,FStaatt-ktrstde . Naar'iet Iloogduitsc,!i
van A . L . vote' scfLOZr;P , fioo_ lceraarleGottingen, enz o
I/le Stuk . Iileidi°7g . Tc G .-oningen en Amferdanm, biy
W . boaters en J. F . Nietnan . 1807 . Ingr . Svo . i88D i.
Schrijver van deze Thearie mogt bet ter veranta
evoording laten van zijnen Vriend C11 . DE VILLERS
aan wien hij dezelve opdroeg , dat hij bij de 999 Sta°
tistifchc Boeken en Boekjes van allerlei foort, welke in
de laatfie to jaren , nit :ille befchaafde Europefelie
lUjkcn, zelis look gelteel uit Spanje to voorfchijn waa
ren gekomen , nog bet tocofle voegde ; de Vertaler van
,lit Werk maw op de idgemeene erkentenis rekenen, dat
hij de eerffe proeve van wetenichappelijke behandeling
der Staatsgeleerdheid in bet algemeen en bet begin eener
volledige Theorie der Statistiek non zijne Landgenoo,ctt
in hunne eigene taal heeft geleverd . Hooge goedkeuring
verdienr. hovenal do wine diet levering , daar zij, met
]l o t fcnranderst oordeel , de grondigfle kennis van zake :a
do viijtigffe toepasfill g op eigene betrckkingen des
Vaderlan(ls is bearbeid , voor welk alles de naam vase
,icn 1-ioogleeraar it . w. 7v!~t ;at~±v to F:-aneker genoegzawaarborg zou geweest i•iju , indien bet hem behaagd
denzelven op den, bier boven Jgefchreven, titel
e aatlen, zoo als wij dien aat : het e .nde ziinerVoorreAeht fdeel -n-on maken de fnlciding tot
d w flown .
dez T:aeor -,--c , en daarmedc bet eerie Stuk van dit Work
:!it . Dear d ze iniciding tot eet.e ps'oeve firekt

acu%'be d• tie kc deeie;: , (dos , den ornva t,~ ce r' .
7i'er^ :. n) ( .'1 de Meths 'e of kerw jze lief' Stat:stick (,cta.;zts
k : nde) to hopaien. , belielzen hare Afdeelingeii, 1 . [let
deter wetenfchap ; 1f. Het n :rt en de
der betaling v ; n harm nnrs .,n,t; , . renzen en
lilt . De verfchiijettde meeninae^ van rn. e eri
eigen1i !c r1 ni ;) eelci
; :'j 1V, 1 . bT''~alit,r 6-k : .

en de!, noon
7sod.
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der Statistiek, met de gevolgen , daaruit afgeleid ; V . Hare hoofdverdeeling en rangachikkiuz : \'I . De verfchillende wijzen barer behandeling ; VIL Hare betrekking
tot de gef hiedenis , 7)oh'tiek en refs-kunst ; VIII. Mare
cigene gefchiedenis alrueds bij andere Volkeren , en de
wijze , waarop men hear gemis tot dus verre bl' oils
getracht heeft to vergoedcn . Zij, die zich verbeelden,
dat doze gauche wetenfchap , welke federt cone halve
eeuw eerst is gevorwwd en onlangs eerst bij naam bekend
geworden in ons land , cone ijdele fyftematifche vertooning maakt, daar bet vdbr dien tijd uimmer elders , noclr,
bier vooral , heeft ontbroken aan zeer groote Staatsmaniien, mogen zich niet onttrekken, om een oplettend oog
in deze fuleiding to flaan, indien zij de fchande en fchade van eenen ijdeleu wean vreezen ; en zij inzouderheid, die door hunne betrckkingen tot het bewind des
Lands . of door hunne opleiding tot belangrijke poster in
dezen Staat, onverantwoordeiijkzouden worden bij eene
opzettelijke onkunde van hetgene bij andere Staten alreeds als wetenfchap nondzakelijk wordt gehouden, molten doze Inleiding zeer dankbaar aannemen en zich Karen inhoud we] geheel eigen maken . Al, wat voortrcflelijks in een Werk van dezen card ken geacht worden , iolct
aelfs den blooten liefhebber, die flechts den gang (let
weterfchappen in bet algemeen wenscht bij to houden,
genoegzaam aan, om deszelfs lezing ten einde to brengen
met een genoegen , hetwelk naar bet volgende Stuic
dearvan doct verlangeu . De IIooggeleerde Vertaler 1,ceft
hetzelve niet flechts zoo geheel ver•hollandlsa , dat bet
als een geheel eigen 1Verk voor ons land is geworden ,
rnaar sevens zoo aanhoudend toegepast ook op de alierjongfle omfiandigheden zelve van onzen Staat , dathet van
die zijde eene nieuwe belan rijkhcid verkregen heeft .
Boo moeijelijk bet anders valic , om uit een fyflematiscl'
Work eenige bijzondere proeven mede to deelen van behandeling in Schrijver en Vertaler , vindt Recen/ent
Vich echter niet buiten flaat, om een en antler ftaaltje
bij to brengen, en doet hij dit gaarne',om zijn gcvoclen
Svegens dit Work to bevestigen . De Schrijver gezegd
hebbeude : „ Ilet doel van seder mensch op zich zelven, is zijn geluk op earde . Millioenen , zich tot eeneti
flan vereenigende, brengen dit doel, 'r wclk ieder van
bun, op zich zeif flaande, reeds had, in hunne veree .
n1jing mede ; of liever, om dit zijn doel to hunren Irece 5
rei-

I. . VON SC TTLe%EL

reike i , welk de mcnsch , op a,ich zelven fhande , ell ill
dien that zoo zwak , ni,!t koude, voegt en verbindt hij
zich aan miilioencn van zijae medc-m^nfcben, op dat
cone vcrzatr lde flerkte van millioenen krachten ontfla ;"
voegt er de Vertaler deze aanmerking bij : ,, Zij, dia
tot hut docl des individuelen menichen willen ilellen , bet
betrachten der Zedelijkheid , enkel om dat ze pligt is,
zullen mogelijk Lag vallen op deze beiijdenis, van een`
zoo beroemd man, omtrent bet do ,-, I der t,taatsVcrec dging . 1k moet hierom doen opmerl:en, 1 . dat de Schrijver bier openhartig en zonder komplimenten fpreekt,
met naar 't geen men van den redelijken en voor zedelijklieid vatbaren mensch ver ;en mogt, maar volgens
de leer der menschkundc en der beltendige ondervinding , volgens welke ook (zonder a priori to redeneren,
snit en tot hetgene gees wezenfijk bef}aan beeft) hij drake
de i itlpraak volgen laat , „ cat bet groottle deel der
inenfchen onveritandig of flecht is," n . datook de Schrijver bier niet fpreekt over de wijsgeerige grondbeginfelen van algernccn Staatsregt, maar, hoe men in de Staten , (niet, dig men z,-If gefchapen heeft of ecrst zou
willen vnrmen . maar -) die , en zoo als men ze vindt,
.Statistiek, (vuuiooptler, grond en geleidfter der Staathuishoudkunde en goede R eerkunde) wetenichappelijk
bcpalen en vornien kan ." "De Schrijver elders gezegd
Iiebbende : „ De T aisle•-jers , cene der drie grootit Aatien , vaster van karakier dan de Iranfche, befchaafder
dan de Rusfi/che, zijn bij hunne ontzettende masfra van
krachten, in tie Iaatfle twee jaren de foot van gcheel Europa geworden -- eenig en alleen van wege hunnen Regcringsvorm . Exoriare aliquis NOSTRIS. . . . [ Kom !
Redder nit ()Ns bloed! . . .]" merkt de Vertaler aan,
slat des Schrijvers Voorrede gedagteekend is no April
1804, en voegt daarnevens : „Sedert is 't , helaas ! niet
bdtcr geworden . Oak onze vernedering eu verfmading
kwatn van onze Staats-regeling (of liever,-ongeregeldheid) niet alleen in en na 1795 -- maar de gebeurtenism
f n voor 1787 hadden ook hares oorfprong in de cotiVeshalve bet regretteren en tede Confitutie zelve .
rug wenfchen dicr Conjitutie zelve , orn de gelukkige
dagen i et hair beleefd , meet een vrome dan wwijze
tvci SCh is ."
(gym van de Statistiek zelve ., ten flotte dezer aanhontliging , eene zaniengetrokke :e fclkets to geven , levers
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de Sehrijver ons eenen paragreaf, welks mededeeling in
ziju geheel ons to gelijk eene volkomene proef van de
ganfche bewerking levert ; dezelve is de i8de van de
geheele Inleiding en de lantfle van derzelver Vac Afdeeling . „ Het wezen van elken Staat drukt zich volkomen
uit door de formule
VIRES-UNITIE-AGUNT [krachten - vereenigd - werken ; ot, krachten, vereenigd
werkzaam] . En alle mogelijke en bedenkelijke verfchillende voorkomende dingen laten zich zonder eenigen den minllen dwang plaatfen onder deze drie hoofd.
deeleit, niet meer en niet minder : derhalve
1 . VIRES , Maat van de Krachten van eenen
Staat, als van de bron van al het algemeene welzijn ; 't zij natuurlijke , 't zij door kunst verworvene krachten , Grondmagt .
Ik telle vier
Ilasfen dezer krachten : r. Menfchen, 2 . Land,
3. Produkten, 4 . omloopend (circulerfnd) Geld .
II . UNITIE , wijze der vereeniging dezer
krachten , Regeringsvorm, Conflitutie, Staatsrege .
ling .
III . AGUNT , werkelijke aanwending der vereenigde masfa van krachten , inrigting van de
Regering en van hare werkzaamheden , Staatsbeftier .
Of en hoe alle voorwerpen der Statistiek, ongeAwongen , onder deze drie hoofd-deelen gebrag~ kunnen worden ; waar b . v . Kultuur , Koophandel en
Hospitalen, Ridderorden , Eere-Enterbijlen [eene voor
Recenfent onbegrijpelijke vereeniging] en Meteorolo .
gie , enz . moeten komen ; dit moot de nadere ontwikkeling (het detail) naderhand uitwijzen .
Maar
dat uit deze rangfchikking een volledig en zamenhangend geheel voortkome , ziet men reeds op den eerRen aanblik ."

Rei

c, .

i . 7BI!N1;.OWIT

-Reizen i„ de omliggende fireken van I1 peels, e:i v4n daar
to rtrg naar Duitschland, door c . F . BENKUWWITZ, Ken .
Kam . Secret .
.Tit bet H®ogduitsch vertaald,
door P . G . \VITSEN GEysiiEE>~ . '1 'e flinflerdam , bij
II . van Kcstercil en N . (Ueysbc,2L . In gr . 9),o .
s98 BI.

eldznam gebeurt lie-, , dat een Sclliijver, to rnidden
Z
van zijn Werk, als 't ware, eene afbeelding vaw(
.:ichzelven ophangt . Dit zeldzame trolhcn wij aan in het
opgemelde Bock , en plaatfen 't zelve bij den aanvauge
onzer Aaiikondiginge .
In de Vila Borghefede kunstflukken bezigtigende, gewaagt hij met afkeurtng van de beromide groep van BEi,NINI, APOLLO en DAFNE voorftellende .
„ In de ltancbeelden zelve," fcllrijft hij, „ is iet :s- dat h,n in vele
opzigren voor liet geoefend oogg onbehagetijk maakt . Zij
zijn fchoon , Mar gemaniereerd. Velen mijner lezers
zullen deze ujtdrukkingveelligt niet verlla ;in ; ik zal dus
trachten dezelve to verklaren . - Mij ichijnt het gemarziereerrle in do kunst bijna datgene to ziin, Nvat hut gcmaakte (geaffec1eerde) bij menfchen is . Len mrnsch kin
eene ichoone gedaantc, fchoone vormen hebben ; maar
door een trotsch gedrag, of door de poging om deze
voordeelen in een gunIlig licht to itellen, en door kicinim ;hrrden to behagen, zeer verliezen . Zoo is het mode in
cie ku*is t : eene zekere fpanning , eene gewelditre posing
der voorgeftelde dingen , die van het eenvoudi :,'e, be.
fel-heidcne der natnur afwijkt, brergt het gcmaniereerde
.e weeg . Ilet
emaniereerde wil ons dwingen om beha,
yen in de daarfelling to vindcn, wil dikwijls door lets
bellagen, wat niec in de natnur is ; hut niet gemaniereerde laat het aan onszelven over, welk cen in(Irt k bet oh,
ons maakt, en null ons geenszins v66rkomen ."
: dit eigenfie gemaniereerde zoo wel in 't fchrijven nis
Eat
in de beeldende kuntten kan plaats hbbcn, bewijst de
fchrijfirant des 1-leeren BENKOWITZ in de voor on";
gentle Peizen . floe veel zouden wij niet kunllen affthrii~
ven , om de waarheid bier van re hrtmo?en en met de itun-k?n ad11 to toonen ; (kin OI1S h St d!e ar' ;eld Tlict, ell i
Ye to ind c'L t:UO dig, dan : Zttik oaze LerSciz
, 1)Ip
de
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tie voordragt van bet een en anger, uit deze Reizen ontleend, in do oogen zal fpringen .
In onderfcheidene Ati ;eelinben, met daaraan voog t.nde
opfchriften, draagt hij ons zijne bezoeken in de ommeIl:reken van Napels voor . Onregt zouden wij den Schrijver doers, indien wij , ondanks het aaugemerkte wegens
de wii ze van voordragt, niet erkenden , dat eenige zijner waarnemingen en bcfchrijvingen ons behaagden ; van
lien aard is het voorgedragen en vaak niet in acht genomen onderfcheid tusfchen de twee ontdekte bedolven Steden Herculanum en Pompeji. Doorgaande zal men hem
met genoegen vergezellen op den driedaagfchen uitftap
naar het Graf van VIRGILIUS , naar Capo di Monte erl
naar Puzzuolo . De Reis naar Caferta is vol afwisfelingen .
Meermalen deden zich aan ons trekked van fpotlust op
met hetgene anderen voor heilig houden ; wij deelen bier
een merle . „ Te Caferta hield zich om dezen tijd cell
merkwaardig man op, namelijk de Koning van 5ardinie .
Hij woonde niet in het groote en nieuwe Plot, maar in
een oud, bij 't welk een onbeduidende tuin is , en leefde
zeer eenzaam ; zijne meeste bezigheid en uitfoanning
feheen bidden to zijn : hij zocht in gene wereld, wat hij
in deze verloren had : maar met de Hemelfche krooit
ialoet het toch eene geheel andere zaak zijn, clan met de
aardfche ; want er zijn zoo veel, die aanfpraak daar op
maker
De fpotgeest beheerscht den Reiziger geweld,ig . Nict
zonder afkeuring zal men bij de beklimmitag van den
Vefuvlus het volgende lezen . „ De inwoners van Portici
boden ons hunne dieren aan, en wel met een' drang, dat
wij ons naauwelijks wisten to ber gen ; zij trokken on+•
bij den arm, zij hielden oils bij de kleederen vast, eit
ieder prees zijn dier . Orn eindelijk van den overlast outIlagen to worden, fprong ik fnel op een ezel, en vcntl
eindelijk eene fchuilplaats op den rug van dit lijdzaam
dier ; in korten tijd zaten wij alien to ezel , en do rit
giag voorwaarts, niet :n ;clop, niet op een draf, maar
op cen deftiben flap . Zoodanig eene vertoonin g , vats
fatfoenlijk gekleede liedt :rl , zoo in eene Noordfclie flad
een geweldig gelach verwckken , en alle tIraatjongens
cene gewenschte gelegenheid tot eeu' klcinen moedwil gewen ; bier in Portici reden wij zeer eerbaar tusfchen de
gapende Porticianen door . Mij vie! gedurig de ffireuk
in : „ Seg et de dochter Zion ; fiet uwe Kuningh komt
t
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„ tot u fachtmoedigh ende gefeten op

een ezelinne,
„ ende een veulen zijnde cell Jonah cener jockdragende
„ czeliune . "Matth . KXI : y .)" flier waren vijf zulke
Koningen , en ieder had een' ezeldrijver met een duchtige zweep aclitcr zich . Palmtakken had men ons ook
niet geftrooid ; doch daarentegcn gingen eenige jongens
naast ons , die brood, kaas cn braadworst voor ons op
Dit is lets zelfs meer
den Vefuvius wilder dragen . "
dan gemaniereerd. - Spottende zetten van then aard
zijn door de Rein been verfpreid . Orn cr nog mar cdtt
van op to halen ; to Infruk de Gothifche Standbeelden
befchouwende , z,-,g hij onder andere GODRFROI VAN
BOUILLON , die in de eerfle kruistogten • eruzalern innam ;" doze dra .i t ecn doornenkroon en een geweldigen
baard, zoodat men hem voor oiizen lleiland houden kon t
maar hij heeft een kleed met franje aan , en ik geloof niet
dat ('HRISTUS ooit ecn kleed met franje gedragen heeft ."
-- Hoe gezocht! hoe onvoegeiijk ! well: cene lage gees •
tigheid, waarvoor men bet echter wil doen gelden!
Min ergerend zijn andere geesti heden, ou de Franfchen gemunt ; bij voorbeeld, het Graf Vail VIRGILIUS
beaockende , vermeldt hij : , Ilet ganfche verwulft is
van boven door langheid van tijd met aarde bedekt, en
uit deze aarde zijn voormaals lauriertakken opgefchoten ;
maar de Franf hen, die lief hebbers van lauweren zijn ,
hebben deze Itruiken tot op den wortel tot een aandenketi
me'legeuomen .''
IIet Koniuklijk Kasteel op Capo dll
117onte bezoekende, waar men cene groote fchilder-galerij
aantreft , merkt de Reiziger op : „ In mijn tiid was
niet allcs in deze galerij voorhanden wat antlers dezelve
verfiert , en veertien der beste ichilderftukken waren ,
uit vrecs dat de Franfhen hunne handen er naar uitfleken mogten , naar Palermo gebragt : want menfchen ,
flandbcelden en fchilderijen vlugten voor deze krij,-shelden ; en ;clijk ceps de Griekfche goden naar Eggpte
vlugtten, toen de woedende TYFON hen vervolgde, redde al het voornaainfte in Italic zich in cene vcilige ichuil .
plaats, toen de Franfchen naderden ."
Wij'flaan toe, dat de onzinnigheden des Bijgeloofs , in
vollen dag befehonwd , verontwaardiging moeten verwekken , en elken Schrijver , daarvan vervreemd, een
afkeerigen toon doen aannemen ; dan hij zal liever met
korte woorden zulks vertnelden, dan er breed bii ftilftaart
en zich als bevlijtigen otn bet reeds belagcheiijke in het
al .
11
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alierbelagchelijkst licht to plaatfen ; hiertoe ecliter laat
zich de Heer BENKOWITZ to meermalen met welgevallen
in ; als, bij voorbeeld, het geestelijk Marionettenfpel der
Hemelvaart van CHRISTUS to Schwaatz , en de groote
Docfores de H . MARIA to flit-Oelingen in Beijeren, zoo
grappig mogelijk voorgefteld . - Na deze en zoo vele
befpottelijke gevallen in den loop dezer Reize gelezen
to hebben , bevreemdde ons eene Aanteekening des Vertalers, die, na eenige -- - -, onder aan de bladzijde
fchrijft : „ Tot dus verre , zoo lang de Schrijver eigenlijk het God- en mensch-onteerend bijgeloofbeffreed,
heb ik hem gevolgd : hier echter, waar hij den RoomschKatholijken Godsdienst nicer onmiddellijk aantast, heb
ik een paar bladzijden overgeflagen, bij de lezing vaii
welken fommige lezers zich mogelijk zouden ergeren ;
en dit is wet verre van met deze vertaling mijne bedoe .
ling to zijn . In ons land, waar de eene godsdienffige
gezindheid iiiet nicer ten koste van de andere bevoorregt
words, ware zoo iets ook zeer ongepast, onbillijk en
beleedigend ; en behalve dat begeer ik ook geenszins de
folk to zijn van hetgeen een ander nadeeligs van eenen of
anderen vorm van godsvereering zegt , daar ik dit voor
mijzelven nimmer gedaan heb en nimmer doen zal,
zeggende met VOLTAIRE
°fe

ne decide point entre Ceneve et Rome ."

Wij hebben bet oorfpronkelijke Werk niet , anders
zouden wij gaarne die overgeflagene bladzijden gelezen
hebben, om to zien, hoe zij in ruw aantasten en grof
fpotten nog de vertaalde overtroffen .
Dit moeten zij
gewis gedaan hebben, daar de Vertaler, al bet andere
opgedischt hebbende , dit achterhoudt .
Een vreemd
flag van kieschheid in den Vertaler zeker, dat hij voorgeeft, den Schrijver gevolgd to hebben, zoo lang hij cigenlijk bet God- en mensch-onteerend bijgeloof befireed, en nu, ten wille van den Roomsch-Catholijken
Godsdienst , de vertaalpenne terughoudt! Bij welken anders, dan bij de Roomsch-Catholij ken daar to lande , trof
hij de andere ftaaltjes van verregaande Bijgeloovigheden
aan? Wij verftaan zulk een redeneertrant , zulk eerie
verfchooning niet .
Dar wij bij den aanvange opmerkten , dat dc x^ar?jP-
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retningen des Schrijvershier en daar ons behaagden, geldt
zulks lnzonderheid Italic , waar hij zich vijttien maanden onthield : dan of hot \Jerk, gelijk de Vertaler wil ,
„ de cer der overzctting verdiend hebbe ; eene eer, die,
in onze dagen, ontelbare Iloogduitf he produeen onverdiend to beurt valt," zal velen onzer Lezeren, zoo uit
bet iaugeftipte gemaniereerde van den Schrijver , als anderzins, hoogstbedenkelijk voorkomen . - Men heeft
bet \Ver ;:je trachten op to fieren met cane gekleurde Afbeelding van den Vefuvius, in den nacht van 12 Aug .
1805, waarvan in een Aanhangfel berigten gegeven vaorden . In dit aanliangfel doet zich bet gernaniereerde des
Schrijvers op nieuw kennen . De outzettende Aardfchokken, op een ontzcttenden trant,vermeld hebbende, last
hij volgcn : „ De hefu 'ius bleef bij doze gebeur tenis
flit : want zijne woede opeubaarde zich op eene andere
wijze, on enkel dampwolken drongen uit zijn' krater . Na
den tweeden aardfchok hoorde men nogtans van zijn' leant
een tweevoudigen flag, als van twee kanonfchoten : misfchien fchoot hij viktorie, dat hij , hij verflopten ha.
ter, zich toch zoo werkzaam tooncn kon ."
De reis geeft den 1-teere BLNKOW1TZ dikwijls gelegen .
heid om Duitschland en Italie met elkander to vergelij .
]ten ; de hoofdtfom zijner vergeliikinge kotnt bier op ireder : „Men zal hevindcn, dat de Natuur wel n :eer voor
Italie gedaan heeft , maar dat daarentegen in Duiischland
de menfchen nicer voor bun Vaderland doen , en dat
;]aardoor de fchaal ten voordecie van Duitschland doorilaat , wannear de hoedanigheden van beide landen go .
wrogen worccn ."
De Vertaling van doze Reizen draagt allezins blijk
van in haast vcrvaardigd to zijn , en de Drukprceven
jchijnen met ,'ezclfde vlr :gtigf e_d R:'egezien : van pier
moo vele (luiste, c en raar het eogdr~itsclz fmakerde plaition ; van hier dee n- n*elbaro
r IF: r-cr zin(torend .
dukfeilen .

Lard-
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Landreis door Griekenland, met name den Pcloponnefvs, naar
Konjlantinopel, 41banien en andere gedeelterl des TurkJchen
Rijks, door F . C . H . L . PoUQUEVILLE, Mcd. Doc . erx., gedaan in 1798-18 0 1- Met Platen . 111de Decl. In den
Rage, bij J . Imulerzeel, Jr . 1807 . In gr . 8vo. 277 131.
bet uitvoerig verflag, dat wij in den vorigen jare onzen
Na Lezeren
hebben medegedeeld van de twee ecrfle Declen
dezer Reize (*), zouden wij ons berigt wegens dit derde of
laatfle bekorten mogen , zoo deszelfs belangrijke inhoud ,
en de zeldzaamheid van geloofwaardige Befchrijvingea over
A1banien, oudtijds Epirus, ons tot geene meerdere uitvoerigheid verlokten , dan wij ons anders zouden veroorloven .
Aangaande dit vertuaard en krijgshaftig gewest, waar ondtijds de Godfprank van JUPITER to Dodona gevondeu
wcrd, dat ook bet tooneel was van menigvuldigen oorlog,
en dat bovenal roem draagt op de geboorte van den grootea
PYRRHUS , plaatst de Hr . POUQUEVILLE eene korte Be chrriiving .
en deGefchiedenis van Epirus, op den voorgrond van d?r Leei .
Hij noemr afs Schrijver van dezelve den Hr. BARBIE DU BoCAGE, incest bekend door zijne keurige Landkaarten enz .
tot de Reizen van den jongen Anachar/is behoorende ; en
loops dit aangelegen narigt omtrent gezegde Koningrijk tot
deszelfs verovering door den Proconfirl L . A . 'EMILIUS PAULLUS, waarna bet land een wingewest geworden is van Ro .
me. Overigens, gelijk het verhaal der lotgevallen van de
Heeren BEAUVAIS en GERARD,van hunne reizen en hardeontmoetingen , cell aanmerkelijk gedeelte uitmaakt des vorigen
Deels, zoo behelst dit laatfle de gebeurtenisfen , ulishaudelingen en waarnerningen van drie andere zijner lotgenooten ,
de Heeren POITEVIN, CHARBONNEL en BESSIkRES, door bun aan
PoUQUEVILLE ter uitgave medegedeeld en opgedragen . Gnarne zouden wij gewenscht hebben , dat onze Schrijver, en hier
en bevorens, naauwkeurig aangeduid en onderfcheiden hadde, wat hij op eigen gezag of dat van anderen, zijne vrienden, in bet licht zendt, daar wij nu to meermalen onzeker
zijn, uit welke bron bij puttede, en of laij ook (misfchien
wel bij de algemeener befpiegelingen omtrent de Griekfche
Gebergten, opgedroogde Meren, en den huidigen toctland
der Spelunken , (in H. XXIX)) lets van winder allooi daar
under mengde tot tooifel van zijne reizen : war welke hedenking die achteloosheld van POUQUEVILLE baren moge hij
renew meer fchroomvalligen Lezer, dezelve belet ons niet,
deC+) Me Lert. voor 1807 . bl . 32, 7Q en 614.
LsrT. 1808 . NO . 9 .
H d
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deze Bijdrage over Albanien, waardoor zijn Went volkomcner geworden is, op hoogen prijs to fchatten .
Toen de 1-leeren BEAUVAIS en GERARD, van den Turkfchen
Zeeroover tan CADIR-Bey,, den Admiraal der Vioot voor
Corfu, uitgeleverd, Met terug kwamen op den Kap~r
veriangden wel de medegevangen fleeren POITE VIN en beide
aijne lorgenooten, dat OROUCHS hen desgelijks voorftelde aan
e'en Turkfchen Vlootvoogd . Maar deze begeerte kwam hun
z€'.r duur to ftaan, en porde den lagen en baatzuchtigen
rouver jegens hun tot eene barbaarl"che wreedheid . Weldra
u : ans ontvargt hij last , de onkcrplaats to verlaten , en
naar de bijgelegen haven van Put; into (voorheeu Butlzrosum, waarvan V RG. Ben . Lib . 111
.) to verzeilen, alwaar toen
ALI-Pacha met een leger Albanezers lag . flier , aan het
waste land vertoevende, worden zij fpoedig verlost uit zoo
deerniswaardigen toeftand, terwiji de Zeefchuimer, met eel
bezoek van den Pacha vereerd , zijn hof bij dezen maakt,
dour hem de Franfche Officieren ten gefchenke aan to bieden .
Wcinig goeds evenwel fcheen die verwisfeling van banden aan
de ongelukkigen to voorfpellen, daar zij niet onkundig waren
van ALI's bloedvergieten na den flag hij Prevefa, en van zijne trouweloosheid jegens hunnen landgenoot , den Adjudant
iosE , welken hij under fchijn van vriendfchnp naar farina
elokt, en voorts geboeid naar Kcnfeantinopel had opgezonden . Intus£ehen helde nu de Pacha , verontrust wegens de
nabijheid der Rusicn aan zijn gebied, en de Turken even zeer
wmitrouwende, naar de zijde der Franfehen over , en wisten
onze gevangen Ollicicren, mannen van veel krijgskundige bekwaamheid en verdienften, ahengs zich belangrijk to makers
hij den magtigen en fchranderen ALI . Aanvankelijk nogtans
hadden de gevangenen met veelvuldige hardheid , in bet leger, eu to midden under een woest en oorlogzuchtig Volk,
to worftelen . Dra werden zij opgezonden naar .`anina , de
Iloofdftad des Rijks, de Hr . CHARBONNEL naar4gio Saranta,
ep vonden zij aanleiding , met name de laatstgenoemde door
zijne ervarenheid in de artillerie, om den ftaatkundigen Pacha
krachtig aan zich to verpligten, en veilig deszelfs uitgebreide
Iieerfchappii (of Pachalik) re doorreizen .
Gelegenheid hadden zij dus, om ALI, zoo berucht in de
gefchiedenis van den aauving dezer eeuw , grondig to leeren
kennen ; om bet volkskarakter, krijgswezen en de zeden der
Albanezen wear to nemen ; vele bijzonderheden nopens den flag
van Prevefa en andere veldtogten in die oorden op to doer : ;
ja oin , gedureude eon verblijf van ruim twee jaren in dat
ver(*) Zie POUQUEYILLF, Deal IL bi. 16 en t-. Oofir eenen went
in ense varige Reeenfie, Yoor z Voq . b i . 666.
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vermaard en klnsfisch gewest , de lucktgefleltenis , liggirg
van rivieren, bergen en fleden, zoo wel als de ruwe fchuouheden of gunflige vruchtbaarheid der weinig behouwdc 'an.
den, naauwkeurig gade to fin,-,n , en zich wegens uitzigten tot
eenen voor Frankrijk aangelegen handel to vergewisfen . Zeer
lange flonden wij in twijfei , wat wij nit dozen rijken voorraad, waarop PouQUEVILr .E zijne lezers vergast in onderfcheidene Hoofdilukken dezer keize, (van 11 . III--XXI) voor eerie
laatfle proeve van zijnen reeds bij ons bekeuden fchrijffliji
zouden mededeclen . De flag van Prevefa , ongunfiig voor
Franltrijk, door de ontrouw voornamelijk der Grieken, vermasrd even zeer door heldendaden, die zelfs de overwinnaar
prees , en bezoedeld covens door den moord van driehonderd
flagtoffers, ann welke zich 's anderendaags de wrack van ALL
koelde , trok bijzonder onze aandacht . Dan evij bepaalden
ons, om nit H . 111 . een' en anderen trek to ontleenen, welke den Pacha kenteekent, wiens daden g_heel Europa door
hebben geklonken, die zichzelven gaarne den naatn van den
bedendaagfchen PFt2RnuS geeft, en aan wiens ilofonze krijgsgevangenen door ongunst van her lot zich geplaatst vonden .
Geboren in eon dorp bij Tebeleni, of Tebdelem , eene Stad
fn bet oude Thesprotie, 24 uren ten Noorden van ,7anina,
erfde hij van zijne moeder, eerie inboorlinge der plaacs,
welke met een' Pacha van twee paardeflaarten gehuwd was ,
den moed, die bier to lande zoo wel aan vrouwen als mannen gemeen is . Immers, na her overlijden zijns vaders, belette doze heldin , welke de teugels van bet befluur opvatte,
en zich ann de fpitfe der Albanezers flelde, dat haar goon van
her bewind beroofd wierd . -- In het midden dezer gevechten, waarin zij over hare vijanden zegepraalde, vormde zich .
ALI tot Krijgsman en Veidheer ; hij was reeds foldaat , zoodra hij een geweer kon hanteren . Zoo doorliep hij achtervolgens alle de rangen van den oorlogsfland, was dapper bij
uitflek onder de dapperen, en gaf aan ziine tnakkers geene
bevelen, dan wanneer hij zich door heldendaden hunner genegenheid had waardig gemaakc . Aistoen verving hij zijne
moeder ; dan hij was er verre of van floods voorfpoedig to
zijn ; nimmer hegaf hem ziin moed, vaak de forcuin . Eons
word hij nit Tebeleni verjaagd, van biina alle dorpen van zijn
gebied beroofd, en was, cer betaling van zijne bende , van
niet meer dan 6o parats voorzien . Dan hij hood den tegen .
fpoed hartinekkig bet hoofd, wise zich hulpmiddelen to very
fchaffen , en deed den moed der Albanezers ontvlammen,
hernsm zijne gehuchten , en keerde in zegepraal naar Tebeieal
terug. Seders dit oogenblik breidde hij zijne nlaggc uit, be .
gon gretige blikken voorbij den cogen gezigteinder, wantcoe
hem zijne geboorce fclteen to bepalen , op de omliggende ge .
westen to fiaan, an ziju gelukflar verhief hem dra -tot den
post
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post vau Pacha van ~4ibanien, in welke hoedanigheid hij vatt
Yanina, den tegenwoordigen hoofdzetel zijner magi, bezit
nam . ALT, to midden van den voorfpoed omzigtig, dacht op
middelen, om zich op den glibberigen , bebloeden zetel , zoo
even door hem beklommen, to handhaven ; beguntligde den
Griekfchen Godsdienst ; floot verbindtenislen met de Aga's
van Thesfalien ; gaf zijne beide zo,ten dcel aan zijne magi,
door hen tot Pacha's to doen benoemen ; ell ontving einde•lijk de waardigheid der drie paardeftaarten, toen hij in 1799
-van de onderneming tegen 1d'idlin terugkeerde. Schooa hij
thans 48 jaren oud is, merkt men bij hem geene fporen eens
naderenden ouderdoms ; zijn edel, open , door ilerke trekken uitgedrukt gelaat , getuigt fprekend van de drifte4n,
die in 's mans binnenfle huisvestcn . Doch wanneer hij coil,
is hij meester over zijne gelaatstrekken ; alsdan tnisleidt zijn.
oogopflag, ell zijn gemaakte Inch is bet mom, achter't well ;
een geheel ander gevocl zich verfchuilt ; wanneer hij echter
iiraft, kan hij zijn' toorn niet bedwingen, tie zich dan door
vreesfelijke, krampachtige beweging zijner trekken openbaart,
en zijnen gewelddadigcn acrd verraadt . Voorts is hij niter.
mate dapper ; zijne geftalte is hoog, ja rcusachtig, en hij kan
burst noch armen ontblooten, zonder dat men eerlijke woa .
den ontwaar worde.
Hij is ilandvastig in zijne ontworpen , en heeft een plan
van gedrag gevormd, waarvan de omflandigheden hem echter
wet eens hebben doen afwijken, fchoon hij 't nimmer nit bet
geuigt verloor . Verzekerd, dat men de gunst van bet Turkfche Hof Heeds voor geld behouden kan, heeft hij nooit verzuimd de fchattingen to betalen, terwiji hij zich met er daad
onafhankelijk gemaakt heeft, en toch de uiterlijke weivoegelijkheid ten opzigte van zijn' Gehieder zeer wel in achtneemt .
zijne kundigheden verheffen hem boven de meeste Pachas ;
hij vestigt Heeds een oplettend oog op 't geen in Europa
voorvalt, doet zich de nieuwspapieren vertalen , heeft gaarne
verlichte lieden rondom zich, en is geen vreemdeling omtrent
gebenrtenisfen , van welken card ook, die invloed op de twis •
ten of verzoeningen der I-loven hebben . Niet minder opletA
tend befchouwt hij de binnenlandfche woelingen des Turkfchen
Rijks ; maaht, als een behendig flaatkundige, van do zwakheid dier Regering gebrui'k, om zijn gebied to vergrooten ;
en wilt hij zich , door invloed in de Turkfehe Raadzaal ,
zoo geducht bij de Porte to maken, dat deze zeer veel belang flelt om' hem tot vriend to houden . Duch weinig met
cone Regering to vrede, die met zijn leven zal eindigen,
heeft ALI zijne blikken ook op de toekomst gevestigd, ten
einde zijn Pachalik ann geen vreemdeling over re laten .
liii heeft dan ook voor zijne heide zonen de waardigheid
van Paeha bekomen, en de Porte , die anders na den dood
der
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der Pachas weder in hare Regten treedt , mag nu wel op bet
verlies van Albanien flaat waken .
Te laug hebben wij ons opgehouden bij dezen belangrijken
Man , om wegens zijne onderdanen , landen en flaten, waarvan ons POUQUEVILLE zeer vele gewigtige NI weinig bekende
berigten Iuededeelt , eenig , hoe kort , verflag to geven .
Hiervan dns zwijgende, en onze Lezers tot bet Boek zelve
verwijzende, keeren wij tot de krijgsgevangen Oilicieren weder . Zij leefden ten Hove van ALI, togen of en aan door zijti
bewind , verkeerden met hem in de Hoofdflad en in bet leger,
zagen zich door de ongunst, waarin OROUCHS bij den Pacha
verviel , en bij zijne doodflraf, op dezen Roover gewroken ,
maar bleven de Vrijheid verlaugen of hunne flaking, die wel
gevraagd en beloofd , doch niet gegeven werd . Dus wage,i
zij bet ten laatfle, en ondanks menigerlei zwarigheden, oin
hoofd voor hoofd naar Corfu to ontvlugten , gelijk hun oolc
gelukte. ALI, hiervan verwittigd, borst in woedenden room
tilt, verklaarde hen vogelvrij, en bewerkte bij den Turkfcheri
bevelhebber van 't Eiland tegen hun een' geheimen aanflag ter
opligting der gevangenen , die dit alleen ten gevolge had , dat zij
door de Rusfen naauwer bewaard, en tegen regt en rede, eersc
op een Fregat dier Natie , daarna in de Citadel opgeflocen
werden, waaruit zij ook landwaarts - in weten to outfnappen .
De opfchudding evenwel en verwarringen , die zulks baarde
bij den Senaat, eenen opfland of zamenfpanning met de misnoegden vreezende, en de maatregelen, welke hij nam tegeti
hunne begunfligers en vrienden, op wier onfchuldig hoofd het
onweer dreigde neder to komen, noopten onze edelaardige
Franfchen, die zich nu in de Kerk van St. Dimitri onthieldell, om zich to openbaren, en, onder voorwaarde van vrijlating der Corfiers, in hechtenis weder to keeren ; waaruit zij
ten laatfle, door de lafhartigheid der Rusfen, naar lion/lantinopel werden opgezonden . (H . XXI-XXIII .) Dus ontmoeten wij hier wederom her verhaal eener zeereize rondom Adorea en door den Archipel ; (H. XXIV .) en zien wij eindelijk
(H. XXV.) de Heeren POITEVIN, CHARBONNEL en BESSILRES iii
die Turkfche Hoofdflad aanlanden, waar hun ongunfliger lot
to wachten fcheen , clan hun ten deele viel , door betere wending der tijden, en werkzaine tusfchenkojnst der Engelfche en
Rusfifche Afgezanten , die zij ter behoming van hunne vrijheid voor zich wisten to winnen . Met den 8 Maart i 8ot nemen alzoo gedachte Heeren, hiertoe van een Firman der Por.
to voorzien, door de binnenlanden van Turl:ije, den blijden ,
maar toch gevaarlijken, hertogt aan naar bet Vaderland . (H.
XXVI .) Op hunnen weg over 4drianopel, door Bulgarien, Servien en Illyrien op Scutan , over het fchaars bezocht en ongebaand gebergte den Scardus of Prisrendi , on langs oorden weinig
D d 3
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meer heroergzaam dan vele ftreken van Albanien, hadden zij to
worlIeien met zwarcn en fchier onoverkomclijken hinder, (H, .
(XXVI-XXX) gedurende den tijd van nagenoeg drie voile weken . Van Scutari ten laatfte vertrokken zij , tangs de zeekust
var°nde , naar Ragufa , en voorts op Italie, alwaar zij de Franfche vaueu en den ftandaard des Vredes tot hunne vreugde
ontnvaren mogten . (1-l . XXXI en XXXII)
Wij vergenoegen ons met dit overzigt der lotgevafen van
ooze Reizigers ; ous bcffek geheii;t niet, d,-!t wij ondernenlen,
onze Lezers uit hun verhael belz ;ud to maker, of met i41bamien, of met do Landen oil plaatlen, die zij , op •h unneu terugtogt naar Irrankrijk, gezien en doorkruist hebhen . Tegenover den titel vinden wij de Afbeelding geplaatst van eenen
A!baneefchen Saldaat. Dial: wij evenwel doze Pinat, zoowel
als die bij de vorige Deelen, niet voor belangrijk houden , en
er kwalijlc eenige nuttigiieid in vinden, behalve voor de tooneelkleeding, hidden wij dezelve liever verwisfeld gezien tegen cone weluitncvoerde Reiskaart, to nicer noodzakelijk bij
dit Werk, vermits de Hr . PouQUEVILLE zich gedurig beklangt
over her gebrckkige en verkeerde in do ineesten, die voorhanden zijn, van doze weinig bezochte gewesten . Best evenwet konden wij ons (lit wezenlijk geniis vergoeden met cone
Franfdhe van den 1-1r . vF LA MARCHE, die op een ruim beftek
de ormraelanden vertoont der Zwarte Zee, en to Parijs in 1788
gedrukt word . Op haar gezag nogtans en dat van anderen ,
durven cvij den Hr. rOUQUEVILLE kwalijk van onnaauwkeurigheid verdenken, die tanteekent (bl . 263) dat onze Reizigers
bij hunnen laatilea Zeetogt, van Asativar•i mar Ragufa, Dulcigno voorbijzeilden , hoewel dat Zuidclijker to liggen
fchiint , dan hunne koers vereischte . Maar deze en foortgelijke ttvijfelingen d^arlatende, doer bet ous Iced, dat wij,
ondanl :s ons vroeger beking over den Vertaler (*), alsnog
niet of kunnen , eenen Man , die elders blijk van velerlei gelecrdhcid aan den dag legt, op nieuw to befehuldigen wegens
eeue en andere -rove achtcloosheid . Zoo rangfchikt hij ,
bi . 135 , „ de vermaarde SAPPHO, onder de ijihoofdige min„ naars, die hu ;s leven cindigden, door zich in zee to wer„ pen van de rots van Leucadien (nn St . IIIaura) ." En wederorn , fchoou PoOQuEVILLE, hl . 14.3, rondborilig belijde ,
en cvij zulks door de vingeren zien, dat zijn Werk „ van tie
„ zijde des flips niet uitblinke ;" komt echter niet Hem,
rnaar zijnen Vertaler to laste, dat wij, b1 . 162, van de derdedaagfclae en vierdedaagfche koortfen (fievres tierce & quarte)
gewaagd vinden , ja dat nog vreenlder k!inkt, in frede van een'
sntemctfelden mumv , bl . 267 lezen, dot „ Ragufa van eene
„ aroa(*) Lftt- voor i8o7- bl . 8q .
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,, drsoge muur (snuraille leche) voorzien is ." Overigens wenichen wij ouzen Laudgenoot geluk, dat hij nu zijue task afgewerkt , en ons met deze zeer aangelegene narigten over bet
Furopiscb Criekenland befehonken heeft, waarvoor wij he^,i
onzen dank betuigeu, en den verdienden lof niet onthouden
rnogen , wegens meet dan cene welgepaste aanmerkin , onder
den tekst geplaatst'., en voor her bijgevoegd Register op de
drie Deelen .
JJeknopte Gefchiedenisder voornaaznfe Landen, Vo!ken
vallen in de IVereld. Eon Lees- en Leerboek voor
jeugd. Vrij naar het Hoogduitsch bewerkt, en in
gegeven, door een Vriend der jeugd. Te Zutphen,
A. Thieme . 18o7 . In 8vo . 221 Blz .

en l'oorde .Sc!zoe .'het liel .: t
bij H . C .

hebben wij ous wet bevonden bij eenen regel, ons
AItoos
gegeven door onzen Leermeester, onder wien wij in de
Aardrijkskunde ons oefenden , om in eene Kaartverzameling
cerst in to zien de Kaart van ons eigen Land, en wanneer wij
deze vol gebreken of niet naauwkeurig bevonden, tot de gebrekkigheid en onvolkomenheid der overigen to befluiten . Wij hebben dezen regel vervolgens overgebragt op de beoordeeling van Werken, op welke wij dachten denzelven to mogen overbrengen en toepasfen .
Naar dozen regel, her opgemelde Boekje ter becordeeling
opvattende , to werk gaande, Iloegen wij eerst de Afdeeling
open, ten opfchrift voerende : Bet Koningrijk Holland. Nie~t
fang hield dezelve ons op ; in ruim drie bladzijden was dit
afgehandeld . Bij deze koitheid ontdekten wij eene verregaande gebrekkelijkheid. Wij fchrijven bet clot af, en later
onze Lezers oordeelen , of wij ongelijk hebben met den
ikempel van gebrekkelijkheid daar op to zetten. - „ In 't ver• volg geraakte WILLEM III op den troon van Engeland, en
• fleepte hij ons Gemeenehest in een oorlog tegen Frankrijk,
• die gedurig werd hervat en bij een groot deel der natie
• eene hardnekkige verbittering re .-en de Franfchen to weel ;
• bragt. In hoe verre men nu de gevolgen , welke die ver• tittering in onze dagen heeft gehad, aan zichzelven te wij• ten heeft, zal do nakomelingfchap best kunnen heoordeeien .
„ Wij fleken thans over naar her naburige Grootbrittanje ."
Fladde de Vervaardiger van dit Boeksken her enkel nit he :
Hoogd.itsch vertaald , deze kortheid en gebrekkigheid , t e
opzigte van ons Land , zon misfchien cenige verfchooning
kunnen vinden ; maar in her Voorberigt krijgen wij tie were,
dat een van 's Uitgevers kundige Vrienden de moeite genometc
heeft om een Hoogduitsch flukje ten grondflage to leggen ,
maar dat hij hetzelve, ten dienfle der JIolland/che Jewgd, zooe<Dd4
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danig omwerkte, dot het bijkans geheel een oorfpronkelijk
Ncderduitsch Werkje geworden is . -- Bij zulk eene omwerking
zou men van 's Uitgevers Kundigen Vriend, ten aanziene van
ons Land , lets borers verwacht hebben .
't Is waar , in eene Beknopte Cefchiedenis moat men zich
der kortheid bevlijtigen ; doch men kan kort en niet boogst
onvolkomen wezen . De kortheid is anderzins niet zoo zeer in
acht genomen ; bij voorbeeld , China, waarvan wij, althans
wat de nude Gefchiedenis betreft, zoo weinig met zekerheid
weten, bellaat meer dan tien bladzijden .
Daze ongelijkheid in her aandeel der Volken, bier hefchreven , ontdekt zich allerwegen . De Hoogduitfche Schrijver en
liens Nederduitfche Omwerker fchijnen beiden meet op bet
nude en verafgelegene dan op hot latere en nader bij liggende
gef eld .
Bij wijze van cen doorgaand Verhaal is bet Stukje vervaardigd . Dien trant keurde men beter, dan bij Vragen en Antwoorden de Gefchiedenis to behandelen . Echter ontbreekt
het niet aan Vragen ; deze vindt men achter iedere Vo1ksafdeeling . Wij behooren onder die, welken de Vragen wit to
rnenigvuldig voorkomen . Wij cvillen onze Lezers niet onthouden de reden, voor deze menigvuldigheid gegeven ; „ zij
zijn opzettelijk zoo veel in getal, om den eenvoudigflen Boeren-fchoolmeester zelfs to gemoet to komen , en hem dit
onderwijs niet alleen gemakkelijk to maken , maar ook ais to
dringen om alles to vragen wat in den tekst opgefloten Iigt ."
In de daad, de Vragen maken bijkans zoo veel als de Tekst
uir . En geiijlc or in cen laattlen zoo veel gebrekkigs is, deelen ook die Vragen in dezelfdp gebrekki ;;heid .

Ilet Onze Trader, van F . T . KLOPSTOCK . Uit het Hoogduitsek
vertaald, lm/lcrdam, bij L . A . C . Hesfe . i8o6 .
waar het is bijgekomen, dat dit tluksken reeds zoo Lang
V anonzcr
aandacht ontflipt zij , weten wij niet behoorlijk op
to losfen . Genoeg ; wij voldoen thins gaarne eene oude
ichuld, ce moor, daar overzetting en uitgave welligt alleen
her otter zijn , door een van KLoPSTOCK's vereerders ann zijue
vrooutheid en zijnen roem toegewi ;d . Vraagt iemand bij deze
gelegenheid , of de Zanger van den Mesfias cot den geest is
doorgedrongenvan dat korte fornrulier-gebed, wells de gezegende Sticker des Chriscendoms, in tegenovergetlellinge der
tinge en J ngdradige gebeden van de gewone Joodfche Leeraren , zoo voortrefl'elijlc heeft nan de hand gegeven? dan zouden wij zuik cene vraag volllrekt ontkennenderwijze moeten
beantwoorden . Veeleer leent de Dicbcer aan dat eenvoudigfchoo-
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fchoone formulier alle denkbeelden van eenen wijsgeerigen
geest, zoo als die, niet ten tijde van Jezus, maarin de achttiende eeuw , beftond . Dus, b. V. reeds in den aanvang
Om waereldbollen wentlen maanen,
Om zonnen waereldbolien,
Het talloos heir van alien zonnen wentelt
Om dine groote zon :
God I--Ooze Vader! God, die in den heemien zijtt
raakt dat overfchoone denkbeeld verloren, welk onze Heiland
wegens God, in diens aanbidding, daarftelt, als der menfchen
altijd zegenenden Vader ; verbeterende daarmede de rampzaJige begrippen en voorftellingen der Joodfche Leeraren wegens
J ehovah, als eenen toornenden Wraakgod, die nimmer opbield to ftraffen en de zonden der vaderen to wreken in bet
nageflacht. Dan, ieder, die KLOPSTOCx kent, is tevens bewust
van de hooge vlugt van zijnen dichterlijken geest, en vergeeft zulk eene afwij(ting aan zljne , dikwerf ongematigde,
verbeelding ; terwiji, althans in dit Onze Fader, de voorftellingen zelve zeer zuiver zijn , zonder dat inmengfel van myftieken onzin , welk den godsdienftigen man zoo dikwerf elgen
was . `Vat ons her meeste aangaat, is de vertaling, en, voor
zoo veel wij ons uit eene voormalige lezing van bet oorfpronkelijke meenen to erinneren, daar wij dat ftuk zelf niet bij de
band hebben, moet dezelve allezins getrouw heeten, overeenkomftig met de verfchillende vers-mast, welke deDichter nan
zijn onrijm heeft willen geven . Enkele dichterlijke vrijbeden
omtrent naamvallen enz ., zoo als in bet bovengemeide voorbeeld allen zonnen, den heemlen, en op eene andere plaats bet
bijwoord daaglijks voor her bijvoegelijke daaglijksch brood,
hadden wij gaarne gezien dat bij de overzetting waren achterwege gebleven . Voor bet overige beveelt zich deze uitgave
door de pracht van druk en papier ; dan voor bet gebruik van
de oud-nederduitfche letter, die thans to regt , bij de hoogere vlugt onzer gieterijen en boekdrukkonst , als geheel verfleten wordt verworpen , hebben wij geene de minfte redett
kunnen vinden .
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Dorus, of het Fhonderkind , ecre N)fokomifelae Geestvrucht •,
voorgclezen in het CezelJchap Doftrina et Amicitia , den
s5,(1cn ;Ian . t$o8 . Door A . FOKR , SIMONsz . Ifle Stukje.
met eenc Plaat. Te elinflerdam , bij J . van der Hey . In
gr . Svo. 56 Bs .
dit eerfle Deel van dit, wie weet hoe uitvoerig,WVerk
Achter
ontvangen wij eeue welbelijkende afbeelding van hcl uituwendig voorkomen des Schrijvers, en in hetzelve eene teekening van zilu tnwendig, of liever van bet mv .endig karalcter
zijner fchriften , die wij echter ons wel wachten even welgelijkend to noemen, alhoewel de man zelve zijnen DORUs da'arop : „ Gij hebt volkomen gelijk , jonge Heer!" heeft toegevoegd, en hij ons in het Voorberigt daarenboven nog meldt,
dat deze jonge Heer hem „ veel van den innerlijken card der
dingen geleerd , en de waarheid van den fchijn had leeren
onderfcheiden ." Ziet hier, wat DORUS, of bet WYonderkind,
van den man getuigt : „ Her geval, alleen her geval, nie .t
• uwe natuurlijke neiging, heeft u op eene fchaers betre„ den Letterbaan gevverd , waarop ge indedaad vreemd zijt.
• Gij zijt op den glibberigen en zoo zeldzaam met voordeel
„ betreden weg der Irenie en Satire verdwaald, terwijl de
• firekking van uwen geest naar hot pad der Wijshegeerte en
„ ernflige Wetenfchappen leidde . - Zonder den leiddraad
,, van eenig School-, Akademie- ofProfesforial-onderwijs,
,, hebt ge uzelven verward in bet wijduitgebreid Labyrinth der
• Algemeene Geleerdheid. -- Gij hebt u daar, in de onder• fcheidene rustplaatfen, gedurig een pons tijds opgehouden,
• doch niet genoeg om met eerie derzelve volkomen bekend
• to zijn ; echter tang genoeg, om zoo veel van elk derzelvv
• to kunnen ontleeuen, dat ge owe Ironien fomtijds eon ijdel
,, voorkomen van grondige geleerdheid heht weten to geven ."
Indedaad wij oordeelen over de wezenlijke geleerdheid in den
man en een aantal zijner fchriften anders en gunfliger , en
dearom fpijt her ons, dat deze zijne DoRUS, gedurende eene
ziekte bij hem uitgedacht en in eenen nog zwakken toefland
gefcbreven , ons geene flalen aan de hand geeft, waaruit wij
dies Doxus konden weerleggen, terwijl wij het to onpas rekenen , die uit 's mans andere fchriften , bij de aankondig ing van
dit zijn werk , voor ouzen Lezer op to zoeken . Intusfchen
loopt, naar bet fchijnt, de Schrijver met dit zijn gefchrift vrij
hoog ; van nottus Loch heeft hij zoo veel geleerd, gelijk wij
ftraks hebben aangeflipt .
'4Vie is dan deze Doous Loch? dat tnoge de Lezer raden,
ons bleef het duister, gelijk ons over her geheel her fraaije en
Schoone van deze Voorlezing duister is . Hetgene de Schrijver
be-
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betoogell zou, was : WI! alle ;l 2ijn de gro tfle BEDRIECERS,
die ooit op voeten, fielten of In •askken gegaan hebben, nog gaan,
of imurer gaan zullen ; en v, n deze bcdr'cgcrij is onboozelheid, ja zinneloos.heid, de grondflag . Intusfchen had de Redenaar, naar 't fchijnt, een kinder- hanfopje uit den zak gehaald, en dit flaat bier nu ook in de Redevoering afgebeeld .
Voorts verklaart hij , wat hij door de grootfle Bedriegers verflaan wil hebben : zelfbedriegers . Daarover redeneert hij wat.
Dan zegt hij, wat dat hanfopje eigenlijk voor zijn' geest is,
ten minile hij beloofde dit, dock 't blijft bij 't algemeene : bil
de uitweudige wanflaltige gedaante befluit bet inwendig een
yerheven cvezen . Zinneloosheid, zegt hij vervolgens, is bij hem
een flaat van extafts . Nu moet bet hewijs der opgegevend
flelling volgen , en dit beflnat ult cenige woorden over voorwerpelijke en onderwerpelijke waarheid. Her hanfopje, dat de
Redenaar vertoont, is, zegt hij , alleen in 't verfland der aanfchouwers aanwezig ; men kan alles wegdenken, zonder dit
popje no ,, weg to denken , want deszelfs beflaan als wezen is
van alie andere wezens onafhankelijk ; doch niet bet herfenfchimmig fchepfeltje . Als een knecht bet verbraudde, was
bet ware, maar niet bet denkbeeldige hanfopje weg. Het denkbeeldige is op vele plaatfen, bet echte is maar den . Nietnand
kan zich overtuigen , dat hij 't zclfde popje ziet als die naast
hem zit . Een ;good Horologie en een Hanfopje zijn in derzelven eigen aard Broeders, volmaakt gelijke wezens . En als
eene l:at in de kamer kwam en beiden zag, kan niet bewezen
worden dat deze beide dingen in hare kattenziel een gelijk
denkbeeld zouden opwekken als in bet onze. Dit is bet betoog! Nu volgt bet verhaal, hoe dit popje in handen van den
Schrijver kwam . Zijn E . was oog- en oorgett ige van eene
fchtikkelijke kijfpnrtij in de Kromme-Elleboogfleeg . Tcrwijl
hij dnarover met zeker men in gefprek was, tikte een jong
knaapje, zoo naar gis omtrent is a 16 jaren oud, hem op den
arm, moest hem eens fpreken, en hij ping met then jongea
beer eens wandelen . Deze onderrigtte hem van de ware
inborst van den man, met wicu hij gefproken had, en van de
perfonen , die hij had hooren kijven, voorfp ;ide hem zijne
ziekte , en gaf hem 's namiddags een nader bezoek . Toen gal
hij hem de boven opgegevene fchcts van bet karakter zijner
fchriften, beval hem bij zijne Voorlezing in DoOrina bet hanfopje bij zich to nemen en to vertoonen, dan zou hij hem
helpen ; de infpraak van dit beelcije moest FOKKE SIMON'sz . altijd volgen ; hij zou hem meermalen bezoeken, en opheldering geren over belangrijker onderwerpen en gewigtigcr zaken . Hij gaf bet hem over, er bijvoegende : „ Zoodra bet
uit mijne hand in de uwe overgaat, zult gij cene vreetnde gewaarwording gevoelen : -
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• Ik greep verbijsterd too, en , zuo ass ik 't ontving,
• Beyond ik mij alleen : - weg was de jongeling!"
Deze Voorlezing nu heeft of inn de Leden van DOCTRINA of
ton den Redenaar zelven zoo bijzonder behaagd, dat hij ook
vervolgens bet 1'm.;lcrdan:sch 7 ee,,'c 1?eparternent, en ook dat
van Nieuwcr-_4mflel, op dezelve heels onthaald, en ze daarenboven nu Dog in druk doet uitgnan . Bij bet oplkllen en
uitIpreken was de Schrijver nog Diet volkomen herlleld ; wes]Ia1ve hij vooraf verklaarde, dat hec hem Diet bevreemden zou,
Zoo men in zijue Verhandeling nog eenig gebrek van denkvermogen en fcherpziunigen „eest ontwaarde . Wij weten Diet, wat
de Hoorders ontwaard hebben, maar wenCchen hem hartelijk
beterfchap , en durven dit gerust mede in naam van verre zijne
ineeste Lezers zijn E . toewenfchen .

FERDINAND, door J .
VAN LINDENBERG .

G . MULLER, Schrijver van den SIEGFRIED
Ilde Deel. Te Haarlern, bij F . Bohu .
In gr. 8ve . 334 13/.

Gefchiedenis neemt een zeer treurig einde .
D ekomt
wel terug in bet dal , echter Diet oindat hij bet boFERDINAND

ven eerie fchitterende rol in de wereld verkoos, hoewel dit
Duiten twijfel bet geval zou geworden zijn ; maar zijn Vader
leidt hem derwaarts terug, door eencn fluikmoordenaar zwaar
gewond ; hij vond or, en dit was hem reeds to voren berigt,
den vader van zijne THERESE vermoord, en zijne geliefde krankzinnig. Hij flierf cen jaar daarna Ran do tering. Mu hebt bij
volkomen tijd tot berouw, zeide de vriend, die hem trouw gewaarfchuuwd had, tot den ouden . [let verhaal , hoe treurig
molt, ieest men toch met genoegen ; en het geheel, hoewel
wat overdreven , geeft voortreffelijke lesfen . Ook omtrent
dit Deel hebben wij dezelfde aanprijzing en dezelfde waarfchuwing .
Eene nanteekening onder andere bevat eene herinnering voor
de opvoeding, die ook onder ons misfchien Diet genoeg be .
bartigd words ; wij willen die gaarne affchrijven : „ Er zijR
• Diet vele ernfuige onderwerpen, wanneer men de hoogere
• wetenfchappen uitzondert, van welke men Diet met kinde• ren zou kunuen fpreken : doch er is bijna geen een, over
• 't welk men in 't bijzijn van kinderen zich kan en mag
• ondsrhouden . [let is jets anders, rnet, iers anders in 't bij• zijo van kinderen to fprekea ; iers finders, fpreken, iers
• anders zich onderhouden . - Ecn kind is zeker bij een ta• melijk verflandig bediende beter bewaard dan in een gezel .
• :'cc,ap . Bijna alles, wat bet daar huort, zijn dingen, die
„ Diet
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niet voor zijne jaren voegen . En gefleld, gij neemt u om
de aanwezende jeugd nog zoo zeer in acht, doen dit dan
.? En kunt gij weten, wat en hoe een mauvais Alaialien
fans, die zijne invallen des morgens bij de thee betludeerde .-- of zelfs een indedaad vernuftig man , die hot gebrek
heeft, om tijdig en oncijdig to willen fchitteren, antwoor.
den zal ?"
Oni onze Lezers eenig vermaak to geven , willen wij ietg
tnededeelen uit het verkeer der reizigers met eenen bij uitflelc
geleerden, verftandigen en braven man in zekere flad, waarint
overigens een ieder en alles d la Ibdera was . De inwonert
waren eenparig van gevoelen , dat deze Heer HSILBRON de
eenigfte dwaas in de geheele find en derzelver regtsgebied
was , dewijl hij in alle opzigten anders dacht, oordeelde err
handelde , dan do Heeren en Dames in de flad en derzelver
regtsgebied, die zich voor de verftandigfte menfchen op den
ganfchen eardbodem hielden . Men belasterde, men belachte, men haatte hem . De wijsgeer vernam dat alles, dock
hij liet de lieden zeer gelacen hun wegje gain, liet hen naar
hartenlust babbelen en lasteren, en wond alles in ftilte op,
tot dat hem na verloop van vier of vijf jaren het zondenklu
wen groot genoeg voorkwam ; dan haspelde hij af, bezag
deze zedelijice patienten, die hem zoo liefderijk beoordeelden, met verlof gezegd, her water een weinig, zectede zich
grimlagchend neer, en ftelde in een Blijfpel of eenig aardig
deuntje een paar honderd abderitismen jammerlijl : ten Loon,
geefelde elke dwaasheid of fchurkerij ten bloede toe, en drong
met zijne bittere fpotternij , waarmede hij beter to regt wist
to komen, dan de zotten , die bhm tergden, der ecrloosheid tot
in het merg van het gebeente. Aan iedere dwaasheid, iedere
tot mode gewordene zedeloosheid, iedere verachtelijkheid gar
hij haar befcheideu deel, zonder iemand to na to komen, zoo
dat de armzalige hoop, gelijk werkelijk hot geval was, uit do
kikvorsch-floor van LATONA gedreakc moest zijn, orn niet ten
mInfle de nutcige en zeer heilzame les voor zich er uit of to
ieiden : die een glazen dale heeft , moet Loch vooral niet naar
her pannen dak van andere lieden met fleenen werpen! Wanneer men nu maar weet, hoe hot in dit fladje met
bet een en ander gefteld was, zoo voelt men gemakkelijk,
wat en hoe een man ais de [leer HEILBtoN van zijne medeburgers denken en fpreken moest . Ilet zng cr daar zoo uitals
in die ltreken van Duitschiand, cvair de uit-ewekene eerwaar~
dige Franfcle Adel, die om zijne deugd bet land moest ruimen , in de eerfle jaren (let omweotcliug , aan do vrouwen ca
meisjes de Parijfche befclraafdheid met goed „evolg inentte .
Naar cen fluijer voor dit morfrg tafereel! Van eene wankzamo
Policie was er volllrckt geen fpoor ; zelfs de eerlle Magithaatsperfonen wisten op de gram;, vat is Policie? geen antwoord.
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woord . Die ge'J had, durfde doen wat hij wilde, en dis
geen geld had, ten minRe allcs wat hij kon . De uitgelatentle
teugelloosheid was daar Pan de orde van den dag ; trouwens,
waar de mannen der ecr afgeflorveu zijn, flerven de vrouwcn
der fchaamte af, en omgekeerd . leder leefde en handelde
; geen mensch hinhi X * * * volftrekt naar ziju cigen hood
derde hem daarin ; de iIruisvo ;elmaag verduwde iedereu farcasanuS als een oester. De Overheid geloofde alleen aaawe.
zig to zijn ow de lasten in to vorderen, en van den gemeenen man met execrtie of to dwiugen ; de leges en jura in to
Wkken enz . De beftrating was jammerlijk ; zekere perma7iente bergen IPgen Nina voor ieder huis Pls eerezuifeu der policie . Men had w._4 een fonds voor de veriic,'zting der ftad
bij nacht, doch kooplieden en winkeliers kondon de lantaarnen niet dulden , en wares op de lichte mann geweldig boos ,
wcgens bet fluiken, Met de vciligbeid ftoud bet even zoo .
Bet gemeen zwierf din , wanneer hot 't zelve behaagde, den
ganfchen nacizt de itraten rond ; geese eerhare dienstmeid,
gemne vrouw van rang was veilig ; de honden haalden van tijd
cot tijd een eerstgeboren kind nit ecu' of auderen mesthoop,
zonder dat or een haan naar kraaide , hoewel men algemeen
veer wel wist , wie op dien en lien tijd haar eu.bonpoint
aerloren hadden . -- Menig een, die ziju huis voor brand
had laten asfureren, teerde bet fparwcrk en do batten van zijn
daft, vulde ziju zolder met ftroo, en wekte op een gefchikten nacht do itad door brand uit den ilaap ; .- bij dit alles fliep de Policie Karen rottenflaap . „ 1-let is een want
woord, alleen 't geen van den Hemel valt, kr,n de Policie niet
beletten ; gevolglijk is zij voor al bet overige volllrekt verantwoordelijk, 't welk niet van den Hemel salt ; en hetgene
deze doet nedervallen , moet zij didelijk doer weguemen .
Doch in X was datgeue nog aidjd het dra, ;elijktte, dal van
den Hemel viol," enz . Ziet daar bet een en ander omtrent dit merkwaardig fladje, echter n7Ct veel bekorting . Die
under wt; e Lezcrs, zegt de Schrijvcr, vw,- een sveinig bereisd is, zrr1 da.gene, uu'rrt de (leer IIEILBR0N ; uitendien nog
herispte, reeds op de ecne of andere pl.'zats zr11 ; czien hebben ,
;-, ,:,''cb ,crteflad to
indieo hij zoo gelzthkig was,, lzct rict in ail'
vinde .n . Intusfchen hield zich (lit volitie voor hot wijste ,

kloekzinnigite, vernnftigfte, verlichtfte en verwonderenswaardigfte onder de zon , en men had er juist nu het project om bet
armhartig Parijs door eene nationale Opera op zijde to komen . Ooze Geleerde geloofde zeker, dat zij de gekheid door
zonden zetten , juist dewijl dezeive zoo extra dwaas was .
pant, zeide hij, 7nijne zeer verlic'ite me debr:rgers zijn onbegrijpclijk hardnekkig in bet doorzetten van cene buiten%porigheid, en geven alleen verj'tandige voornenrens %pocdig op . „ Wil

hadden , voegde kij or bij, een, iu zijue foort, zeer goed
za -
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zamengelleld liefhebberij-tooneel ; bet ging, to niet uit gebrek aan een locaal ! want ik kon den hoolzolder, lien ik
ljun tot hunne vertooningen geleend had , niet langer misfen .
He.t fpel ging daar zeer goed ; in den zomer was bet we] een
weinig warm onder bet pannen dak, doch in den winter des
to koeler ; en wanneer men maar eerst de ladder opgeklommen was , dan behoefde men voor niets in de wereld dart
voor bet afklimmen bevreesd to zijn . - Indien de Opera
niet tot hand kome , zal bet om dezelfde reden zijn , die
aan her lief hebberij-tooneel een einde maakte . Hier is niemTnd, die er een flal of eene fchuur toe Icenen wit. Ik ried
hun, de St. Anna-kapel daar too to verzoehen, die in bet
geheel caar maar 8dn dag gebruikt wordt ; ik was van oordeel, dat, zoo de Predikant, die op lien dag eene redevoering houden moet , lets goeds zeide, bet immers voor her
poede X * * * bet zelfde was, of hij van een kanfel of van
een tooneel fprnk . --- Zij voelden bet bittere van dit epigram niet, en maakten indedaad ernst van de zaak . Bij de
Regering zouden zij bet denkelijk doorgezet hebben, want
er ziin Raadsheeren, en wat nog meer zeggen wit, vroa,wen
van Raadsheeren onder de Opera -zangers ; doch onze Superintendent, de Heer SLABBERBAST , verzette er zich unguibus et pugnis tegen . Deze Iloog- eerwaardige man, die de
ironic niet zoo gocd wist to beoordeelen als eene fnippenpastei, wilde mij als een onteerder van bet eerwaardig Predikambt to Iijf ; hij riep bet Ministerie bijeen, en verwonderde
zich zeer, gelijk ook meer van zijne Collegen, toen een uit
hun midden, de Heer SCHMELZER, opflond, en hun bewees,
slat ik, wiens denkwijze hij kende, met dezen bloedigen /arsasrnus niets anders bedoeld had, dan om aan doze heden to
verflaan to geven, dat, bet zij de zedeleer hun van den kanfel of van bet tooneel gepredikt wierd , bet een zoo wel 21s
bet ander voor menfchen verloren was , welken alleen die
vreesfelijke zedeleer bast , die door galg en rad en goede
tuchthuizen gepredikt wordt, - voor menfchen , die alleen
dat nalaten , waartegen de Fiscaal pligtshalve handelen moct ."
- Toch hoopte hij, dat dit docunaentunz ineptiae tot (land zou
komen , om 't genoegen to hebben , Mevrouw VAN IjDEr.KNECHT, die geene enkele noot kende, en de andere Dames,
die zich tot zangeresfen hadden n-ingeboden , ieder in hare
bijzondere manier , hij cenige krasfei:de bier-violen, hare
aria di bravura to hooren opkraaijen . En dus befloot hij,
en wij met hem : Nicts is fchooner , mijne Heeren! dart lets
regt dams .
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flESS, VEREISCIITEN IN FEN' ORGANIST .

Over de vereischten in eenen Organist , door Joiicumml HESS ,
Organist en Klokkenist to Gouda. Te Gouda, bij W.Verblaauw.
1807. In gr. 8yo . 96 131.
et moot voorzeker den aankomenden Organist hoogst aanB genaam zijn, in zijn vak een bevattelijk en leerzaam onderrigt to ontvangen van eenen Man van eene zoo langdurige
ondervinding als welgevestigden roem . Dit onderrigt is in
dertien Gefprekken vervat, zoodanig gefchreven, dat ook hij,
die enkel Liefhebber is, dezelve met genoegen lezen zal . Zij
handelen : Over de waarde van het 4mbt eens Organists . Over
het behoorlijk befpelen des Or gels, zoo vddr , onder als na den
Codsdienst. Over het befpelen des Orgels buiten den openbaren
Codsdienst. Over bet gewoonlijk flellen der Kerkorgels . Over
het opflellen van een Orgelbe/lek . Over het examineren van een
Orgel. Over het onderfcheid der nude en hedendaagfche Orgels .
Over bet onderwijzen in de Muzijk . Over bet examineren van
Organisten , die naar eene plants flaan . Over bet befpelen en
verfleken van een Klokkenfpel.
Over bet vervaardigen eens befleks year een nieuw Klokkenfpel . Over bet examineren van eet
nieuw gegoten Klokkenfpel En, over bet gieten en flemmen der
.Stayen en Klokken .
In geheel dit gefchrift flraalt bet godsdienllig gevoel van
den Schrijver door, en hoe hij de Muzijk bij den Eerdienst
dienstbaar wenscht aan bet groote doel . Wij wenfchen den
waardigen Grijsaard vele navolgers onder zijile jongere Ambtsbroederen, en dat hij nog lange door zijne lesfen en voorbeeld in dezen anderen leeren, en veel moge bijdragen tot de
aichting van die Gemeente, welke hij met het Orgel dient .

Modus procedendi , of algemeen Register op de generale ordon .
nantie en reglement van procedeeren bii de invordering der
sniddelen to lande, enz. Door j . GREEVEN. Te fdnmfterdam,
b ;j G . Roos . In 8vo .
Een nieuw bewijs, dat bet maken van goede Registers niet
ieders zaak is . De IIeer GREEVEN zal waarlchijnlijk aan
bet ver7amelen van dit boekje veel moeite gehad hebben, en
bij gebruik zal het Publick waarfchijnlijk even min als Recenfent met zijn werk to vreden zijn . Wij raden elk, die tot deze foort van zaken eenige betrekking heeft, zich bet Algetneen Register, bij VosRiAER en DEN nENGST uitgegevcn,
aan re fchaffen, en al dit gebrekkig flukwerk to laten liggen .
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VADERLANDSCHE
LETTER-OEFENINGEN .
J . N . F . BRAtJI;R, Geheimraad vain den Groothertog
Baden 3 bet Christendom cene Rijksregeling .
woord voor onze tijden . - Uit bet Hoogduitsch .
4,n/lerdam, bij W . van Vliet . i8o8 . In gr. 8vo.
131. , behalve een Voorberigt van < Vl El.
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agenoeg gelijktijdig met bovengedachte Verhande .
ling van den Geheimraad BRAUEt; , kwam ons has
re beoordeeling in een geacht Vaderlandsch Maandfchrift, naar de ooripronkelijke uitgave , in hanc'ert .
Wij bedoelen bet verilag , dat inzonderheid wegens
den korten inhoud van dit Boekdeeltje gevondeh wordt
in de Bibliotheek van Theologifche Letterkunde, (D . VI .
No . 3 . bl, 420 en waarbij men zich met alle rede beklaagt over de duisterheid van den Schrijver, zoo welt
als daarover , dat hij zijn onderwerp veel meet wijs .
geerig dan uitlegkundig behandeld hebbe .
„ Eett
woord" evenwel , ook naar bet gevoelen van de*
Jertaler , „ zoo belangrijk, en zoo juist gepast voor
„ onzen tijd," vereischte alle ooze aandacht, en dat
wij, hoe weinig daartoe aangemoedigd, ons deszelft
lezing getroosteden, die wij dan ook meet vermoeijen.
d e voor den geest, dan verlichtende voor ons verlland
en ftichtelijk voor bet hart bevortden hebben . Had mesa
ons wegens de overzetting tot raadsmannen ingeroe .
pen, wij zouden een Gefchrift, opzettelijk voor onze
naburen gcfchreven, van eene zoo ingewikkelde voor ,
dragt, en voor onzen Landaard van geene bijzond, .re
aangelegenheid, liefst de eere der Vertaling geweif1 Prd
hebben . Want fchoon wij niet mogen twijfelen)
ftnet der Neologie zij dezen en genen onzer t,a if de
c
nooten nit de Hoogduitfche en over I--et
aigemeen
ge
zeer geprezen nitheernfche fchrif.c n aangewaaid ; bet is
nogtaus verre daarvan sf, dat dit gemaskerd Deitmus
under ons openlijk durft optreden , of het Goddelijkt<
LETT . 1808 . NO, IA .
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van 's Heilands zending beftaat to loochenen, en weigert , in Christus , den eigenlijk gezegden Koning,
Wetgever, Heere, en Regter over zijne Kerk, t? er .
Ten minile hot ontbreekt pier to lande aan gehenneu
.1chte en oudere Godgeleerde werken niet, waarbij de
Heiland als een geestelijk Oppervorst voorgeflcld, en de
natuur of getleldheid van zijn Rijk gctoetst, en uit den,
Rijbel geleeraard wordt . Nog vereenigen zich almede
onze Genootfchappen, Tijdfchriften, on Vaderlandfche
Schrijvers , om den Christelijken Godsdienst to handhaven, en deszelfs hemelfchen oorfprong op Evangelifche gronden to voldingen , ondanks den verfchillenden
denktrant over deze en gene min aangelegen onderwer •
pen . De behoefte , om kort to gaan, die mogelijk elders was , om dit Boek als „ een woord voor onzetr
„ tijd" in bet licht to zenden, willen wij des geenszins hebben toegepast op hot Nederlandsch Publiek,
dat, federt lange gevestigd in zijn geloof, „ niet ligt
„ gedreven wordt door alien wind van nieuwerwetfche
„ leere ." Of is bet nuttig onder ons, voor het oud
geevoelen omtrent de waardighedcn van Christus , en
diens Koninklijk Ambt in bet bijzonder , to pleiten ;
men pope ons dan nict „ als eenen roof," langs de
thiistere paden der Philofophie , van het navorfchen der
cenvoudige waarheid, die in Christus is , „ to vervoe„ren ;" men wachte zich , hetgeen men in anderen wraakt,
den Bi~bel naar een vooruitgefleld gevoelen to zwaaijen ;
men late dit goccheel,
lj
gelijk onze Schrijver van zijne
partijen fpreekt, o
zelve geheellijl, daar ; en bewijze
ons uitlegkundig , dat is met aanmerking ook op tijd
en fpraakgebruik, welke de redelijke leere zij van bet
N . Verbond , aangaandc den Heere Jezus , verhoogd
elijk hij is , tot omen ironing, WVetgever en Regter .
Want dat er in de Evangelifche voordragt to dozen,
en in de befchrijvingen des laatilen Oordeels zelve, al .
aaar voorhanden , zeer veel gevoiiden worde, van toenZ aa,;ge gewooaten ontleend , en in figuurlijke taal tot
11u ,t, der Hoorderen ingekleed , achten wij ten voile zeetter
111
,
.
t e geldeit meag g bij geenigen Christen - tV~ ijsgefch
beer,
(*) Verg ., onder andere, wnt gelezen wordt in
Codgel. Gen . Deel XII, bl . 11o •- Ir4 .
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Beer, of wei waarheidniinnenden en vronlen Zelfdenker .
Doch, fchoon wij den ophef, waarmede de titeh
van dit werkje pronkt , afkeuren, deszelfs vertaling overbodig achten , en in de behandeling zijner
Doffe bet geenszins met den Heere BRAtJER eens zijn ;
wij betwisten hem echter zijne verdienften niet, erkennen volmondig, dart hij in velen de waarheid voor heeft,
doorgaans zijne denkbeelden wel onderfcheidt en ontwikkelt, en met een fcherpzinnig vernuft de leere van
Christus verdedigt tegen de drogredenen , waarmede
men in Duitschland bet gezag der S, hrifture zoeht to
ondermijnen , en derzelver inhoud naar de ftellingen
der Kanciaanfche fchole heeft willen plooijen .
In, een tweetal Afdeelingen fplitst hij zijne Verhande .
ling bij welke hij Deeds de gefchiedkundige waarheid
der Evangelifche verhalen ten grondflag legt . De eerfte, en onzes inziens meest duidelijke en voldingende
Afdeeling toont aan , dat bet Christendom , dat is
hier, de inrigting van onzen gezegenden Godsdierst $
geenszins een bloot ontwerp van Zedeleer, maar wel,
volgens ChTistus , naar de bedoeling van den Stichcer,
eene Rijksregehng, of vestiging was eener Geestelijke Rege .
ring voor het menschdom, onder bet beftuur van boning
J ezus, naar zijne Wet en ltijksgeboden ; aan welke
Itichting dart ook de Heere na zijne verhooging de hand
houdt, en die hij ten jongften dage zijne onderdanen zal
oordeelen .
De tweede Afdeeling dient ten betooge,
dat wij „ hot Christendom volgens bet oogmerk en de be„ doeling van deszelfs Stichter, geen Leerontrwerp, maar
„ een Rijksontwerp of regeling zijnde , ook daarvoor
aannemen, of bet geheel ter zijde moeten leggen, in,, dien wij geene zedekundige goochelaars zijn willen ;"
met 6dn woord , dat hetzelve voor ons hehoort to
zijn , hetgeen 't volgens den Bijbel is . Daartoe beantwoordt de Schrijver een viertal vragen , die wij
eerst ten doel hadden aan onze Lezers merle to deelen ;
dan wij gaan d-ezelve , als zeer ingewikkeld en in duistere
bewoordingen voorgefteld, met Dilzwijgen voorbij, en
bepalen ons bij voorkeuze tot den korten inhoud vats
dit deel, zoo als de Heer BRnuEta denzelven heeft zamengetrokken tegen hot einde van zijn ituk . Wij verkiezen to meer cleze plaats, die ook bij de Bibliotheekfchrijvers gevonden wordt, naar hunne aanhaling over
to nemen, ten einde bet verfchil der Vertalingen in bet
voor ,,
E e A
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voorbijgaatt op to merken en deswege lets Ian to
teekenen (*) . Ziet bier dan , volgens BRAUER, de fot.
fom van zijnen arbeid . „ Christus wilde eene bovenna.
tuurlijke Rijksinrigting , geene aardfche inrigting vasn
onderwijs (t) grondvesten ; dit bewijst de uitdrukking
zoo wel als de bedoeling ende zamenhang zijuer redenen ;
zoodra zijne inrigting niet uit dit gezigtpunt beziers
wordt (4.), verliest zij niet alleen hare doelmatigheid,
3mar zelfs hare zedelijke waarde, en ;~~ij moeten haar
dus of geheel verwerpen , of voor datgene nerert ,
waarvoor hij ze uitgaf . Christus kon ook zulk eene in .
rigting kennen en verordenen (§), daar hij ,behalv
le de vroegere overtuigende blijken (**) van zijne zeer
uittlekende wijsheid, ook dat bezat, dat hij terugkeerde uit bet rijk der dooden (l4), en bij gevolg bij eigene
ondervinding van den zamenhang der bovennatuurlijke
met de natuurlijke wereld fpreken kan : Hij wilde ooh
zeker niets anders dan refine en zekere (4 j.) waarheid
op zijne jongeren, en door dezen op ons voortplanten ;
men vindt daarbij niets in alle opgaven over de natuur
en inrigting van zijn Rijk, over de daarin werkende
krachten, en bet doel van hetzelve (§§), dat met onze
overige waarnemingen, die wij uit de befchouwing der
zinnelijke wereld roudom ons , en uit de. geestelijke in
ons opzamelen (***), ftrijdt, en dat niet veel sneer
daaraan volgens de wetten van overeenkomst volledig
fluit (i4) ; ja de befchouwing van bet Christendom
slit
(*) Het zal voldoende zijn , om bet verfchf van bolder .
lei Vertalingen in bet oog to doen valten, dat wij uit die,
waarover wij oordeelen zouden, en cvel'ke wij voor meest
ietterlijk aanzien, eenige der voornaamfte afwijkingen van de
andere bier onder plaatfen .
(t) Bovenzinnelij~te Rijkksrcgeling en geen aardsch leer
ontwerpbit dit gezigtpunt verplaatst words .
($) Zulk eene fchikking kennen en gronden.
(*#) Na alle vroegere begunftigingen .
(t t) Uit bet land der graven .
(4 . J) Zuivere en zeker gekende .
(§§) Doel van derzelver verbinding .
(***) In ons feheppen .
(ttt) Vat niet veel meer volkomen naar de wetten vast
gelijkvorwigheid (analogie) barmonisch daarmede overeenftemt ;
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uit dit oogpunt, is alleen gefchikt, om ons over vele
waarnemingen en ondlervindingen (*) zulke oplosfingen
to geven, welke aan dezelve in eene zamenhangende rei
(lees rlj) van oorzaken en uitwerkfels (j-) eene vaste
plaats geven, en waarbij zich ons verfiand tot eene eenheid van overzigt der lotgevallen van de wereld verbeffen kan , zonder naar de nieuwe mode de gebeurtenisfen nit een zelf gekozen gezigtpunt to befchouwen (¢),
en daardoor dien fchoenmakerte gelijken , die, opdat zijn
fierlijk gemaakte fchoen mogt kunnen gedragen worden, zijnen kalant aanfpoorde (§), otn zich de voeten
to laten affchaven ; en - dat nu uit dit alles van zelfs
voortvloeit, - wij moeten bet Christendom voor datgene , waarvoor Jezus bet gaf , ook werkelijk aannemen, zoodra wij het ook maar zoo veel aahting (**)
en geloof bewijzen willen, als wij elke andere minder
gewigtige en minder bewezene gefchiedenis der vroegfte
of latere wereld (f f) fchenken, niet onszelven onverflandig willen behandelen (j .4.) , en niet befchaamd worden in den dag van Jezus toekomst ."
Meer to zeggen wegens bet beloop dezer Verhandeling van den Heere BRAUER,, ingewikkeld en duister in
bet oorfpronkelijke, nog duisterder, (gelijk wij uit de
bijgebra-gte proeve geneigd zijn op to maken) in de Hollandfche overzetting, zoude o .nze Lezers mishagen kun.
nen . Wat ons ook daarin gevallen mogte, wij achten
bet to hoog voor menfchelijke navorfching , to willea
indringen met een zwak vernuft in bet beftuur der Goddelijke Voorzienigheid, en stout to bepalen, of bet Opperwezen, dan Christus, als daartoe verhoogd van den
Vader , over zijne Kerk , tot derzelver inftandhouding, heerfchappije oefene .
Genoeg voor ons, wanveer wij , onder de gegeven Rijkswet van Jezus , en als
ge(*) Ervaringen en waarnemingen .
( f ) Oorzaken en werkingen .
( i) Uit een zelfsverkozen gezigtpunt om to knoeijen .
(§) Zijne kennisfen vermaande .
(**) Achtingswaardigheid en geloof .
(tt) Gefchiedenis der afgelegenfte voorwereld, of nader
bij gelegene middelwereld .
(44) Met met al ons overig weten en gelooven willeia
doen irijden .
F, e g
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getrouwe onderdanen van dezen onzen Geestelijken ho .
ning, naar zijneii wilie leven, en des7elfs eindelijkevera
fchijuing ten oordeel met eene blijde hope to gemoet zien
na den dag onzer ontbindine, . Ongaarne houden wij
ons op met Godgeleerde fpitsvondigheden, waarbij de
taal des Bijbels doorgaans naar de letter aangevoerd,
buiten den zamenhang gerukt, en, gelijk wel eens in
dit wijsgeerig gefchrift , naar een aangenomen flelfel
yerwrongen wordt, Of zulks met opzigt tot het hoofd .
onderwerp zelve, nopens den zin der Evangelifche be .
namingen van Koningrijk Gods en gelijkfoortigen , DU
en dan gefchied zij , mogen deskundigen beoordeelen , die de uitleggingen dier woorden bij LIESSELINK (*), met de toepasfingen en het gebruik, welk
JRAUER van de eigen gezegden maakt , tegcn elkander
willen lezen en toetfen . Wij berocpen ons flcchts op
cen enkel voorbeeld . Sprekende van de ongcfchiktheid
der inenfchen in het algemeen , om de werkingen en
den invloed van Gods geest op onze zedelijkheid
eenigzins to kunnen ontwaar worden, dewijl het zin4
Juig ter waarneming van NB . bovenzinnelijke voorwerpen in ons nog gehcel niet ontwikkeld is ; voert
hij, ten bewijze, deze plaats nit Paulus I Br . aan de
Corinthiers aan (bl . 134) : „ de Natuurlijke mensch
y , begrijpt niet de dingen, die des geestes Gods zijn .
~, Want zij zijn hem dwaasheid , en hij kan ze niet
verflaan , omdat ze geestelijk onderfcheiden wor,, den ." Dan ongelul:kig bezigt de t~postel, bij zulk
ene tegenilelling, to dezer plaatfe III . I1 . vs, i4 .)
bet woord nattiurlijk , van eenen zondaar, die den gees
dell;
tler 2vereld lreeft , of sverclrlgetiind en vleefchelijk is,
(volgens vs . z2 .) Want dat hij niets minder dan
mensch , gelijk hij op aarde bezintuigd is, onder het
woord iiatuurlijk heeft willen aanduiden , toont oils
lhet bijgevoegde (vs . 15) : „doch de geestelijke mensch
(de welgezinde Christen) onderfciteidt wel alle din„ gen , doch hij zelve wordt van nil
mand under„ feheiden ." Trouwens bet vereisclit geen verder bewijs y
Men zie de .; Floogleeraars l itlegkundig AJ'oordesIsck des Nieuwen Jrerhonds op de aangeduide Artikels, en
vergelijke daarircde »)OEDcRUESN, lift . Tkeol. f ;y~ .isa, k, IL
3 344, &c,
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wijs, dat Godgeleerden en Wijsgeeren menigwerf, ter
liefde van hun ftelfel, de ware meening der H . Schrift
miskend hebben ; en dat onze ERAUER ook in dezen
ftruikelde, zal niemand , vertrouwen wij , in twijfel
trekken na een zoo beflisfend voorbeeld . Intusfchen,
hoezeer wij , over het geheel en ten aanzien der
hoofdzaak, naar hot oud en welbekend gevoelen omtrent bet Rijk van den Mesfias overhellen en met de .
zen Schrijver inftemmen, in vele der bijzonderheden
nogta ns is zijne wijsgeerige befpiegeiing , zelfs op go.
zag eener gegronde uitlegkunde des Bijbels , onzes inziens aan groote tegenfpraak onderhevig , doorgaans
voor ons to hoog, en ook gewaagd .
Dan hierover
nit to weiden, zoude ons buiten bet bettek en vereisch eerier Recenfie doen treden . Met ons verder to
beroepen op hetgene in de Bibliotheek van Theol. Lett .
r . a . p . gezegd is , en derwaarts onze Landgenooten
to verwijzen, hebben wij hun genoeg bekend gemaakt
met doze Verhandeling , die wij meermalen niet vol .
komen verftaan konden, daar zij in duisterheid de
fchriften van den vermaarden Koningsberger op zijne
itreeft, en ook de Vertaling niet de gelukkigfte fchijut
geweest to zijn . Ten overvloede brengen wij nog een
enkel bewijs to borde van 's Mans zonderlingen fchrijfDus vindt men op bl . iii . „ De wereldhuisftijl .
• houding, of de zamenhang van alle voorwerpen van
„ denken en gewaarworden , omgordt ons NB . met
• vier ervaringsgordels of Zonen, uit welke wij alle
• onze kundigheden moeten putten ." Wij toch heb.
bell wel gehoord van de Rijken der Natuur, en, zoo
gij wilt, de Geestenwereld, of bet Rijk der Geesten , alhier bedoeld ; dan nimmer vernamen wij iets
van eene ons omgordende wereldhuishouding , en ervaringsgordels .
Mogtt men toch voortaan dergelijke
lettervruchten en excentrieke Wijsbegeerte niet overne .
men van onze goede Naburen !
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Leerrede over P/alrn C; II: 9, gehouden in de Yoodfche
Kerk to Groningen, op Zondag den Q5 san . 1 807, bij
gelegenheid der gedane oproeplng van zi/ne Majefleit
,den honing van Holland, ter iaailddadige onderflevning,
voor de , op den !2 malt . 1807 , zoo zeer ongelukkig
geworden hlwoners der Stad Leiiden . Door den 11el
Eerw . zeer geleerden Beer SAMUeL I3ERENSTEIN, Opper-Rabbijn tier 9'oac1 the Gemeente to Groningen . Met
eene Voorrede en Inleiding . Uit bet Iloogrluitsch very
taald, door S . J . VAN COEVORDEN . Te Groningen,bij
H . Eekhoff, liz . In gr . Svc . 45 I3ladz ., behalve bet

Foarwerk .
ene Leerrede van cenen Joodfchen Leeraar is cen
zeldzaam verfchijnfel , en moet natuurlijk de opinerkzaamheid gaande maken , -- maar behoort ook met
toegeeflijkheid beoordeeld to worden , uit aanmerking
dat men bij eenen Joodfchen Godgeleerden Diet die oefening in -de Redekunst verwachten kan , welke men
van iedercn Christen - Leeraar verlangt . Evenwel hebben wij doze Leerrede Diet zonder genoegen gelezen,
en onzes oordeels verdient dezelve wel Diet de eerfte,
inaar ook geenszins de laatfle plaats onder het aantal vart
iaredikatien , betrekkelijk Leijdens Ramp , in bet licht
gegeven . Zonder eenig inmengfel van hetgeen de Jood_
~Cclic denkwijze karakterizeert , vervat dezelve aanmoedigingett tot dcugd in bet algemeen en tot weldadig
heid in bet bijzonder, met toepasfing op den deerniswaardigen toeftand der ougelukkige Leijdenaren . Eene
iogii'che verdeeling vindc men in dezelve Diet aangewe2en en ook Diet gevolgcl : veeleer fchijnt de Leerrede
zoo op 't papier gefteld, als de denkbeelden, zonder
::tustmatigc rangfchikking , bij den Schrijver opkwav1aar juist dit minder oordeelkundigc doer
men .
7 s Mans welmeene, .den ijver to fterker uitblinken, waarvan ook zijn hloeijcnde, doch Diet genoeg k)efchaafde
xiijl, ten bewijze veritrekt . -- in eene Inleiding (welke
c~hter me-, tot de Leerrede behoort , maar g,eh el op
f,ich zelve itaat,) hande t de Schrijver over dc vereiscli .
Yen in cenen Leeraar , waartoe hij bijzonderlijk de
to s~hi ,t_d rei c . t, Dc Dsrpsleeraar n.oct , volgens
?em
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hem, ook bedreven zijn in de Landhnishoucfkunde en
in de Geneeskunst . Hot eerfte ftemmer, wij toe , en
bet tweede, fchoon niet noodzakelijk, achten wij zeer
nuttig en wenfchelijk . Doch dat de Eerw. BERENSTEIN
de uitlegkunde der II . Schrift van den Prediklloel wit
verbannen hebben , hieromtrent kunnen wij hem onze toeftemming niet geven . Een' Tekst blootelijk als
cone fpreuk aan het hoofd eener Leerrede to plaatfen,
zonder van denzelven eenig verder gebruik to maken,
is eene zoo geheel verkeerde handelwijze, (flrijdig bovendien met de inltelling van het Predikambt en de oorfpronkelijke gewoonte in de Joodfche en Christen Ker •
ken ,) dat dezelve tegenwoordig door de beroemdlle
Leeraren onder de Christenen wordt gewraakt , en
men daarvan allengs meer en meer terug komt . Inde .
daad de uitlegging der Schriftuur is een voornaam oogmerk der openbare Leerredenen , en men heeft aan die
Predikwijze den voorrang to geven , volgens welke
niet alleen bet onderwerp , maar ook de verdeeling
der Leerrede, uit den Tekst genomen wordt . Immers
zulks geeft den Toehoorder groot getnak in bet nagaan
en onthouden der Leerrede, en verfchaft den Predikant
vecl verfcheidenheids in de behandeling van het zelfde
pnderwerp bij verfchillende gelegenheden .
In de Voorrede belooft de Eerw . BERENSTEIN de uitgave van eenige Leerredenen en ook van andere Schriften . Zijne Brieven over de gelteldheid, ftaat en culIuur zijncr Geloofsgenooten, zien wij met verlangen to
gemoet ; doch raden zijnen Verraler, zich alvorens wat
meer to oefenen in de Nederduitfche Taal, bijzonderlijk
in de woordvoeging .

Liberius 1/index Larvattss aan den Recenfent ook der Recenfenten , enz . Te Leijden, bij D . du Mortier en
Zoon . 1808 . In gr. Bvo. zo2 bl.
zelfde Schrijver , die de verdediging van den
jJ Eerw . P . VAN DER BREGGEN PAAUW tegen de 13ibliotheek van Theoloyifehe Letterkunde had op zich genomen,
neemt hem nu ook, door deze brochure, de moeite af,
om den Recenfent der Recenfenten to beantwoorden ,
vuor zoo verre namelijk deze zich in het gefchil der
E e 5
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Bibliuttheei:fchrijvers met v . D . BRFGGEN PAAUW had ge .
mengd, in de beoordeeling der bovengenoemde verdedi .
ging , wad rover 's mans vriend zich zeer to onvrede toont .
eenige voorafgaande nanmcrkingen over de on .
heuschheid , in orderfcheidene rcccnfien , door den
Rccearent der Recenfenten aan den dag gelegd, bepaalt
hij z i.c h tot Brie hoofdpunten .
I-let eefflle hoofdpunt betreft het al5emeen ge'oelen der
Remonfranten . V. D . BarGCFN PAAUW had beweerd,
in zijnc aanwijzing van de Godsdienftige dcnkwijze der
Remonltrantfche Broederfchap, niet volltrekt alle Re .
monftranten , maar alleen de individuele Remonftranten
bedoeld to hebben . 1)e Ree. meende, dat bet geheele
d+oel, en zelfs de titel der Leerrede, met dit voorgeven
Ilrijdt . Dit neemt hem onze Schrijver kwalijk, omdat,
in allen gevalle , elk bet rest heeft om zijne eigene
woorden uit to leg-en , en niemand beter bet doe! van zijn
gefchrift kent, dan de Schrijver zelf . llij wil onderfcheid
geniaakt hebben tusfchen ,geloof en denkm'ijze . Niet bet
geloof, maar de denkwijze der Remonltrantfche Broederfchap zal V . D . BRFCGEN PAAUW bedoeld hebben ;
en 't was geen overtollig werk, deze nader bekend to
maker, dewijl dezelve not, steeds miskend words, 't
geen de Rec . door zijn eigen voorbeeld had bevcstigd .
Uit deze nadere opgave zal dan nu ook middagkiaar
bliji:en, dat de Rec . to vergcefs eene verklaring van, bij ..
zendere geloofspunten had verlangd , waaromtrent al ,
ie Remonftranten zamenllemmen, terwijl (lit, uit den
iaard der zaak, tot de onmogelijkheden behoort .
Het tweede hoofd~ tint bepaalt zich tot do Belifenis der
l~cr:an~ ranterz . i s Rec. had die, als eene Belijdenis
van let Genootfchap der Remonftranten, aangemerkt,
hetwelk V . D . BREGCEN PAAUW afkeurde . Hierin verdcdigt hem nu ook zijn vriend ten tterkite , door to heweren,
Oat bet Remonftrantfche Genootfchap zoodanige Belijdenis niet hebben kan , en uit den oorfprong en de
gefchiedenis derzelve aan to wijzen , dat zij flechts
Belijdenis hevat van op zijn hoogst zest ; ,- Remouitrantfche Leeraren , terwijl een getal van honderd en
vijftig derzelven , of daaromtrent, in de uitgaaf derzelve niet was gekend , en geen 't minfte blijk voorhanden
is , dat de Gemeenten daarin met hare Lceraars icitemden, veel minder, Oat deze hun last tot bet 1tellen dcr
li ;;lijdenis gegeven hadden .
Hier vindt zich echter
Li-
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Liberius Vindex Larvatats gedrongen toe to flemmen ,
dat niet altijd de uitdrukkingen , de Resnonflranten , de
Reynonflrantfche Leeraars, de Remonflrantfche Societeit of
Broedesfchap, met letterziftende naauwkeurigheid onderfcheiden, rnaar door L1DMBORCH zelf en andere Remonftranten verward zijn, en dus ook den Rec. en ande .
ren hebben kunnen iii de war brengen . 1-1ij is ook daarmede min of meer verlegen , dat de Rec . zich op den
nieuwen drulr dezer Belijdenis, in 1782 voor de achtRe male uitgegeven , had beroepen , als zijude deze
uitgave vervaardigd , volgens befluit van dc groote Pergadering der Resnonflranten, waaruit hij had gemeend
to mogen befluiten , dat dezelve toch wel voor lets
meer, dan voor eeu berigtfchrift wegens de gevoelens
van eenige Leeraren , die , in den jare 1621 , de Remonftrantfche Societeit dienden, moet gehouden worden . Onze Schrijver verzekert echter daartegen , voor
eerst, dat men deze uit ave, volgens belluit der groote
Vergadering der R emonftranteu , alleen hebbe aan to mer<ken, als eeue verklaring, dat de RemonlirantfcheLeeraars en Leeken in het gemeen , onder al bet verloop des
tijds , zich over het geheel met de Belijdenis dier Leeraren van 't jaar 1621 Reeds meer, dan met eenige andere , hebben kunnen vereenigen , dat zij nooit noodig
gehad hebben dezelve to verzaken, dat zij ze fleeds ge-fchikt gcoordeeld hebben, om tot een berigtfchrift to
blijven ftrekken, hoe, over het geheel, de Remorrftranten over bet ftuk van den Godsdienst denken ; voorts,
dat bet dikwijls herdrukken ook daarorn is gefchied,
dewiji vele der Remonftrantfche Leden dezelve , tot
hunne oefening, bleven gebruiken, en ettelijke Leernars er zich , als een gefchikten leiddraad , bij bun
Godsdienftig onderwijs , van bleven bedienen . Voldingend voor bet gevoelen van v . D . BREGGEN PAAUW
en ouzen Schrijver is de uitdrukkelijke verklaring in
de Voorrede, volgens welke aan elk de vrijheid words gelaten, om deze Belijdenis , zonder fcrupule , (behoudens
altijd de mate van liefde, zedigheid en Christelijke voorzig
trgheld, tegen to f/reken .
Het derde hoofdpunt betreft de eenparigheid van de alI
gemeene Leer der Prote/lanten met die der Remonflranten, ten aanzien van den grondflag van bet Christendom .
De Rec . had tegen V . D . BREGGEN PAAUW ftaande gehouden, en getracht dit met onderfcheidene redenen to
be
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bewijzen, slat de Ilervormden het met de Remonftraaten daaromtrent genoegzaam eens zijn , dat zij hierin
overeenflemmen , dat Jezus Cliristus aileen onze Meester is , en dat het de pligt is van alle Christenen,
ont alle menfchelijke vastflellingcn, omtrent zaken den
Godsdienst betrefl-ende, aan do H . Schrift , als hot
oppergezag hebbende , to toetien .
Hiertegen wordt
nu breedfprakig en met veel warmte beweerd , dat
dit voorgeven ftrijdt met de beoefening , en dat de
J-Tervormden ; buiten den eenigcn regel des geloofs ett
des levens in de H . Schrift , nog con tweeden regel
hebben en volgen, die vervat is in menfchelijke fchrif
ten , die zeggen , hoe men de H . Schrift moet uitleg.
gen , en welke gevoelens men uit dezelve alleen mag
atleiden . Alwat de Rec . tot verdediging van zijne (telling had in 't midden gebragt, wordt van fink tot fink
opgenomen en weerfproken . \Vij kunnen den Schrijver hicrin niet volgen, zonder to uitvoerig to worden .
Alleenlijk dit weinige . De Rec . had gezegd : „ Schoen
de Hervormden niet maar allerlei itellingen, door hunne
Lecraars en in hunne Kerkgemeenfchap,willen vooorgefield
hebben, laten zij echter elk en een iegelijk, voor het
overige, volkomen vrij , in het gelooven en leeren vau
hetgeen men voor waar houdt ."
Ilier lacht I iberius
f7index mode, en vergelijkt doze vrijheid met die van
iemand, die itads arrest heeft, en nogtan~ vrij is, om,
binnen de flads muren, to gaan, waar hij wil . Zijn te .
genfchrijver had to kennen gegeven, dat do gemaakte
bepalingen omtrent bet gebruik der vrijheid, met lies
heilzaam oogmerk, om onrust,twist en verwarring voi r
to komen, zijn ingevoerd . Hierop wordt geantwoord,
dat uit hot verfchil van leeringen niets van dit alles
zal to vreezen zijn, indien flechts de onderlinge liefde
voor hoofdwet erkend, en als zoodanig getrouw wordt
in acht genomen . 't Voorbeeld der oude Remonfiranten zelven was aangehaald, die de befchuldiging van
Socijnsgezind to zijn zorgvuldig en bij herhaling van
zich afgeweerd, en , in de Voorrede hunner Belijdenis,
uitdrukkelijk verklaard hadden, dat bet van de voorzigtigheid en liefde vreemd was, die gewigtige din .
gen ten goede to houden , welke men , zonder het
lioogfle gcvaar onzer zaligheid , niet tegerfpreken mag .
Maar ook dit meent Liberius kindex wel to kunnen
verklarer., zonder Formulieren, als banden van vereeniging
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ging en voorfchriften van leer, aan to nemen . Men
had toch daarmede alleen de hoofdleeringen van het
Christendom, die zecr duidelijk zijn, en derzelver verdediging , niet met louter gezag, maar met redenen ,
bedoeld . Welligt loopt er hier en daar eeu woordenftrijct
order . Dit dachten wii ook, nu en dan, bij 't geen
bl . 78-86, over de Nederlandfche Confesfie, wordt
to neder gefchreven , omtrent welke V. D . BREGGEN
PAAUW onder andere had beweerd , dat zij eens en
vooral tot eene volftrektc regelmaat van bet geloof der
Nederlandfche Hervormden is vastgefteld , en dat zij
dus het geloof der,i-Iervormden bepaalt . De Rec . had
dit ontkend , en nog al bet cen en ander , tot verdediging van zijn gevoelen, bijgebragt, waartegen echter zijn Tegenfchrijver vrij wat heeft aan to merken .
Men zal het, vertrouwen wij, nu hierbij laten, en
den onpartijdigen aanfchouwer van dezen lettertwist
laten oordeelen, of 't verfchil waarlijk wel zoo groot
is, als men anders uit den fchrijftoon van beiden zou
opmaken .

Verhandelingen van bet Rotterdamfche Genootfchap ter bevordering van de Koepok-inenring , onder de zinfpreuk : ne pestis intret vigila, ter gelegenheid van
deszelfs dlgereene I7 rgadering, gehouden op den glen
van Wintermaand 1807 . Te Rotterdam, bif W . Locke . 1808 . In gr . 8vo . XVI en 86 BI .
eeft men meermalen . en niet ten onregte, de beoefl fenaars der Geneeskunde in ons Vaderland befchuldigd, dat zij zeer traag waren in bet beproeven,
aannemen en voorftaan van geneeskundige uitvindingert
ca waarnemingen, zoo zal al vast, omtrent de Koepokinenting, dit vonnis opgeheven zijn, daar men zich van
den beginne af, nadat dezelve ook tot ons was overgekomen , met haar opzettelijk heeft bezig gehouden .
Sommigen mogten de waarheid en bet gewigt dezer ontdekking hebben trachten twijfelachtig to waken, huiverig geweest zijn in hare aanneming , ja zelfs openlijke tegenftrevers geworden zijn, de Koepok-inenting
zelve verkreeg daardoor meerdere waarde, daar zij in 't
it-
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algemeen ftrenger onderzocht en getoetst werd, en juist
daardoor hare gewigtige voordeelen in bet helderst licht
geplaatst werden . Zoo als bet thans met haar gefteld is,
meenen wij dat zij in ons Vaderland toereikende aanhangers vindt ; en offchoon zij , aan den anderen kant, then
trap van volkomenheid nog niet bereikt hebbe, welken
bet belang der zake vordert , zal echter dit simmer tot
verwijt der inenting zelve kunnen ftrekken, maar aan
de bijzondere denkbeelden en vooroordeelen van fommi.
g e Geneeskundigen en van bijzondere perfonen moeten
toegefchreven worden .
Ook dit onvolkotnene oordeelen wij dat eerlang geheel zal weggenomen zijn, nu
de boning zich ook opzettelijk de Koepok-inenting
heeft aangetrokken . Zulk een gezag immers meenen wij
als bet zekerite middel, om haar algemeen to maken , to
moeten befchouwen, daar wij geerszins die wet willekeurig zouden noemen, welke alle ouders, zonder onderfcheid , verpligtte , hunne kinderen kort na de geboorte to laten inenten, wanneer flechts wijze en middew
len daartoe verftandig en doelmatig gekozen en in 't
werk gefteld wierden . Acarom toch zou cen t eftuur,
overtu :gd, dat order de Ingezetenen, omtrent die taken , welke op derzelvcr welvaart cenen hoogst b,-lang
.
rijken invloed hebben , zeer vele vooroordeelen heerfchen, of dat bet verfiand en doorzigt van velen hunner
ontoereikende is om dat belang to doorzien , en dat
geene gefchriften, van welk eenen aard ook, genoegzaam zijn om dat welzijn algemeen to doeu behartigen
waarom zou een Beftttur alsdan niet dadelijke middelen
mogen en kunnen bij de hand semen, om de Ingezetenen als 't ware to noodzaken, van zoodanig een heilzaani middel gebruik to maken
Den wezenlijkften dank verdienen zij , die, door hunne
bijzondere gefchriften,dehlaatfchappij van hot onfchatbaar voordeel der Koepok -inenting hebben getracht to
overtuigen ; - die Genootfchappen , welke tot hare bevordcring en uitbreiding zijn opgerigt, itrekken ons Vaderland tot geene geringe eer, offchoon aan derzelver
pogingen nog niet in alien opzigte is beantwoord . Hadden nu de Amflerdamfche Geneesheer en Hoogleeraar
ft Roy en vrtoi.iK de waarde der Koepok-inenting, in
verglijkngvan leander bekndevorbehodmi en
len tegen de Kinderziekte, en haar vermogen in de vermin
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oindering van de algemeene fterfte , door afzonderlijke
Redevoeringen (*), bij bet jaarlijksch verilag van bet
Amfcerdamsch Genootichap gehouden, overwogen en
bewezen ; de Geneesheer DAVIDS levert ons hier, als
Voorzitter bij de Algemeene Vergadering van bet in leden zoo zeer bloeijende Rotterdam .fche, eene Verhandeling , ten betooge, dat de inenting van de Koepokken,
floor EDW . JENNER bet eerlle in werking gebragt, de nuttigfle geneeskundige ontdekking van de I lade Eeuw moet gerekend worden . Zij maakt, met een voorberigt van 0
h1 . , opdragt, uittrekfel uit her Rapport van den eerlten
Secretaris en Mede-Dire&eur Dr . J . F . VAN DER r-ioU .
VEN VAN ANCKEREN, eenige dichtregelen van den Hoogleeraar J . SCHARP, van Doctor J, L . KESTELOOT, en
van H . COLLO)T D'ESCURY, benevens de opgave van Mae .
cenaten, befturende, werkende, corresponderende en
honoraire Leden, den inhoud van dit in alien opzigte
zindelijk uitgevoerd en op fraai papier gedrukt Werkje
uit . Het onderwerp van den Heere DAVIDS moest naar
den tijd en de gemengde klasfe van Toehoorderen be .
handeld worden ; iets dat altijd moeijelijk valt , en in
Recenfents oog meermalen de oorzaak is van eene
to oppervlakkige en onvolledige behandeling . - De
geneeskundige Steilels van STAHL , FREDERIK HOFFDIAN , ALBRECHT VAN HALLER, CULLEN , ell van
BROWN , worden door den Verhandelaar kortelijk opgegeven , offchoon hij zich met den laatften eenigzins
uitgebreider bezig houdt, en op welken hij zijne Hoorders met de volgende fierlijke woorden opmerkzaam
maakt : „ Welk een veelbeteekenend Portrait van eenen
„ voornamen Sectenftichter der i8de Eeuw ! Hij verdient
„ uwe aandacht, daalr zijne valfche aanhangeren U , zoo
„ dikwijis, bij bet bed uwer lijdende bloedverwanten of
„ vrienden, in de keuze van eenen Arts , doen wa gge„ ]ell ; en , terwijl de een zijne voorfchriften met de
„ Alexandrijnfche Senebladen reeds doet bereiden, reikt
„ U de ander den Peruviaanfchen Koortsbast, Opium,
„ ja zelfs bet glas met Wijngeest toe . Gij zijt hegeerig
„ dit Voorwerp to kennen , waarin nog zoo veel acht„ baarheid, onder fcharlakenverwige wangen ell neus,
„ doorftraalt ? Welaail ! bet is JOHN BROWN ." - Ook
de
(*) Zie Letteroef. voor I8o7 , No . 1 . !,I- I I , en No,
hi. 426.
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de ontdekkingcn van onderfcheidene geneesmiddelen,uit
bet planten-, dieren-, berg- en mijnftofelijk rijk ; die van
den zeilfleen, van de eleCtrifche vloeiftof, van bet galva .
nismus worden doorloopen, opdat de Spreker alzoo door
zijne vergelijking van alle deze door hem genoemde ontdekkingen >tiiet die van de Koepol :-inenting tot bet befluit
zou kunnen konnen , dat deze alle de opgenoemde in nut.
tigheid overtreft . In hoe verre nu ziju Ed . de Moor.
ders door zijne rede , die , de geheele Verhandeling
door, zeer zwellende, dichterlijk uitgedrukt , bier en
daar met Nederduitfehe en Latijufche dichtregelen vermengd is , van de waarheid zijner ftelling overtuigd hebbe,
kunnen wij niet beflisfen ; wij voor ons, die ons eveit
min als de Verhandelaar eenen meesterachtigen toon (*)
willen aanmatigen, maar op zijn' tijd, loch befcheiden
to fpreken, ons als pligt opleiden, bekennen openhar.
tig, dat wij bij bet lezen meermalen ons van grimlagcheu
niet konden onthouden, en, offchoon voor verklaarde
voor.
(*) De I.ezer vergunne ors to do zer plaatfh eerie kleine teregtwijzing van den Meester Recenfent,die zich ook lien der Recenfenten noemt. wij hadden , bladz . 484 van ons iVIaandfchrift , N° . XI
voor den jare 1807, gezegd, dat wij noch van de cerfle uitgave der Verhandeling zelve van Dr . DELLA LENA, in i8oa
uitgegeven , noch van die, welke met bet jaartai 1807, op
nieuws, bet licht zag, eenig gewag hadden gemaakt, omdat
2ij , naar ons inzien , beneden alle kritiek was, en da, wij
haar, indien wij ons den Rec. ook der Rec . noemden , op de
lijst dier boeken zouden geplaatst hebben , welke niet hadden
behooren gedrukt to worden . - Wij gunnen nu gaarne aan
den Rec. oak der Rec . die rubrieh in zijn Work, maar wij gedoogen niet , dat hij onze woorden verdraaije ; immers hij
voert, in zijne intikritiek, onze woorden this nan : „ Indien
„ de Letterocfeuaars zich aanmatigden ook Rec . der Rec . to
• ziju, zouden zij de Verhandeling^van Dr. CR,IANEN over de
• charlatanerie van INN . DELLA c,ENA gerangfchikt hebben on• der die boeken, " enz . (Zie 3de Deel N° . 4 . bladz . 347 .)
Neen , Mijnheer de Recenfent! wij fpraken over de eerlle uith
gave van de Verhandeling van DELLA r.rNA zelve, en van die,
welke met bet jaartal 1807 op nieuws is uitgekomen, geenszins van de Verhandeling van Dr . CRAANEN, ter wederlegging van de eerfle . Lees daarom bezadigder, voordat gij oordeelt ; maak zoo veel antikritiek, als bet u, in uwe wijsheid, goeddunkt, maar oefen alsdan uw handwork, zoo aid
bet een eerlijk man betaamt ; anders wacht op u, niet do
BACVLUS 1N ANCVLo, mar eeue billijke befpotting.
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voorftanders der Koepok-inentivg willende gehouden zijn ,
niet in alle opzigten door deze Verhandeliug van de
waarheid harer felling overtuigd geworden zijn ;
wij meenen ook, dat, orn deze grondig to bewijzen,
de Verhandelaar alleen de ontdekkingen der 18de Eeuw,
in de Geneeskunde gedaan, in vergelijking had moeten
brengen ; daar er, naar ons irizien, onderfcheid Yuoet
gemaakt worden tusfchen eene genceskundige ontdekking, en tusfchen eene geneeskundige theorre of leer ;
deze fchijnt de Spreker onder elkander verwisfeld to lieb .
ben . Wanneer bijzondere perfonen bijzondere denkbeelden koesteren , naar deze cene afzonderlijke theorie of
leer of bijzondcr ftelfel vat_ Geneeskunde ontwerpen of
flichten , zal dit dan cene eigenlijke ontdekking kunnen
genoemd of
genoemd
worden?
leer, Zal
wel zoodanig
als ontdekking,
een felfel
met die
; zulk
vaneene
andere, met die van de Koepok-inenting , in vergelijking
kunnen komen ? Zullen niet vecleer de ontdekkingen van
onderfcheidene Geneesmidzlelen uit de verfchillende Natuur-rijken, die, welke door waarnemingen en pro,veti
omtrent deze middelen gedaan zijn, met de inenting,
welke toch zelve een dadelijk behoed- of geneesmiddel
is , in vergelijking moeten komen ? De theorien, felfels en leer van STAHL, HOFFMAN, HALLER, CULLEN,
BROWN, en van anderen, konden als zoodanig opzichzelven allernuttigst en heilzaamst voor de uitoefening der
Geneeskunst zijn, terwiji daarom echter de Koepok-inentingvoor de nuttiglte ontdekking der I8dc Eeuw zoukun .
nen gehouden worden . -- Ook de wijze van behandeling
behaagde ons in meer dan een opzigt niet ; her onderwerp
zelve verdiende meer eene eigenlijk gezegde geneeskune dige behandeling , en had alsdan voor geneeskundigen
of voor der zaak ingewijden eene rijke ftoffe tee overdenking kunnen opleveren . Wij gelooven gaarne, dat
de Heer DAVIDS een en ander, omd<it hij voor eene gea
mengde fchare fprak , op eene meet gemengde wijze
heeft willen inrigten , zoo als zijne Verhandeling ons
aanwijst ; maar ook dit bevestigt weder onze felling,
dat men, mist door aan alle zijne hoorders to willen vol .
doeri, niet zelden oppervlakkig en onvolledig redekavelt . \erre zij bet irtusfchen van ons, dat wij de Verhandeling van den Deere DAVIDS der lezinge of overdenkinge onwaardig , en haar als onnut zouden befchouwen a
integendeel , de verfandige weet van alles partij to trekken .
Wlj willen gaarne gewag makeri van bet uittrek .
F f
fei
7 BTT . 180$ . NO . 10 .
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fel uit het Rapport van den eer(ten Secretaris, Dolor
VAN DER HOUVEN VAN ANCKEREN . Uit hetzelve blijkt,
dat de ondervinding niet alleen het beveiligend vermo .
gen tegen de Kinderziekte, door de Gevaccineerden bij
herhaling met Kinderpokftoffe over in to enten , dezelve
aan eenen befmetten dampkring bloot to fte11®n , hen met
befmetten to doen flapen, eten, enz .,maar zelfs devere
wonderlijke eigenfcbap, van de reeds gevatte kwaadaar .
dige natuurlijke befmetting in eene goedaardige to doen
overgaan, meer en meer heeft bevestigd . -- Het Ge .
nootfchap heeft met de grootfte zorgvuldigheid alle ge .
vallen onderzocht, welke tegen de ontdekking zouden
hebben kunnen pleiten,waaronder, bijna alle, of uit teget- ngenomenheid , of ult voorbeeldelooze onbefchaamd .
heid, geput waren ; terwijizij betuigt, van de Koepok .
inenting geene kwade uitwerkfelen, hoe ook genaamd, to
bebben waargenomen . -- Wie zou , na zulke overtui .
gende bewijzen van de voortreffelijkheid der Koepokineuting, niet hartelijk wenfchen, dat zij meer en meer
algemeen wierd? wie de pogingen van derzelver voorftan .
ders flier dankbaar erkennen , en , bij bet ontmoeten van
aarzelende of met vooroordeelenbezwaarde Ouderen, hun
niet de woorden uit her Dicht(tukje van den Hooggel .
J . SCHARP, achter deze Verhandeling geplaatst, toevoegen ?
Ach ! konde 1k een item verheffen,
Die in alter zielen klonk l
Stem, die harteu zoo kon treffen
Dat zij op den bodem zonkl
'k Zou u Ouderen l bezweren
Om den dood van 't Kroost to keeren,
Dat gij God verreek'nen moet,
En dat Domheid door haar fmalen,
Of de Traagheid door haar dralen
Zoo misdadig fneuvIen doet .

Brieven over Oostindien, door C . C . BEST . Uit her Hoog.
duitsch. Met Platen . Te fImg erdam , bij J . Mart .
8o8 . In gr. 8vo . 307 Bl
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Eigenaardig is her, dat men , naar verren lande rei,
E zende, her vreemde , daar voorkomende , ter
e1
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eigene herinnering, opfchrijft . Natuurlijk is het, dat
een Reiziger naar vreemde Gewestcn , als hij die
kunst verftaat , de teekenpen ~)pvat , om de tref.
fendfte en zonderlingile voorwerpen to fchetfen , en
daardoor eene blijvende gedachtenis van dat zeldzame to bewaren .
Niet vreemd is bet , dat goede
Vrienden , die berigten lezende , die teekeningen
ziende, den Schrijver en den Teekenaar tot eene ruimere deelgeving , door de drukpers en bet graveerftift, aanzetten . - Een en ander is bet geval geweest
van den fleer BEST . Dan , vat onszelven behaagt,
wat in een bepaalden vriendenkring bevalt, is niet altoos gefchikt, om, bij eene grooter algemeenmaking,
ook eene uitgebreider goedkeuring to ontmoeten . lets
kan goed ziju, maar s omdat bet goed is, nog niet tee
drnkperfe gefchikt wezen , of , daaraan overgegeven,
ruime en loffelijke aanprijzing verdienen,
Dit laatfte
dunkt ons zal, in eenige opzigten, bet geval zijn van
de voor ons liggende Brieven ; fchoon men er ook niet
weinig lezenswaardigs in ontmoet .
Dat wij dezelve nader doen kennen~ , en bet to neder .
geftelde ftaven . De Keurvorst van tlanover rigtte ten
fare t781 twee Regimenten in dat Keurvorftendom op,
tot den dienst voor Engeland naar de Oostindien beftemd .
Bij een dezer bekleedde de Heer BEST den rang van Ofli •
tier. Hij toog derwaarts . Negen jaren heeft hij met
die Troepen in dat Land Widen en vreugde, moeijelijkheden en vermaken geeeeld . „ Hij vond daar," gelijk
hij zich in bet Voorberigt uitdrukt, „ eene geheel ana
dere natuur, een ander klimaat , andere gezigten , andere gebeurtenisfen, andere menfchen, andere zeden ;
van al hetwelk hij verrast, opgetogen , en door gevoelens aangedaan werd, welke niet befdhreven, maar alleen op tijd en plaats zelve ondervonden kunnen wore
den ." - De herkomst dezes %%Terks geeft hij met deze
woorden op : „ Mijn long verblijf , en de betrekkina
gen , waarin ik mij als Officier beyond, gaven mij gelegenheid om veel merkwaardigs op to merken . Ik fchreef
mijne opmerkingen op , en , wat teekenen geleerd hebbende , ontwierp ik van de voorwerpen , welke beter
door befchouwelijke Afbeelding, dan door Befchrijvin .
gen kunnen voorgefteld worden, verfcheide Afteekeningen, deels tot mijn eigen vermaak , en om mij in bet
vervolg, hetgeen ik ontmoet en geheord had, n enlgF f I
ma,
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malen des to levendiger to herinneren , en gedeeltelijk
om aan mijne Vrienden in Europa jet uit hadien over to
zenden, hetwelk hun ook vermaak geven kon . Spoe.
dig echter zag ik, dat bloote Afbeeldingen niet genoegzaam zouden zijn, om hen van deze voorwerpen to onderrigten, en dat eerie Verklaring van deze Teekeningen volftrekt noodig was, als ik hun van vele dingen
een duidelijk begrip wilde geven ."
Van de Afbeeldingen, deels gekleurd, gaat eene Befchrijving vooraf. Verder is het Work briefswijze ingerigt , en de eerfle to Madras 15 Aug . 1784 geplaatsen gedagteekcnd , de laattte St. Helena i9 Mei
1792.
Weinige krijgsbedrijven bevat de eer(te Brief. De Vrede met Frankrijk en met TIPPOO SAID maakte or eon cinde aau . De verplaatfing der Hanover the Regimenten
near Arkot voerde den Schrijver landwaarts in . Uit llrA, ot zijn de Brieven van den tweeden tot den tienden geteekend . In dezelve ontmoeten wij eene korte opgave
van de uitgeitrekte Bea_itringen der Engelfche 0 . I . Compagnic , alsmede van de Landsgefteltenisfe .
De Veer BEST geeft van de Hindus dit berigt : „ De
Hindus of regtmatige bewoner van dit Land, to verwijfd , dan dat hij als krij,sman het juk der vreemde
Natien [die zich daar nedergezet hebben en voorheen
worden opgeteid] zou affchudden , is al wel to vrede,
wanneer hij zich van de voortbrengfelen van zijn land
en van zijne nijverheid onderhonden , en in zijnen Godsdienst en zijne oude zeden en gebruiken , zoo als zijne
voorvaders eeuwen Lang gedaan hebben , ongeftoord
voortleven kan . Hij betaalt gewillig de fchatting, w el.
k e vreemde 'oeheerfchers hem opleggen . - Terwijl eene
zulkeNatie, zoo zeer aan den Godsdienst , zeden , gebruiken en levenswijze ziiner voorvaderen gektuisterd,
zich van het licht der veriichte tijden eer fchijnt to verwijderen , dan hetzelve re nadrren , en de befchaafden en
meest verlichten onder hun met gees-,drift aan de lafheid
van hunbijgeloofblijvenhangen ; zoo moetmenverbaasd
Nan over bet zedefjk goed karakter , hetwelk men
bij dit volk vindt , eat hetwelk men zijne gocdkeurin
niet ontzeggen ],an . Wanneer men de ongeriimdheid,
bet helagchelijke en laffe van hunne godsdienstbegrippen en van hun bijgeloof niet mede rekent , vindt men
in hunne godsdienstwetten veel goeds, waardoor de
bur-
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borgerfljke orde en zedelijkheid gehandhaafd wordt,
waarom men ook under hun zoo weinige misdadigers
aantreft ." - Wie, dit lezende, en teftens overwegende , hoe de Europeefche Volken , en bovenal de Engel'
fchen , dit Volk mishandeld hebben , zegt niet met
VOLTAIRE : Il est ditcile de fervir un Dieu , gu'o.n ne
eonnrait pas ; plus difficile encore d'airner le Dieu de let Tirans! Voorts geeft hij eene befchrijving van de Hoofdkasten onder de Hindus ; dan beter zijn deze elders
toegelicht door ROBERTSON en HAAFNEP. (*) .
De Heer BEST, zich eenigen tijd toegelegd hebbende
om de Tanrulifche fpraak aan to leeren, tracht een denkbeeld van de Godenleer der Hindoos to geven (t) De
Boetoefeningen in dit wereldoord zijn hekend, en dienen tot de fprekend(te bewijzen van het verregaandst
Bijgeloof en de fpoorloosfl:e Geestdrijverij . De Heer
REST was ooggetuige van vele geweest , welke hij op.
telt . Men moet een ooggetuigen gelooven ; dan bezwaarlijk valt dit ons , ten aanziene van eene boetoefening,
bier vermeld . „ Velen laten zich in de aarde delven,
met bet hoofd naar beneden, zoo dat men niets meer
dan hunne voeten ziet, op welke zij de aalmoezen onto
vangen . "'aarfehijnlijk is bet, dat zij bet hoofd met
eene luchtpijp verbinden , waardoor zij adem fchep .
pen ." Vreetnd deed het ons, dat hij, ooggetuige zijnde, dit niet onderzocht hebbe , en, met luchtpijp en
a) , zal deze Rand maar voor weinige oogenblikken mogelijk wezen . En wie zal in den een-en-twintig jarigen niet-flaper, van welken hij gewaagt, gelooven ;'
trouwens hij telt lien mensch order de klasfe der heilige aartsbedriegers .
De Tempels ofPagoden , met derzelvet' Bedienaars en Be.
dienaresfen , ontmoeten eene vrij breede befchrijving . Lang
vertoeft hij bij de opgave van de Dansmeisjes, op wier
heiligheid niet to roemen valt . De wijze der Godsdienstoe(*) Zie W . ROBERTSON'S Gefchiedkundig onderzoek u'egens
Verhandelingen van TEYLER's GodIndie, bl. 319 enz .
geleerd Genootfchap, XX D . bl . 132 enz.
(t) Men vergelijke hiermede de opgaven van HAAFNER
ter voorgemelde plantfe , en er doet zich een groot onderfeheid op .
F f 3
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pefening der Mahomethanen in 44 ;ie, van den etrdienst
elders vcrfchilieude, geeft de Schrijver op .
Veel is er gefchreven over bet verbranden der Wedu .
wen met bare Mannen . Te dezen aanzien geeft onze Reiziger eenebijzonderheidop, welke wij, onzen Lezeren ten
gevalle, affchrijven, „ Bijkans zou ik hier (te 4rket)
ooggetutge geweestzijn van een affchuwelijkfchouwfpel,,
hetwelk enkel door een uitdrukkelijk verbod van den
Kommandant der plaats verhinderd werd . Voor een
paar dagen ging ik eene ftraat door, in welke vele Hit ;.
doofche Kooplieden wonen , en vond voor de deur van
zeker huis eene menigte menfchen vergaderd, Ik v raag .
de
hoorde, dat de vrouw van bet huis, wier man zoo even
overleden was , zich met deszelfs doode ligehaam wilde
laten verbranden . Tleze heel jonge en fchoone vrouw
zat in de huisdeur met naugetide haren ••van rouwe - en een groenen tak in de hand, Haar
ocg was ftijf en fomber op den grond gevestigd, en zj
fcheen geheel in zichzelve verdiept to zijn , en, ner .
gens acht op to geven , wat rondsom haar gebeurde .
Terwiji ik dit offer van wreed vooroordeel en godsdien .
ftige dweeperij vol medelijden aanfchouwde, kwam de
Bode , die van den Kommandant de toeftemming tot
haren vrijwilligen dood haren zou, met de tijding to .
rug, dat haar verzoek in geen geval gehoor kon vinden,
Ku fcheen de Weduwe ontroostbaar to zijn, en verzocht
den Cuttwall , die tot haar gezonden was om haar van
haar voornemen of to brengen, nogmaals, om haar dripgoad verzoek aan den Kommandant voor to dragen,
De Cuttwall verzekerde haar, dat de Overate zijn eens
gegeven woord nooit weder introk, en beriep zich op
mij ; waarop de Weduwe zich regelregt tot mij keerde,
en in de Tamulifche taal bad, dat ik haar verzoek wilde
bevorderen . Doch dewiji ik dezen last weigerde, en
haar zocht to bedaren, kreeg ik van haar een zonderling
antwoord . Zij zeide, dat zij nu een verworpen en on .
gelukkig fchepfel was in de oogen barer nabeflaanden en
der wereld, en dat zij hare beste jaren in kommer en,
hartzcer zou moeten doorbrengen ; daarom had zij om
den dood gewenscht ; evenwel als zij een Europeer mogt
vinden, die gezind was haar als eene maitresfe aan re
.perpen, wilde zij gaarne van haar opzet afflaan, en aoI
Ac fehande verachten van uit hare .Waste gelloten to
Ivor-
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wvorden . Zij was uit de Kaste der Banianen. of Koop .
lieden . - Ik heb naderhand van haar lot niets vernomen ; maar zoo veel is zeker , dat zij, wegens hare
Iaatstgemelde verkiaring, gewis ui - de Kaste is verlbrten
geworden ."
Van de wijze, om in dit land to reizen, is het berigt
lezenswaardig . De Heer BEST, een liefhebber van de
jagt a heeft zich daarmede to 4rkot zeer verlustlgd , en
befchrijft dit fmakelijk . Zotiderling is de wijze, waar .
op de inboorlingen wilde Eendvogels vangen . „ De Indiamen gaan aan den oever van een vijver , op welken de
Eendvogels zich gemeenlijk onthouden , wikkelen zich in
de ruigte, gaan to water, en zwemmen allengskens den
Eendvogel nader . Ook zijn zij wel gewoon een uitgeholde kauwoerde of een aarden pot over hot hoofd to
zetten . De Eendvogels worden door de raigtee, die
bet hoofd van den vanger bedekt, niet fchuw, maar
blijven gerust zitten : waarop de vanger ze bij de
pooten vat, ze onder bet water trekt, en in eenen zak
feekt . De overige Eendvogels, meenende dat de order
water gehaalde gedoken zijn , blijven gerust zitten .
Dus feekt de vanger er zoo vele bij zich, als hij in
Itsat is to dragen ."
Genoegelijken tijd had de Schrijver to Brkot gefle.
ten . Hi keert naar Madras weder. Hil geeft ver9lag
van de Schoolinr4gtingen der Hindbvs ; van hunne Hu.
welijken . Wegens de Vrouwen teekent hij op , „ dat
zij kleiner zijn dan de Eurepifcke, maar fraai gevormd..
Zij hebben fijne wezenstrekken, lang zwart haar, ee4
rank postuur , oogen vol uitdrukking , een fclhoonen
boezem en witte tanden, maar die zij helaas t door het
veel kaauwen van Betel bederven . Hare fchoonheitt
verwelkt even zoo fchielijk als aij ontluikt, en zij is
in her vtjf-en-twintigfe jaar gewoonlijk reeds very
dwenen . Als zij voor haar twaalfde jaar , in hetwelk
Zij reeds huwbaar zijn, niet uitgetrouwd worden, dan
verkiezen zij bet lot van een Bijwijf of een melsje
van vermaak ." De levenswijze der Hindoot en Indianen
Wordt vrij omitandig vermeld .
De Landsvoortbrengfels krijgen hunne beurt, alrmede
de Dieren . Over den Koophandel last DES? zich nit ;
de Scheepvaart krijgt hare beurt ; ook de Hatidwerken a
de Regtsplegingen : doeh dit alles . i s vrij kort .
Krijgsman zijnde en aan eeu' krijgsman 1chrijvende, is bet
beF f 4
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berlgt wegenshetI'rijgswezen, zoo derEuropeanen als der
inlanderen, uitvoeriger dan andere gedeelten . Met de
vermaken, zob die des des tooneels als andere, zal melt
zich, wegens fret vreemde , eenige bladzijden verlus.
tigen .
1ifadras, waar de Schrijver verfcheide jaren met geo
noegen geleefd, en voor walks ingezetenen hij genegenheid verkregen had , ftrekt ten onderwerpe van zijn
laatften Brief uit In•die. De orumeftreken worden niet
vergeten . De levenswijze der Engeifchen in den llziatifchesa
zwier, en middelen qui diartoe de noodige gelden to beko •
men, wij5t BEST aan . Het ontbreekt er Wet aan openliike vermaken, die bet winsthejag afwisfelen, „ Ilet
ontbreekt daar,"volgens zijne apgave, „den Europeer
tries salt verkegring wet befchaafde Dantfs . De Engelfche Jit ifo rfchap , welke bier eene bijzondere achting ge .
niet, wordt, wegens hare zeldzjamheid, hoog gefchat,
en duet meniguraal zeer voordeelige huwelijken ; ja er
nun dikwijls jonge vrouwsperibiien uit Europa over,
orn bare bloedverwanten en vrienden to bezoeken , maar
eigenlijk in de hoop van eerie rijke partij to zullen aantirgffen , en zelden vinden zjj zich in die hoop bedrogen ."
Met onderfrheiding gewaagt de Schrijver van de Geu1aiin des voormaligen Gouverneurs, den Generaal Major Sir ARCHIBALD CAMPBELL, die islet alleen op haar
Gemaals Landgoed een fraaijen 1¢leinen Schotitwburg op .
rigtt.e , maar ook cene In,fchrijving opende voor een
Jongens en Meisjes Inftituut, hetwelk zoo rijkelijk begifti,d ward , dat de onderneming bet baste gevolg
lead, „ Hier konden aan kweekelingen, die uit Protesantfche Kinderen van verarmde Ouders beflaan , of
flit de zujken , die bier van Europeanen zoo menigvul.
dig , buiten het huwelijk , bij Indiganfche vrouwlieden verwekt wordeQ , omtrent 140 Meisjes en IGO
Jongens aangenomeu worden ." Zij worden onderwezen, geklced en gefpijsd, en blijven tot bun zestiende
jaae lu dit Leerfehool, Dan kunnen de Meisjes bij Dames als Kamenier enz . i r; dienst gaan, waarroe zij eeri
klein rlitzet in kleederen en, geld bekomen, waar de jongens
t;ftinneb ece handwerk leeren, of ten oar logdienstnemer . .
De Zendeliag SCHIWARZ, een Duitfcrer, heeft, op
k osten van de Oestindif2he Compagnie, to 1 itnjore eene
Kkveekfchool aangelegd voor Ini'iaanfche Kinaererr ; maar
el
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de Braminen werken hem heimelijk tegen : zoo dat 's mans
pogingen tot hiertoe geen gewenscht gelukkig gevolg
gehad hebben . Schoon bijzondere perfonen to Madras
hex hunne toebrengen ter bevordering van kunften en wetenfchappen, zijn dezelve binnen zeer enge perken omfchreven , en wordt cr voor de Opvoeding der jeugd van
de Europeanen maar flecht gezofgd . De Ouders nemen
hot werk eerst op zich, en zenden voorts veelal hunne
kinderen ten onderwijs naar Engeland.
De twee laatfte Brieven beftaan in het verhaal zijner
terugreize , en geven eenige wenken wegens de IC,?ap
de Goede Hoop en St. Helena ; dan zij voegen niets toe
aan de uitgebreider befchrijvingen, welke wij van beide
bezitten,
Uit de aangetogene plaatfen kan ooze Lezer den ftiji
des lleeren BEST opmaken . Hij is geen Schrijver van
beroep, en de Vertaling zou vloeijender kunnen wezen,
De Afbeeldingen, zoo gekleurde als ongekleurde, verfieren het Werk,

S . S . VAN DER EYK Poema , de ingenii humans prae .
flantid et fagacitate in ,'ariis artibus ac diseiplinis, maxim
me in inathematicis, phyficis, atque aflronomicis confpi .
cud. Lugd . Bat, aped Haak et Soeios, anno i8o8 .
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nder alle ecuwen mag die, welke wij thans heleven,
inderdaad zonderling heeten, van wcge den bloei
d .-r letteren, to midden van eenen bijkans dertigjarigen
oorlog, die de krachtcn van meest alle handeldrijvende
Volken geweldiglijk ondermijnt . Het is bier de plants
niet , om dit ftelpunt op to losfen . De reden daarvan
moge liggen, deels in den allereerften grondflag van dezen krijg zelf, de verbastering - namelijk der alleenheerfc.hingen, deels in de nieuwere manier van oorlogen,
an de l unde en den moed der beveihebberen, en vooral
in de grootfche ontwerpen vah allerlei aard , om verfland en hart aan de kluisters to ontrukken, waarin zij fe .
dert meer dan eene halve eeuw geboeid waren : deze en der.
gelijke oorzake'i mogen nog onder het raadfelachtige van
onzen tijd behooren : genoeg ; de vriend de'r menschheid
verheugt zich in deze uitwerkielen, en de Hollander in 't
bijzonder mag daarin gewisfelijk zekeren troost voor zijnen
rampfpoed vinden , dat lumen en wetenfchappcn In zjin
F f 5
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land eene veel hoogere vlugt nemen, dan hij zich vats
voren uit den aard der tijden had kunnen beloven .
Een nieuw bewijs hiervan levert bet Latijnfche Dichtftuk, alhier door ons aangekondigd . De olgemeene fchran4erheid van het menfchelijk vernuft , vooral in de Wis.
kunst , Natuur- en Sterrekunde, to bezingen, is inder .
daad eene taak, den Dichter niet minder waardig, dan
weleer de Landbouw aan vIRGILIUS, de Dichtkunst aan
HORATIUS, bet Zamenftel der Natuur aan LUCRETIUS ,
deszelfs wederlegging aan DE POLIGNAC , of de Gelijkheid der Menfchen aan eenen nog levenden DE BOSCH ,
en zij is juist een onderwerp , naar onzen tijd berekend .
De hooggeleerde VAN DER EYK verkoos deze belangrljke
ftoffe, bij de nederlegging van bet Re6toraat der Leidfche
Hooge-Schole in dit jaar, en hoe gelukkig hij in dezen
zijnen arbeid geflaagd zij , zal ons het vervoig leeren .
Na eenen dichterlijken aanhef des to bezingen onderwerps , die zich in eene loffpraak en bede tot bet Opperfte Wezen ontlast, begint hij zijnen zang met de fchets
der gouden eeuw, zoodanig als meer oude dichters dezelve verhieven . Uit dit paradijs verftoten, gevoelde de
mensch zijne behoefte . De honger leende hem fpade, pijl,
bong en angeiroede ; de verwisfelende faizoenen deden hem
hutten bouwen tot zijn verblijf volgens natuurkundige
beginfelen , offchoon eerst van tijd tot tijd befchaafd .
Bij deze fchets , ?ebeel in den geest der oudheid geftemd , hadden wij liever een ander oogpunt gezien,
door eene verlichtere wijsbegeerte gekenmerkt, daar toch
de gewone voorftelling meer dichterlijke verbeelding ,
dan. wel karakteriftieke waarheld bevat . Met de toene.
rnende bevolking vermeerderden de behoeften . Derzelver
voldorening bragt maatfchappijen en heerfchappijen voert
met hare jammeren, doch tevens met hare voordeelen ;
bemuurde fteden, landbouw en fcheepvaart waren dearvan de gevolgen . Alzoo ontftotlden de oudf'e bekende
rijken , voorname wetgevers , wi'sgeeren , helden en
zangers , wier achtbare rij de Richter tot op onze
tijden met namen doorloopt .
Van deze algemeene befchouwing tot bijzonderheden
overgaande , bepaalt zich de Dichter bet eerst tot de
nuttiglte vindingen,als welke zich den landbouw eigenen
voor koren en vlas , de werktuigkunde voor de molens
ter bereidinge van bout en papier, bet weefgetouw voor
bet linnen , bet bleeken en de verwkunst voor zuiverheiel
en
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en ftnaak In het weeffel , en vooral de fferrelcunde ter
berekening van den tijd , ook met behulp der flinger-uur .
werken van latere ontdekking ; terwiji dezelfde kunst, in
de afbeelding van s'tfenfchen werkzaamheden , zijne
lcrachten, door middel van hefboom en rad, uitnemend
to hulp komt , behalve nog in her aanleggen van f uis-,
molenr, water- en Boom-werken, zuig- en pers-pompen,
zoo wel ter keeringe van vloeden , droogmakinge van
plasfen , als ter brand blusfchinge, of ter vorminge van
lust-fonei nwatervln,warinetzldneou
de fabelktinde dartelt ; gelijk zij tevens, in de waterweeg-kunde en de berekening van de zwaarte der lucht,
aanleiding gaf tot allerlei uitvindingen , bijzonderhjk
der luchtbollen .
Van deze befchouwing gaat de Dichter over tot de
fcheepvaart met hare kompas-naald en tijd-meter, tot
de dichtkunst met alle hare maten , de welfprekendheid met haren invloed, de fpeelkunst met hare goddeliike toonen, de fchilderkunst met hare verwen, vooral
op her glas , tot de beeldhouw-, graveer., ets- en, bouwkunst met hare orden , en eindelijk tot de ruin- en
tooneel-kunst , met den zang en dans , tot de laatfte
behoorende .
Deze zoo bekoorlijke fchets wordt tin vervangen door
bet tafereel van den krijg met alle zijne jammeren, offchoon door de vinding van buskruid , de kunst van den
vestingbouw en den moed der helden merkelijk gelenigd .
Weldra echter fpant zich de fnaar tot een aangenamer
Loon, In de befchouwing der genees-, ontleed-, heel-,
fchei- en natuur-kunde, met alle die ontdekkingen van
later dagen , welke de luchtfoorten, licht- en warmteftof, de meerdere kennis van den mensch en zijn brein,
van de ziekte-fief en het toedtienen van geneesmiddelen,
hebben voortgebragt, to gelijk met eene meerdere ervaring in bet rijk der natuur door middel van het mi,
kroskoop .
Ja, her is deze uitgebreldere kunde In bet rijk der plant
ten, dieren en delfitoffen, Bergen en dalen, vuurmonden en afgronden, welke den zang des Dichters al meet
en meer bezielt, en hem overvoert tot de befchouwing
der fferrekunde, van hare eerfte beoefening bij de Chaldeers tot op her zonneflelfel, dat thans wordr aangenor
men, met bet meerdere aantal van vaste en dwaalfterren,
welk bet teleskoop nog dagelijks waarneemt, volgens de
be-
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bepanide krachten der nattntr , welke aijes in evenwigt
houdt , volgens de berckeningen der afftanden door de
wiskunst, het verbeteren der aardrijkskunde, het meters
vats lengte en breehe in de juiste bepaling der hoeken ,
de naauwkeurige aiteekening der zon- co maan-verduisteringen , en de ontvouwing van den aard en loop der
hemel-ligchamen , welke ftelkunst en waarneming van
dag tot dag met cene heeds toenemende waarfchijnlijkheid aan de hand geven .
Hat zijn alle deze voorftellingen , welke bet betoog des
Dichters wegens de ongemeene fchranderheid van s'menfchen vernuft voldingen . De volheid der fcheppinge voert
hem tot de overtuiging, dat alle wereldhollen en zonneftelfels niet minder door redelijke fchepfelenbewoond worden,
dan het onze, en alzoo ten flotte tot lofprijzing des oneindigen Scheppers , die alles in eene onhefchrijflijke
orde heeft daargefteld .
Vanwelke zijde ,inderdaad , wij dit Leerdicht befchouwen ; hetzij van de geheele behandeling en eenheid des rijken onderwerps in alle zijne deelen ; hetzij van de j uistheid ,
waarmede elke menfchelijke vinding, in derzelver oneindige reeks , met alle de haar eigen kunstbewoordingen
wordt opgegeven ; hetzij van bet verfchil der lelfels en
van derzelver voorfanders, die alhier met namen, en
doorgaans volgens hunnen waren leeftijd, worden genoemd ; hetzij van den kant der dichtkunst zelve , welke
alle hare fieraden van vergelijkiug en tegenoverltelling,
alle hare fchaduwen in het levendigite koloriet, alle hare
vioeibaarheid in de zesvoetige versmaat, ja tot zelfs den
gehee.len Virgiliaanfchen toon in de overal waardige voorftelling bezigt : van alle zijden worden wij gedrongen tot
bewondering van echte kunst . Bij zulk een fluk zoude bet
ongepaste vitlust zijn, op eene enkele gedachte of uitLirukking to willen ftilftaan, die welligt verbeterd konde
vvorden . Wij zouden dus, bij voorbeeld, knnnen aan •
voeren, dat de befchrijving van den storm, (vs . 297 tot
317) en van den krijg, (vs . 785 tot 835) wat to lang, en
dat de inlasfching van Koster's druk . kunst (vs . 366 tot
S73) inderdaad to gezocht zij, bij gelegetiheid dat er met
ten enkel woord van hat Haarlemmer - meer gewaagd
wordt, gelijk de Dichter zelf dit in zijne Aanteekeningen
achter zijn werktbladz .69) reeds to kennen geeft ; dan,
wij achten alle foortgelijke aanmerkingen daarom ongepast, wijI zoodanige plaatfen zelve rijk zijn in wezenlijke
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ke fchoonbeden .

Dank zij dus den cchten Romeinfcheu
Zanger, die door zijne godenlier eenen nieuwen lauwcr
voegt tot den krans, welken bet Hollandfche Kunstkoor,
reeds van ouds, to regt verwierf! Wij vereeren bovenal
de nederigheid, waarmede de Dichter to voorfchiju treedt,
zonder dat zijn lofdoor de weidfche galmen zijner kunstbroeders is nitgetrompet, hetgeen bij fommige Zorien van
Apollo nog een zwak overblijffel is van den ouden tijd .
Alleenlijk, daar wij voor Hollandfche Lezers geene proef
ter ftavinge van ons oordeel kunnen leveren , uiten wij
bij dezen ons vurig verlangen , dat dit meesterftuk
cenen bekwamen taalkundigen Dichter moge vinden, die
hetzelve in onze landtaal naauwkeuriglijk overgiete ,
opdat de kunstroem van den Heer VAN DER EYK, niet
bij geleerden alleen, maar overal in dit Land naar waarde
gefchat worde , en zijn voorbeeld voor alle andere letterminnaren ter navolginge diene , en tevens ter verheffinge
van een Vaderland, welks luister in dit Dichtftuk overal
voortreffelijk wordt gehandhaafd .

Inwijding van het Spreekgefloelte door den weledelgeboren Heer
Mr. MATTHTJS sTRAALA1AN aan de flrnflerdamfche afdeeling
der Hollandfche MaatJ'chappij van Traaije Kunflen en Wetenfehzppen ten gefchenke gegeven den io Dec . i$c7 . -e9m flerdam, bij J . S . van Esveldt-Holtrop . Cr . Svo. 32 BI.
bekend, hoe, voor omtrent twee jaren, de HollandH etfcheis Maatfchappij
van Taal- en Dichtkunde, uit drie afdeelingen beilaande, waarvan eene to Leijden, eene to Delft,
en eene to Amllerdam gevestigd was, zich, op voorflel der
Amllerdamfehe afdeeling, herl'chiep in eene Mantfchappij van
Kunilen en Wetenfchappen . Aan de Amflerdamfche afdeeling
nu vaii deze Mantfchappij werd door nu wijien den Heere
STRAALMAN Bell Spreekgefloelte gefchonken, van hetwelk een
afbeeldfel naast den titel van het aangekondigd werkje gevonden words. De bundel zelf bevat eene Aanfpraak van den
algemeenen Voorziuer , Mr . J. KINKER , bij bet openen der
vergadering , en een Gedicht van den Heer J . F . HEL,MFRS,
behelzende den lof en her nut der fraaije Kunflen en Wetenfehappen,bijzonder in den ouderdom . Bij de Aanipraak van den
Heer KINKER zullen wij niet ftilflaan ; zij is flechts eene inleiding tot het volgende . Het Gedicht van den Heer HELMERS
hebben wij met genoegen gelezen ; het draagt de fprekendie
bewijzen van dicbrerlijk vernuft ; meer dun eene epifode is
uit-
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uitmuntend, en bet geheel loopt zeer goed af, fchoon ons bier
en daar wel eens eene prozaifche regel is voorgekomen-,
gelijk b . v . bl . 24 vs . 15 .
De nieuwae uitvindingen beproeft hij op zijn land
En 't zij 't gelukk' of niet, 't houdt ziju geftel in ftand .
en vs . 25 .
In 't ftatig landgebouw, dat hem verborgen houdr,
Door eeneu Zeeheld , door een Tromp misfchien gebouwd . &c .
Doch deze vlekken nemen de wearde van bet gebeel niet weg .
Eene eanmerking echter kunnen wij bier niet achterhouden ;
zij betreft zoowel den Heer KiYKER als den Beer HELMERS, en
is op den doorgaanden toon en ftrekking dezer beide ftukken
betrekkelijk . Recenfent bast alle Mystiekerij, en zijne ondervinding heeft hem geleerd , dat zoowel do zoogenoemde
verlichting als bet zoogenoemd bijgeloof de hare heeft . \Vat
is bet toch . dat de Heeren xiNKER en UELMERS met hunne Ifis .
fen, met de buigende rietftaven en bet fnzokevd nachtlicht hunner ongewijden vertlaan ? Meenen zij ter goeder trouwe , dat
de Amfterdamfche afdeeling der Maarfchappij van Kun1len en
Wetenfchappen alle licht in pacht heeft? Of zijn zij inderdaad
zoo trotsch op bun priesterfchap bij St. Ifs, dat zij daarom
alle andere priesters , welke hunne Godiu niet bij uit luiting
huldigen, met site vriendeiijkiteid voor hufchelende outertolken,
in 't vosfenvel gedoken, verklaren? Waarlijk die Heeren zouden ons zeer verpligten , wanneer zij eens ruiterlijk en regt
duidelijk wilden zeggen, waarin toch wel bet onderffheidend
karakteritlielte van bun geloof of niet-geloof beftond : want
hoe groot eene denkbeeldopwekkende tooverkracht ook de gehein¢zinnigheid, het raadfelaehtige Reed der wijsheid,bezitte, zijn
er even wet onder de ongewijden nog genoeg, die geheel Wet
van my/ferien houden , en zoo min in bet blinde aan den leiband der Heeren priesteren van Ifis, als gnu dien van elk' anderen huichelenden outertolk, verkiezen to loopen .

De Mensch, door HENDRIK HARMEIN KLYN . ,fn1lerdam, bfj
J. S . van Esveldt-Holtrop. i8o8 . In gr. 8ve .
'(bet is bekend, dat de Heer KLYN tot de volgeren der Kri1 It niche wijsbegeerte behoort ; in dien geest is ook dit
dichtftuk opgefteld , hetwelk wij over bet geheel met genoegen gelezen hebben, en ook als eene dichterlijke voortlelling
van hetgene de Kritifche wijsbegeerte to dezen aanzien leert,
ondanks eenige zwakkere plaatfen, gerust aanbevelen .
jo.
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nieuw eerr eerfteling, aan bet Tooneel gewijdI Ook eett
O pTreurfpel,
in den gewonen fmaak, in vijf Bedrijven, in
de algemeene berijmde versmaat, voigens de geldende tooneelwetten hearbeid , en in zoo ver boven a1le kritiek verheven 1 Het onderwerp van DON PEDRO , Koning van Spanje,
verlievende Op JOHANNA DE CASTRO, de heldin van dic lluk,
Dochter van DON GUISCARLOS , en haar verftootende , met alle de
hofwoelingen , welke minnenijd en eerzucht verwekt , is in
zich zelven voor bet tooneel zeer gefchikt . Ook ieder Bedrijf
beeft op deszelfs einde wel iets van die theatrale coup (zoo
als men hear noemt,) waarbij de aandacht van den hoorder
opgewekt, en , nog onbevreaigd zijnde, met een vurig verlangen
de toekomst verbeidr . Dan , waar is de fijnheid van gewaarwordingen en hertstogten , welke den Duitfchen SCHILLER,
en ook den dramatifchen KOTZEBUE, zoo bijzonderlijk eigen
is ? De perfonen in dit Treurfpel ziin nergens anders door onderfcheidetl van de gewone kringen des levens, den door hunne titels , namen en rijmende versmaat ; eigenlijk treffend
karakter van bet hofleven , als zoodanig, is er niet in to vin .
den . Alle perfonen fpreken op een en denzelfden trant,
even als de poppen in bet 3'an Klaas;e fpel door den Mees .
ter of den Hansworst in denen Loon worden bezield . Het
oude hulpmiddel der Franfche School, om de eenzeivigheid
van bet ftuk of Le wisfelen , is ook bier aangnvoerd in een
pear vrouwelijke Vertrouwden , die, met alle de hofgeheimen
bekend, read en land plegen ; terwijl de Schrijver had behoo .
ren to bedenken, dot dit hulpmiddel gefchiedmatig gold op
dien tijd, wanneer bet door de Franfchen werd gebezigd ;
doch dot zuiks thans, nu de Furopeefcbe Hoven zich boven
de vorige zeer ver verheffen, inderdaad als een fchimp z ou.
d e kunnen opgevat , en althans Dimmer op bet tooneel
ter aanbevelinge mag worden voorgefleld . In 66n woord,
her fluk komt ons alterwege plat voor, beroofd van die vinding, van die krachtige voorftelling, van dien hoogeren Loon
boven bet gewone leven, welke bet TreurfpeI hehooren to onderfcheiden, en alleenlijk gefchikt zijn, om op bet hart van
den hoorder of aanfchouwer met voordeel to werken . Van
bier gnat die platheid, ook bier en dear, tot de uitdrukkin .
gen zelve over . Dus b . v . in bet tiende Tooneel des laatfien
Bedrijfs, wanneer bet flak zijue ontknooping nadert, en cursCARLOS als vijand van DON PEDRO to voorfchijn treedt, roept de
katite, in plaatfe van op de ontainde taal des eerflen re lettan,
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ten, tot zijne Lijftrawanten, die hem NB . reeds verzellen,
op den zeer komicker, toon
Hola , Wacht ! vlieg rnsch (ras) op miju bevelen
Geleid Armazro hier en oek Alvarez noon .
Konde, bij her allerbelangrijkfle tooneel, i!iimer eene grootere
platheid gezegd worden? - Ook her flot van dit fink , bij bet
berigt, dat GUISCARLOS zich door vergif heeft om bet leven
gebragt, eindigt zeer zonderliug met eene vraag zijner Dochter :

a

Vader! 'lt zocht uw deugd to redden met uw leveil :
Gij ferft! Heb ik hierdoor, 6 1lemeij dan misdreven?
Immers, de vrij algemeene uitfpraak op deze vraag zal, in
bet verband des tafereels, toeftemmende zijn, en dus is de
voortreffelijke zedeleer dan hierin gelegen , dat de redding
van de deugd en bet ]even eens Vaders in eerie Dochter misdrijf is . Kan dit , bij mogelijklteid, eene zedekunde zijn,
aanprijzenswaardig ~'oor de Menigte ! -- Eindelijk, ook de eenzelvigheid van bet Tooneel, dat door her geheele fiuk niet
wordt verwisfeld , is zoo geheeleual Itrijnig met lien invloed,
welken zelfs hot uiterbjke door de zinuen moor helpen verllerken, dat wij ous inderdaad bevree :nden over znlh eerie
nalatigheid, welke door den Schrijver zoo gemaltkelijk had
kunnen herfleld worden .
Na deze bcoordeeling acht zich de Recenfcnt verpiigt, den
Heer VAN BAALE, lien hij noch in perfoon, noch zelfs to voren in naani, kent, onder bet oog to brengen, dat hij dcnzelveu daardoor geenszins heeft willen ontmoedigen, maar integendeel aanfporen , om net blindeling to volgen dat (poor,
waarop hem anderen, al waren bet zelfs beroemde Dichters,
zijn voorgegaan .
Hij wil daarentegen den oorfpronkelijken
Schrijver, die, zoo als wij in her begin opmerkten , zijne
geoefende kennis uitdrukkelijk 2-an den dag legt, ernttig hebben aanbevolen, om bet Treurfnel naa ziji :cn wares, vei aevenen acrd door cigen nadenken to befiuder_n, de n :eesrertlukken der oudheid en, onder de leteren, van snAKtseEAnrE,
SCHILLER, VONDEL en BILDE&DIJK Ijverig to Iezen, en zorgvuldig op to merken, oat de ete;?e:: the l:ei~audeii g, bij de
toenemende befchaving van wetenfchap en koest in ooze dagen, eenen in alle opzigten verfjuderen fmsak vordert, die
zoo wel op de men,cllkundige verhouding der karakters , zoo we!
op bet kostuum van tijd en zeden , die men afheerdt, als op
den hand , waarin ieder op zich zelf haodelt , op de illu,'ie , die
overal ongezocht moet werken , en bovenal op bet groote oog .
merit en den invloed,dien zulks bij bet tegenwoordige geflacht zal
to weeg brengen,met de grootfle overeenflemuling werkeu moet.
Dc
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De Dood van ALBRECHT BEILING, Slotvoogd van Schoonhoven ;
Treurfpel, door PIETER VREEDE . Te ArJlerdam, bij A . Mars.
18o8 . Met Privilegie . In 8va. 56 Bladz .
bedrijf van den Nederlandfchen
prijkt met zulk
H eteenen
fchitterenden luister in onze Gefchiedenisfen, dat
REGULUS

alle Volken or met verwondering op ftaren, en verheft zoo
zeer den echten adel van ons Volkskarakter, dat elk regtfchapen Vaderlander zijnen boezem van her ede1 c vuur voelt gloeijen, wanneer hij met een dankbaar gevoel en edele fierheiti
zijnen BEILING in den rang der grootfte en roemrijke Mannett
der Oudheid eerie vereerende plants ziet bekleeden .
De weinige onder onze Landgenooten, die nog met eeti
echt Nederlandsch gevoel onze Gefchiedenis beoefenen, zullere
zich deze en andere roetrlrijke gebeurtenisfen van den ouden tijd
met een innig welgevallen voor den geest brengen ; terwijl het
allezius heilzaam mag worden gerekend, zoo vele andere, die
met de nieuwi ;heden van den dag her oude zoo ligtelijk verve
geten, to herinneren, dac onder de oude Nederlanders brave 0
groote en edele nienfchen zijn gewcest, dat zij van die Nederlanders zijn afgeftamd , en zich , in flede van zich ovet
hunne afkomst to fchamen, veeleer behooren to fchamen, dat
zij zoo jammeriijk verbasterd en van de deugden hunner Voorouderen ontaard zijn .
Zoo er lets gefchikt is , oln zulke herinneringen bij onze Landgenooten op to wekken , dan is bet voorzeker de vertooning
der oude en roemrijke bedrijven op her Tooneel -die fchoot
der zeden en kweekplaats van deugd , vaderlandsliefde en
grootmoedigheid .
De Heer PIETER VREEDE, die op zijne ftaatkundige loopbaan, als welfprekend Redenaar, geenen geriugen roem heeft
verworven en als Dichter tevens met lof bekend is, zou derhalve eenen zeer prijzenswaardigen arbeid ondernomen hebben,
door her bedrijf van ALBRECHT BEILING voor bet Tooneel re bewerken , zoo flechts de Gefchiedenis genoegzame bijzonderheden van dic voorval bewnard had . Dan -- wij vinden er
zoo weinig omflandigheden van to book gefteld, dat de Heer
VREEDE genoodzaakt is geweest , tot de grootfte verdichtingen zijne toevlugt to nemen . Wij houden echter niet vats
zoodanige verdichtingen, die de Gefchiedenis zelve -a onder
den fchijn van waarbeid -- tot een' blooten Roman maken ,
en den Lezer en Aanfchouwer, die met her gebeurde niet genoegzaam bekend zijn , met geheel valfehe meeningen en
voorflellingen vervullen ; terwijl wij dezelve dan vooral niet
kunnen billijken, als zij met de ki>itorifche data lijuregt firijq ig zijn .
lie ;
G g
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Het voor ons Iiggead Treurfpel is zoodanig ingerigt, dat her .
gene opzigtelijk de daad van BERING met zekerheid bekend
is , flechts de aanleidende oorzaak tot hetzeive gegeven heeft :
,want die daad zelve is nog niet eens naar waarheid opgegeven,
en al bet overige is verzonnen.
Niet ALBRECHT BEILING , maar WILLEM VAN DEN HOULSTER
verdedigde bet Slot to Schoonhoven . Wij vinden niet in de
Gefchiedenis, dat de Iloekfen, die het Slot belegerden, niet
dan op genade tot de overgaaf wilden flemmen , en dat BEILING
zijn leven tot een zoen bood, om daardoor he, levee van de
overige bezetting to behouden . Integendeel, bet Slot ging bij
verdrag over ; de Burgzaten bedongen niet flechts bun levee,
snaar ook bun goed, en BEIUNO bood zich niet aan, om voor
de zijne to Uerven , gaf zijn leven niet tot een zoen, maar
werd door de Belegeraars veroordeeld ore levered in de aarde
gedolven re vorden . Deze afwijking van de Gefchiedenis was
ook geheel onnoodig , daar toch de grootheld der daad van
BEILING niet beflond in bet aanbieden van ziju leven, (hetwelk hij bij de overgaaf op genade, zoo als VREEDE dezelve
doer voorkomen , toch zou verloren Irebben) maar alleen in
bet houden van zijn gegeven woord .
Al hetgeen ons verder van ARHEL, ADA, EGMOND enz . verbaald wordt , flrijdt met de Gefchiedenis . Doch al ware er
nu oolt al, omtrent dezen tijd, een Heer VAN ARItEL geweest,
die eene ongehuwde dochter had, -- dan nog (dunkt ons)
moest de Dichter deze dochter niet doer voorkomen als de
bruid (en wel met voorkennis en toeflemming van hare ouders) van ALBRECHT BEILING , die flechts als een eenvoudig
Burgzaat bekend is . De onwaarfehijnlijkheid van deze verdichting vast al to zeer in her oog . Immers wie kept niet de
oudheid , magt en bet aanzien van het doorluchtig geflacht
van VAN ARHEL? Zoo de Dichter dan volftrektelijk eene liefdeseefchiedenis in zijn Treurfpel moest hebben , (en die fchijnt
in een' Roman of Komedie wel onontbeerlijk to ziju) waarom
dan can BEILING geen meisje van minderen fiend gegeven p
Voorts hebben wij nog eenige aanmerkingen op het fluk
zelve .
In een gefprek tusfchen EGMOND en BEILING doer de Dichter
bet voorkomen, alsof vrees voor de list van ttAAMSTEDE BEILING terug houdt, om bet aanbod van EGMOND aan to nemen :
want dus teat 2ich BEILING hooren
„ En wearom niet terf}ond , vesrukt en opgetogen ,
„'tVerfchuldigd loofgegunt(d)canuwroemwaardigpogen!
• Waarom eerst een gefprek met u en mij gevreagd?
• Hier fchuilt de loze flang, die ons in 't gras belaagt," enz .

Hierdoor wordt s onzes inziens, de room ran azILw0 niet
we!-
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weinig ontluisterd. Hij toch moest bet grootatoedig asubod
van EGMOND dadelijk hebben afgewezen , en geene hedenkingen, alsof HAAMSTEDE, in fpijt Van EGMOND'S aanbod, toch
n hoofd zoude vorderen, moescen hem hiertoe hebben overgehaald. Dit tooneel - gelijk trouwens de opoffering van
EGMOND In bet aI•gemeen - ftelt BEILING, die Loch de Held
van her fink is, to veel in de fehaduw, en EGMOND blinkt
met den grootiten luister . BEILING had zijn woord gegevea
.- als eerlijk man was hij verpligt, om bet to houden . flij
doer this niets meer, dan pligt, Jfrengen pligt. EGmoND was
tot niets verbonden. Geheel vrij biedt hij zich aan, om voor
BEILING to fterven - dit is meer dan pligt - dir is !'chitterende edelmoedigheid . Ook bevalt ons de blijdfehap niet,
waarmede ARKEL en ADA in bet begin deze opoffering van EG .
MOND vernemen . Zulk eene groonmoedigheid moest in edele
zielen weder grootmoedigheid gewekt bebben . De Dichter
fchijnt dit zelf gevoeld to hebben , en zoekt her to berftellen door
bet Lode Tooneei van het 2de Bedrijf - welk tooneel oils
voorkomt een der beste van bet ganfche Treurfpel to zijn .
Wijders wordt er in dit fink to veel verhaald, en de hoofd .
zaak niet op bet tooneei verhaudeld . Zoo de Dichter eenige
tooneelen in her vijandelijke leger, In de tent van uAAMSTE••
DE, had gebragt , welk eene fchoone gelegenbeid zou er
rich dan niet hebben opgedaan, om de teederfte en treffendfte
tooneelen voor bet oog van den Aanfchouwer to brengen i hoe
zeer zou bet geheele fink in belangrijkheid niet gewonnen
hebben!
Eindelijk komen ons vele ultdrukkingen van de jammerende
en telkens bezwijmende ADA in haren toe/land veel to fentimenteel en to poetisch twierig your, en hair verzoek - haar dringend, aanhoudend verzoek, om in een Klooster geplaarst to
worden, - flrookt weinig met hare wanhopige gefleldheid .
De zucht tot bet Kloosterleven kan zeer wet bet gevoig zijn
van rampen en droefheid , doch zij vertoont zich bij een kal=
Widen in de hoogfte verrwijfeling ,
mer gemoedsbeflaan
moest ADA geen' anderen wenseh hebben gehad, dan om met
- het flute Kloosterleven kon haar,
BEILING to fterven
menschkundig befchouwd , op dien oogenblik nog niet bebagen .
Overigens komen er in dit Treurfpel fchoone en roerende
tooneelen voor . De verzea zijn, meestal, zuiver en vloeijend . iiet best behaagt ons de Dicker in den verhalenden
Loon ; waarvan wij, tot eene proeve, de volgende regeis
zullen bijbrengen :
Gij kent de woede en but, waarmee men heden flrijdt,
„ Dat kunne of jarelr fchaars van's moordftaal zijn bevrijd,
'~ Wanneer voor groter magt de zwakren zijn bezweken .
,. Gevloekte burgerkrijg t dit is uw oorlogsteeken.
, p D;r
Gg 2
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• Dit is de helfche vrugt, die gij onzalig teelt,
• Als gij bet vaderland de kalme rust ontfteelt.
„ Wat floten zijn verwoest, en door bec vuur verflondett,
Watfiromenbloedsgeplengd, wat febenddaanonderwonden,
„ Zints Willem en Margreet, door 'c onnatuurlijkst wodn,
„ In hoeks en kabbeljaauws de fnoodfte twiscen vodn!
• Reeds meer dan zestig jaar blijft dozen vuurkolk woeden .
„ Een Etna, die nu flroomt met brede lavavloeden ; (kraakc,
„ Dan fluimrend fmeult en rookt ; maar ftraks wedr dondrencc
„ En 't ingewand der card in eenen vuurvloed braakt," enz.
Op bladz . 6 en 7 treffen wij deze regels aan :

• Niet dat de ziel Met lijdt door bange boezemtogten ;
„ Nict dat de firenge deugd word(t) hevig aangevogten ;
„ 1;iet dat de tedre worm als wegltrimpt door de pijn ;
• Maar zouden wij door 't lot geheel verpletterd zijn?"
De tweede en derde regel drultken juist het tegengeftelde uit
van hetgene de Dichter zeggen wil ; daar tech de tneenirg is,
dat, zoo wel als de ziel lijdt door bange boezemtogten, (gelijk de eerfle regel uicdrukt) ook de firenge deugd hevig word:
,aangevochten en de teedere worm als svegkrimpt door de pip, ;
maar d : .t dit alles ons evenwel niet geheel moot verpletteren .
Ook vinden wij regels, die door cene verkeerde woordfchikking zeer gebrekkig zijn , gelijk deze :

•
•
•
•

Ja, Ada, in dat Koor, zal met haar zielsgedachten," euz .
Maar Ada , heden reeds, zal bij haar' bruigom leven,"
Een Ridder, door zijn dood wil Albrechts hoofd bevrijden ,"
Wanneer, in 't Ridderfpoor, ziet gij toch Haam(ted gaan?" enz,

In bet Oktrooi, aan Commisfarisfen van den Stads Schouw .
burg to Amfterdam verleend, om de werken, die ten Tooneele gevoerd worden , a1166n to mogen drukken, voor dit Treurfpel geplaatst, vinden wij, dat de gemelde Commisfarisfep_ in
her Verzoekfchrift, ter bekoming van bet Oktrooi, tot eene
reden gebruikt hebben : „ ten eigde dezelven door her nadrukken van anderen, hunnen luister, zoo in Taai- als Spelkonst , niet mogten verliezen . " Doch men behoeft waarlijk
niet to vreezen , dat dit Treurfpel door bet nadrukken eeni .
gen luister in taal en fpelling zal verliezen , daar bet in dit opzigt voltlrekt geen' luister bezit.
De maat van rarnPzaliglzoid is veavuld ; ffrijd en mend
vrouwelijk gebruikt ; vlrend ; fchrrt ; wyFfelen ; doeot ;
vlei of ; last, en meer andere grove taalfouteu, behoorden thane
Seen werk meer to outferea.
Dc
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De Doodgraver . Door C . F. Vrijheer VON BILDLkBECK Naar
den tweeden Druk uit het floogduitsch. Leeuwarden bij de
Wed . J . P. de Boij . i8oS . In gr. 8vo . life en 11de Deel.
Te zamen 4.37 11.
e held der gefchiedenis, door de Natuur met voortreffelijke
talenten begun(iigd, maar een man., wien lust tot gezette
werkzaamheid en vlijt, overleg en nadenken ontbreekt, is o ver.
al en altijd zichzelven in den weg, en kotnt door bet trotsch
gevoel van elgene waarde, door zijnen verregaanden hoogmoedigen en eigenlievenden waan ten val . Hij is een waarfchuwend voorbeeld , en verliest nan bet eind des tweeden Deels
reeds genoegzaam geheel onze achting . Hij is danrenboven,
bij al zijn fijuer gevoej en dweeperij in de liefde, een flaaf
zijner zinnelijkheid, en wel alzoo, dat zijn voorbeeld geenen
Lezer gevaarlijlt words . Her meisje vooral zal den wispelturi .
gen man diep verachten .
Geheel deze welgefchrevene Roman is kunfiig ingerigt ; zij
leest zeer onderhoudend, en houdt de nieuwsgierigheid aangenaam aan den gang. Zeer veel komt bier voor, dat geheel
zonderling en zeer onwaarfchijnlijk is ; dan dithindert den Lezer niet ; men flapt er, nieuwsgierig naar de outknooping,
over been , daar her de palen der mogelijkheid toch nimmer
overfchrijdt . Wij vonden geene epifode, geen handelend perfoon, hoe velen hier ook voorkomen , die met de hoofdgefchiedenis niet in verband fiaat ; deze gnat onafgebroken al
verder . De gefchiedenis is to ingewikkeld, de perfonen zijn
to veel en to belangrijk, om dezelve onze Lezers tefchetfen . De
urine Doodgravers jongen words per varies ca/us een man van
invloed en gezag, en valt dan uit deze zijne hoogte ; en water nog
verder van hem worden zal , moet her derde Deel , dat sevens
bet laat(le zijn zal, ons leeren ; wij verlaten hem bier gevangen en in de handen van de affchuwelijkfle booswichten .
Eene in ons oog gewigtige aanmerking mogen wij intusfchen
niet verzwijgen ; de zinnelijke liefde en bet ongeoorloofd genot vindt pier eene war al tegereedeverontfchuldiging ; wel is
want her is hier zoo was verfijnden verhoogd ; maar, verfatfoenlijkt , (de Lezer verfchoone ditwoord) blijft ondeugd toch
ondeugd ; zij draagt bier veel to fchoon een masker. In dit
opzigt dan fchij.nt ons des Schrijvers moraal was lax . In de
werkelijke wereld beeft doorgaans de boeleerfter geen overigens
zoo beminnelijk, deugdzaam, edel en groot karakrer . -- Hier
en daar is een tafereel ook weelderig genoeg geteekend . Met
dat al zijn deze perfonen nog niet ann bun einde, en bet mope
in de Roman al eens wel met bun afloopen, zoo gnat her toch
niet voor den hoogen zedelijken Regter. Wij merken dit op
als eene vlek in dit anders aangenaam en onderhoudend verbaal ; tot nog toe heeft onze Natie boven andere uitgemunt
iu gevoel van minachting en afkeer voor losheid van zeden
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an grondbeginfelen, van ontucht, onder welk eenen verfchoo,.
nenden naam don ook verbloemd ; en men moest tot het ver,
2w: kken van dit gevoel door zoodanige verdichte gefchiedenisfen Diet medewcrkeu . Wij houden bier geene verfchooning
geoorloofd , don alleen eenc zoodanige , die geene andere
ltrekking heeft, en hebben kan, don tot het opwekken vmr
bet medelijdend gevoel met ongelukkigen .
Echter is dit boek geen leerboek der ontucht, en die een
rein hart met zich hrengt, zal bij de lezing ook zijne verbeel .
ding Diet bezoedelen . Men kan deze Roman ook zonder blo .
zen lezen ; dezelve boezemt eenen innigen afkeer in tegen iedere
fel1urkerij en taagheid , en bevat menige goede les .
Leven van GIAFFAR , of de Barmeciden . Fen Tegenjluk op het
Leven van Dofor FAUSTUS . Ult het Hoogduitsch vertaald .
Met Platen . Te 4mllerdam , bij G . Roos . 1807, In gr.
8vo, 211 BI.
wij bet oordeel van den 1loogduitfchen Recesifent,
I ndien
hetwelk men in bet Voorberigt lezen kan , en dat van deft
Beer Vertaler, zoo ma
;,, g - - ;f weg onderfchrijven konden,
hadden wij eene zeer gemakk_lijke task, en moesten dit Werk
alL een meesterfluk, hetwelk eene heerlijke Lefuur aan ieder
rnensch van verjfand en gevoel aanbiedt, onzen Lezeren nanprijzen . IVag echter durven wij zoodanige getuigenis niet
bekrachtigen ; en indien iemand alzoo ons gevoelen weten
aril, alvorens hij dezen Giafar inziet of nan de zijnen in
banden geeft, moot bij eenigen tijd Dog wachten, tot dat de
voltooijing van het geheel ons in float zal fleilen om to oordeelen , onder welke foott van Zedekunde die van deze Roman, naar ons gevoelen, moet worden gerangfchikt . Opregt
Verklaren wij hieromcrent nog Diets to kunnen beflisfen , en
zelve nieuwsgierig to ziin , wat dan eigenlijk de Schrijver one
leeren zal, als den grondfleun van meufchelijke deugd .
Dit eerfhe Deel is in drie Boeken afgedeeld . De held der
gefchiedenis, wiers deugdzamen vader de Kalif worgen liet,
verviel tot vertwijfeling aan menfchengeluk en bet weldadige
van bet Godsbeftuur ; eenzaamheid en zijne wijsgeerige na1peuringen brengen hem hoe langer hoe meet tot wanhoop ;
bil bet ongeluk van eeue geheele landilreek door ftorm en watervloed verfchijnt hem een hooger wezen in de gedaante
isenes wijzen ; deze hoezemt hem vertrouwen in op zijne inwendige kracht en deugd, en last tot werkzaamheid . In bet
twaede Boek vi nden wij dan ook GIAFFAR in eer en magi,
Vizier van den Keizer ; dan zijne deugd bezwijkt bij iedere
verztreking ; bij werd van trap tot trap een gruwelijk boosxvicht : dic echter was flechts een droom , een v;•a arfchuwendo
Oroom, door de bewerking van het firaks gemelde hoogere
:ezen, Dit koogere wezen blijkt (gellik der Lezer hieromtrPnt
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treat reeds vroeger een en andere wenk gegeven was) In bet
derde Beek to zijn een booze geest . AcIIMET (zoo noemde
zich die geest in zijne menichelijke gedaante) komt in de hel,
en doer Satan verflag, wat hij had in 't werk gefteld , en hoe
hij dezen mensch door de deugd zelve zal ten vat brengen .
„ De fehoonfle triomf der bet (zegt Satan daarop)isdevaldes
regtvaardigen, wanneer hij door zijne deugd valt ; en oils
heerlijkst fehouwfpel is , van hem door de klaauwen van hear
vericheurd to zien, die hij zich heeft opgeoflerd .' Hierop
komt GIAFFAR werkelijk in den kring des bezigen levens,
wordt Grootvizier can bet hof van den Kalif HAROUN ; en dit
Deel eindigt juist daar, wear zijne deugd op eene zeer fterke proef wordt gefleld . De aanprijzende Duitfche beoordeeling in bet Voorberigt, bier boven reeds genoemd, doet melding van de „ keten eener eeuwige noodwendigheid, die zich on1
ails wezens flingert," immers aan deze zijde van her graf.
Dan -- gelijk wij zeiden -+• wij willcn hot vervolg der gefchiedenis afwarhten.
twee maanden de Franfche Taal to leeren lezen,
verJlaan , fchriJ'ven en fpreken . lean e . L . A . xasTNER,
Predikant to Bihlitz bij Eilenburg . Naar de tweede Uitgave
uit het Hoogduitsch vertaald, door as . G. ENGELMAN . Te NijInegen, bij J . C . Vieweg. I8o8 .
In gr. 8vo. 96 Bl.

Kunst em in

e Kunst is lang en het Leven is kort , is eene der wijze
kortbondige Spreuken Van AIPPORRATE$ , welke kij reeds
in zijn' tijd op de thans nog in vergelijking dubbel en meet
date dubbel uitgebreide Geneeskunst toepaste ; hij oordeelde
bet dus toen reeds noodig, de lesfen voor eene Wetenfchap
of Kunst zoo beknopt mogelijk voor to tlellen . Thans is het
zeker, door de nog oneindig grootere uitbreiding van al hetgene, wet een fatfoenlijk lid der Burgerlijke zamenleving weten moet, nog noodzakelijkcr, den gulden Regel van MORATius in bet ontwerpen van Leerboeken op to volgen (,') ; en
dear bet leeren van Talen althans niet meer is, dan den weg to
openen , waardoor men tot de voorraadfchuren der wetenfchappen alter Volken ken naderen, en eene teal op zichzelve eigenlijk, hoe zeer nuttig zij oak ter verkrijging van kundigheden in alle vakken van wetenfchappen zijn moge, geene
wetenfchap ken genoemd warden , dient men zeker in bet
sanleeren derzelve vrij wet voort to fpoeden, wil men met in
het oogmerk, waartoe men dezelve leert, juist door bet be,
oefenen der Taalkunde aehterwaarts blijven, of zelfs wet ver
wijderd
d worden . Men is derhalve reeds in vroegere tijden bedacht geweest op bet uitdenken van middeten , ten einde
verfcheidene talen op eene werktuigelijke wijze fpoedig magtig
{*) Qxiega1d prosipies seta brevis .
De Arte Poet.
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tig to worden ; en deze Duitfche Autheur trache nu ook dic
voetfpoor to volgen, en den Leerlingen de Franfche Taal in
twee maanden nan to leeren .
Wet nu, dit is zeker eene loffelijke poging ; immers die al .
ge<neene wereldtaal words voor elk hoe langer hoe onmisbaarder, en zelfs zij , wier omflandigheden niet vorderen dat
ze zich in de geleerde wergild voordoen, of zich met eenige
algemeene of bijzondere wetenfchnppelijIce letteroefening bezig houdi n, kuunen echrer de kunde dier teal, elk in ziju
bijzonder beroep en dagelijkfcheu omgang, fchaars ontberen ;
en ecliter ziju die lieden nog minder dan zij, die wt de Letteren worden opgeleid, in ftaat, om den tijd nit cc vinden,
welke tot bet grondig nanleeren eener tanl vereischt wordt .
De I-leer KdSTNER tracht dus dien daartoe vereischt wordenden tijd door dit Werkje aanmerkeliik to bekorten, volgens de Regelen , welke de Vertaler ons in bet Voorberigt
mededeelt. Wij zullen dus genoodzaakt zijn, ten einde onze
Lezers deszelfs gebruik to doeu kennen, ons bij bet Voorberigt voornamelijk to bepalen .
Maar, eer wij daartoe overgaan, moeten wij noodzakelijk
opmerken, dat her ons voorkomt, dat de Pertaler, daar hij
nu door de bewerking van dit Boekje gezien heeft, hoe inen
eene ons geheel vreemde tail in den tijd van twee nraanden
kan leeren lezen, veslaan, fchrijven en fpreken , we] ten
minfte zes minnten mogt befteden, cm zijne eigene moedertani zonder taalfouten to leeren fchrijven ; dit zal zekerlijk
ook, volgens dergelijke regelen, gemakkelijk in dien tijd to
doen zijn, en is Loch voor een Schrijver, die zijne werken in
druk geeft, van de hoogfte noodzakelijltheid . lmmers, zoo
wij de misflagen tegen de gronden der Hotlandfche taal, welhe hier voorkomen, afle op de lijst van Drukfeilen hebben
to ftellen, dan moeten wij echter den gebruiker waarfchuwen, dat hij gevaor loopt, om, terwijl hij in twee maanden
de Franfche Ta,'l nit dic Werkje leert , even zoo vele valfche
begrippen van zijne c-igene taal to verkrijgen, nls hij welligc
juiste van de vreemde aanneetnt .
Wij zullen , ten einde onze Lezers eenigzins in flaat to
flellen, de wijze na to gaan , hoe men dic Boekje, volgens bet plan des Schrijvers, dient to gebruiken, om er die
zoo fnelle nanwinst van kunde in eene thans zoo hoogstnoodzakelijke Ta l do r to verk ijgen, den ho fdinhoud er Re,
gelen, welke de Hoogduitfche Schrijver, naar de getuigenis
des Vertalers in het Voorberigt, daartoe opgceft , hier beknoptelijit trachten voor to dragen .
„ Den (de) Eerstbeginnende leze de bier voorkomende
„ Franfche woorden en fpreekwijzen, alsmede zoodanige in
• die Taal vervaardigde opllellen, die in andere voor de hand
• zijnde Leerboeken gevonden worden, onder bet opzigt
• eens Mans, die in de gronden der Franfche Taal ervaren
9. .
Of is
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„ is,' enz . Hier worden dus al terftond andereLeerboeken en
bet mondeling onderwijs van een in de Franfche Taal ervaren
perfoon vereischt, om de uitfpraak to leeren . De Vertaler voegt
er ool: bij, dat bet jammer is, dat de Hcer xasTNER bij dir zijn
Werkje ook niet eene aanwijzing gevoegd hebbe , oru dent
Leerling de uitfpraak der Franfche woorden re leeren , door
son zijne rnoedertaal eigene toonklanken ; maar die zoudeu Loch
den Hollznder niet veel gebaat hebben . Ilij fchijnt echter dit gebrek door bet opgeven van Hoogduitfche Leerboeken, als zijn Der felbstlehrende Franzofifche Sprachmeister van
C. L . BERGER , en LE PETIT Ditlionnaire Complet FranFois &,'
Allemend, & 4llemend & FranFois, gemakkelijk to kunnett
vervullen ; doch hierdoor words de Leerling al weder met
twee nieuwe Leerboeken bezwaard, die hij Loch ook doorftuderen moet. Men denke fcchts om de twee maanden !
Het Ifte Voorfchrift tot gebruilc van dit Boekje behelst, dat
met bet leeren der uitfpraak bet eerfle of Etymologisch gedeelte der Franfche Taal gepaard kunne gean . Wij meenden , dat bet Orthographisch gedeelte , in alle Talen , den eerflen rang vorderde, wijl men daarin de kennis der leiteren
en her vormen van fyllaben en woorden aantreft ; en dat de
Etysnologie of 4Jleidingskunde dan eerst re pas kwame, wanneer men de letters eerst tot woorden rcgt had leeren zamenilellen ; doch, om den fpoed to bevorderen, fchijnt dat
gewigtig gedeelte derTaal hier maar ter zijdegefteld to worden .
De Regelen, die de Schrijver voorts opgeeft om de Ety .
anologie der woorden to leeren , komen ons indedaad niet
zeer groudig voor. Bij voorbeeld, ow, flechts, wegens ons
klein beflek, de eertle to noemen :
teur
,e,, beteekent, dat de bovenite eindgreep in de onderlle
trice
verandert, zoo dat van bienfaiteur in hct vrouwelijke bienfaitrice gemaakt moot worden.
Maar wij vragen hicr bij : Is dir nu Eiymologisch onderwijs, om eeue vreemde Tail grondig to leeren? Wat zal een
Leerling, zoo hij geene algemeene Linguiltifche gronden,
door het grondig aaniceren van zijuc eigene of eene andere
Taal, kenne, bier uit waken? floe veel blijft er nu nog
voor den Onderwijzer over! --- Wij zullen dir door nog
een voorbeeld uit deze eerfte Procfaeming nader trachten
aan to toonen .
= wijst de geiijkheid non . B . v . 2 Sing . Irnpdrat . ra
i Sing . Pees. Indic. beet : bet een luidt als bet andere. Zoo de Leerling indedaad niet door lange itudie en oefening
eerst geleerd hebbe, war Singulier Imperatif en SingulierPrefent Indicatifbeteekeue,zal na deze Proefneming zijne kennis
van het een zekerlijk nog o aan die van bet andere en to
zanten
o blijven .
7~aar
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Maar er is ook nog meer -bij daze eerfle Proefneming t,%
d oen . t v ) De oefeningen moeten de onduidelijke regelen
door voorbeelden ophelderen ; men moet dus de regelen met
de oefeningen vergelijken . Maar als men die dan wel verflaac, is men nog maar weinig gevordert(d) . 2 0 ) Men moet die
regelen zorgvuldig trachten to outhouden, en dus gelegenheid
geven om to beproeven , of men dezelve we] onthouden
hebbe . Eu 3 0 ) Daarna nog de Uitzonderingen (Exceptien)
leeren .
Het Ilde Voorfchrift leert de opfiellen, van welke men zich
ter beoefening van de uitfpraak bediende, verflaan .
Ilet 1114e leert, dat men de fyntaxis met de meestmogea
lijke opmerkzaamheid doorlezen moet, en terwiji de uitzonderingen in de Etymologie beoefenen .
Het IVde wil, dat men , na de doorlezing der fyntaxis,
beginne met het een of ander opfiel in bet Fransch over to
zetten , en bij afwisfeling een gemakkelijk Fransch boek
to lezen .
HetVde Voorfchrift luidt aldus : ., V . eerst tijd zich, door
middel van eene uitvoerige 1lantvijzing, in eene goede en
geregelde uitfpraak to oefeneu ." -- Het komt ons voor, dat
men , om dit eerst tijd zich regt to verflaan, alleen wel twee
maanden vruchteloos zou moeten fluderen . Zekerlijk is pier
eene zinflorende drukfout ingefopen ; doch wij kunnen die
niet raden, anders zouden wij ze gaarne , am den Leerling
in zijre fuelle vaart niet to vertragen , hier willen opgeven .
Dergelijke drukfouten, maar iuzonderheid her doorzien van
bet Boekje zelve, doen ons vermoeden , dat men op den
Titel, in piaats van twee maanden, twee jaren zal moeten lezen . Immers zoo veel tijds fchijnt ons wel noodig, ova alleen de wijze , waarop de Autheur wil dat then ziju Buek gebruiken zal, regt klaar to leeren verfiaan .
Bet j7erven en weder levendig warder. van wlr.UFLM TENNENT ,
Predikant in Noord-,Imerika . Met een n.aatnukeurig rerhaad
van hetgeen ktij in den fchijnbaren jlaat der afgefc ieidenheid ondervonden heeft. Eene EcHTE en, door geloofivaardige getuigen, hevestigde Gefchiedenis -- als eene bijdrage tot de Zielskunde, ter onpartijdige beuordeeling voorgel1eld aan alle Geneesheeren en Beoefenaren der Christelijke LYijsbegeerte. Doo1
ecr Gezelfchap Godsrlienstvrienden en Letterminnaars to Bazel. (Utt bet Iloogduitsch vertaald, en vergeleken met de
Engelfche uitgaaf.) Te Arnflerdam, bij A . B. Saakes, i8o8 .
In gr . 8vo . .tu Bl.
en belangrijk of niet belangrijk btaadje, at naar het oogpunt , waaruit men hetzelve befchouwt. De Predikant
TENNENT fcheen, na eene langzame verzwakking door de tering, nu nog onverwacht geflorven ; a11es vas tot ae begrafenie
ge-
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gereed . Dan een jong Geneesheer, zijn bijzonder vriend,wilde zich des anderendaags zelve van zijnen dood overtuigen,
}lij ontdekre bij bet hart van den vermeenden overledenen eene
buitengewone warinte, dock beproefde drie dagen lang to vergeefs aile mogelijke middelen om bet leven op to wekken .
Echter, zoo als men de kist fluiten zou, opende TENNENT de
oogen, loosde een diepen zucht, en viel aanttonds weder in
onmagt. Nu beproefde men op nieuw redmiddelen, met beter gevolg ; tang bleefl.ij zwak, doch binnen een jaar kon hij
bet bed verlaten en door huis gaan ; eindelijk kon hij zijn
predikambt weder opvatten, en heeft nog vele jaren lang zijue
Gemeente door leer en voorbeeld geflicht.
De Geneesheer houdt voorzeker dit geval, waarvan de echt.
heid in her Voorberigt genoegzaam fchijnt getlaafd, belangrijk, en zou alleen nog meet bijzonderheden en een meet uitvoerig en naauwkeurig verflag wenfehen . Zoo gaat bet ook
den wijsgeerigen waarnemer in opzigt der Zielkunde . Zondet,
ling was bet , dat de Heer TENN$NT zijn gebepgen geheel verloren bad, niets meer wist van zijn vorig leveu, den Bijbet
niet meer kende, en, even als een kind, bet Latijn, ja zelfs
bet fchrijven en lezen weer leeren moest ; en even zonderling
was bet, dat hij, eeuen aanmerkelijken tijd daarna, hetzelve
ep een oogenblik eenigermate terug kreeg ; dat Pints lien tijd
zijne herinnering weder langzaam geregeld begon to werken,
en hij dezelfde fchrandere , geleerde man werd, die hij td
voren was . Ook bier verlangde meth zeker een meet awflandig en gebijzonderd verflag . Uit deze oogpunten intusfchen
rekenen wij dit blaadje niet onbelangrijk . Maar in zoo ver
men door hetzelve eenige uadere inlichting verwachten moat
omtrent den afgefcheiden flaat onzer ziele n n a den dood, is
bet van geene beteekenis . Her is toch zeker, TENNENT is
tiiet dood geweest ; ook verhaalt hij van zijnen toefland uiets,
dat ons bier dienen kan . Toen hij bezwijmde, was bet of hij
door een onzigtbaar wezen werd bij de hand gevat ; hij was
nu, dacht hij, in de zalige gewesten ; hij ho .orde jubeltoonen
en gevoeide eene groote vreugd ; toen hij zich voegen wilde
bij de juichende menigte, werd hem gezegd : „ gij moetweder naar bet aardfche leven terug keeren ." Hij fchrikte daarvan ; en dit was iuisc bet oogenblik, waarin hij zich herinnerde dat de Door voor hem flood . De drie dagen die
men hem voor dozed bield, haddea hem flechts oogeubliklten
toegefchenen ; van fchrik, dat hij naar de wereld terug
moest , viel hij in flaauwte ; nog wel drie jaren hoorde hij
's morgens, als hij wakker werd, een verrukkend lofgefchal .
Meer kon noch mogt hij zeggen ; na zijn dood zou men er
uitvoeriger aanteekening van vinden . Door een bijzonder
GDdsbeflel , zijn deze belangrijke (?) gefchriften niet in 't
licht gegeven . ~ Wi geloovea niet ., dat wij er veel bij
vet.
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verliezen . Dot de brave man , vol twijfel over bet gegronde
zijner tockonwude verwachting , en daarover in een vertrouwelijk geiprek met zijnen broeder, nit ligchaamszwakte be .
zweek ; dat zijue ziel zich toen in den zaligen hemel dacht,
zoo als hij zich then voorheen had voorgeileld , als zijue
dierbanrile hoop ; dat, zoodra bet ligchaam deszelfs gcwonen
invloed hernam, bet denkbeeld bij hem opltwam : ik moot weder naar de aarde tertig, en dot dit hem verfchrikte ; dat de tijd
van zijn in zwijm liggen hem maar een oogenblik toefcheen ;
en dat dit alles nog fang eenen diepen indruk bij hem achterliet : dit last zich gemakkelljk begrijpen en oplosfen .
De
leer onzer voortduring no den dood ileunt op vasteren grond
dan op zoodanige ondervindingen, en bet woord van Paulus
(bier ook als motto op den titel overgenomen) verzekert genoegzaam, dot de aard der werkzaamheden en des genots in
de zalige toekomst door geene menfchelijke woorden kan worden uitgedrukt . Trouwens alles aan gene zijde des grafu ligt
buiten den kring onzer tegenwoordige bevatting Alles, derhalve, wat de Heer TENNENT van zijne voorflellingen of zoogennamde bevindingen dienaangaande mag hebben to boek gefleld , kan even weinig bijdragen tot vermeerdering van onze
kennis , als wij die ondervinding en 's mans gecuigenis voor
de zekerheid der zaak behoeven . Om van den flaat der afgefcheidene geesten lets duidelijk en bevattelijk to weten,
zullen wij moeten wachten tot wij zelve afgefcbeidene gees .
ten zijn ; en wij willen ook gaarne zoolang wachten .

1, 7eekblad

ningen,

over den Bijbel. Ylde of laatJle Dcel . Te Cri•
W . Zuidema . :807 . In gr . 8vo . 416 B1.
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it Deel vervat 5= welgefchrevene Vertoogen over verfcheiden
D
Leerilukken van den Godsdienst en over eenige voornamo
Bijbeliche Karakters . Men vindt in dezelven eenegezonde uitlegkunde , eene bondige redenering , naauwl;eurige begrip_
pen en eene helctere voordragt .
Zij zijn oordeelkundig
en sevens bevattelijk gefchreven , zonder of to dalen tot
eenen platten flijl , of to vermoeijen door wljdloopigheid .
Bijbelsch regtzinnig, heerscht in dezelven eenen gemoedclijken aandrang tot pligtsbetrachting : zoo dot wij dit Weekblad
ter lezing gerusteiijk durven aanbevelen . Ons beflek gedoogc
tries, nit to weiden over bijzonderheden . Jammer dat dit
Deel ginds en elders antfierd is door zinflorende drukfou-

ten .

,Lesteroef. No. V11 . bi. 2gt- reg . i . lees
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LETTER-OEFENINGEN.
Proeve over bet tegenwoerdig verval en mogelijk berflel der
Godsdienjligheid. Bijzonder ook met opzigt tot de wettige en gewenschte Staatszorg voor de Godsdienfligheid .
Te Groningen en Amflerdam ,
Door Eufebius Belga .
bij W . Wouters en J. F . Nieman . i8o8 . In gr.
8vo . 173 131.
Onder den nederigen titel van Proeve, ontvangen
~J wij eene zeer doorwrochte , en met vele oordeelkundige aanhalingen van andere Schrijvers verrijkte,
Verhandeling, die , even als de Verhandeling van den
Eerw . W . VAN VLOTEN , vroeger (Letteroef. 18og .
No . 3) door ons beoordeeld , blijkt gefchreven to zijn
ter gelegenheid der bekende Prijsvraag van TEYLER'S
Godg . Genootfchap , „ over de oorzaken van de plaats
„ hebbende onverfchllligheid omtrent het Godsdienfli„ ge, en de middelen om een regtfchapen ijver op to
„ wekken ; " doch , nevens de overige ingeleverde Ver .
handelingen, door gemeld Genootfchap onbekroond en
Deze oorfprong
onuitgegeven is ter zijde gelegd .
wordt door den Schrijver in het Voorberigt rondhorflig erkend, met vermelding der redenen, welke hem
tot de uitgave hebben bewogen en bij dat belluit doen
volharden , na dat de Verhandeling van VAN VLOTEN
was in 't licht verfchenen, en eene vertaling aangekon .
digd van zeker Hoogd . Werkje, door Do . EGELING ill
de Voorrede der gemelde Verhandeling aangeprezen .
Wij verheugen ons , dat Eu/ebius Be'ga de zijne niet
heeft achtergehouden , want indedaad dezelve vervat
blijken van diep nadenken en is zeer oordeelkundig ge .
fchreven , en behalve de oppervlakkigheid van het ge •
melde Hoogd . Werkje, (blijkens flaaltjes daar nit bijgebragt,) heeft er in deze Proeve een wezenlijk verfchil van behandeling plaats met bet fluk van Do . VAN
YLOTEN . Immers E
elga geeft eerie meet oordeelkuti
It h
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dige bepaling van de bedoeling der Prijsvraag ;
be,
paalt zich met tot wine hoofdoorzaak des vervais,
ZOO alS VAN VLOTEN, maar geeft verfcheidene op, met
de daarbij pasfende middelen van herttel ; -- heeft bij de
opgave der blijken van de plaats hebbende onverfchilligheid niet enkel gevolgd de Kerkelijke Cefchiedenis van de
4chttiende Eeuw, van Prof. YPEY, zoo alS VAN VLOTEN
belijdt gedaan to hebben,) maar zijne eigene aanteekeningen ten grondilage gelegd , meuige bijdrage tot bet
Werk van YPEY opleverende ; waaruit men zien lean,
dat hij vele voorname Schrijvers betreffende dit onderwerp vlijtig en meer naauwkeurig gelezen, geexerpeerd
en aangehaald heeft, dan VAN VLOTEN. Ook geeft hij
zijne Verhandeling onveranderd in bet licht, terwiji
VAN VLOTEN zegt de zijne v66r de uitgave aangevuld
en verbeterd to hebben ; 't welk de vergelijking nog
nicer ten voordeele van Belga doet uitvallen .
Het eerfle Heofdfluk behelst een Tafereel van den voorledenen en tegenwoordigen toefland der Godsdienfligheid,
mitsgaders bepaling~ van het Joel der Perhandeling .
Het Tafereel geeft eeu algemeen overzigt , zonder of
to dalen tot bijzonderheden ; doch bet geftelde words
bevestigd door getuigenisfen van vele beroemde Schrijvers , in de Aanteekeningen , achter de Verhandeling
gepiaatst, in menigte bijgebragt . Ons beftek gedoogt
niet, van dit Taferccl een fchets of uittrekfel to geven ;
maar de volgende juiste opmerking kunnen wij niet ongemerlct voorbijgaan : „ Heerfchende is bet wanbegrip,
,, dat bet er niet op aankomt, wat men gelooft, 21s
„ men maar wcl leeft ; -- en dat God, als van nature
„ genadig en bermhartig, geenszins zoo ftreng is als
„ men Hem affchetst , en bet dienvolgens ook ten
„ aunziene van bet gedrag zoo naauw niet zal nemen,
" maar veel infchikkelijkheid ebruiken, als bet hare
„ maar goed is en goed wil ." Jndedaad, bet verfprei .den en omhelzen dr_-der geheel valfche ftellingen befchouwew wij als de grondoorzaak der plaats hebbende on .
verfchilligheid : of eigenlijk, de onverfchilligheid, (die
men onderfcheiden moet van ongeloof,) als beftaande in
bet omhelzen dezer ftellingen . Wij noemen deze f'ellingen valsch . Want hoewel de fchriftuurlijke leere deze
is, dat een ieder zal geoordeeld worden naar zijne werlcen , is bet niet minder waar , dat gelooven eene innerlijke werkzaamheid der ziele is ; ,-* dat het geloove in
Chris-
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Christus behourt tot de werken der Godsvrweht ,
en uitdrukkelijk befch, even words als eene daad
van gehoorzaamheid aan God : 7oann . V I ; 29 ; i .7aann . III : 23 . - 't Zeggen van Petrus, Hand. X : 35,
wordt geheel verkeerd verflaan , wanneer men daarutt
wil afleiden, dat 't om 't even is, vat men gelooft .
's Apostels meening is alleen , dat de Godvreezenden,
zonder onderfcheid van Afkomfte , den AllerbooglLeu
welkom zijn als Aankomelingen tot de Christelijke:
Kerk. - 't Is Diet orn 't even , wat men gelooft : 't
tegendeel wordt in de Schriftuur uitdrulcteldk geleerd .
Doch een ieder moet zijne overtuiging volgen .
Dit
regt aan anderen toe to kenuen , eischt de pligt der
Verdraagzaambeid; doch verdraagzaamheid is geheel iets
anders Jan onverfchilligheid, fchoon beide veeltijds niet
behoorlijk onderfcheiden en wel tens verwisfeld worden .
leder ander mensch moet men het regt van voor zich .
zelven to oordeelen toekennen , maar dit maakt n#etnand
bevoegd om zelve onverfchillig to wezen . Integendeel :
;en iegelijk moet in zijn eigen geroed ten voile verzekerd
wezen . Rom . XIV : 5 . - De ongegrondheid en heilloa.
ze flrekking van de andere (telling is van zelve blijk,
haar : doch de eerie heeft meer fchijn ; weshalve wij
niet konden nalaten bet boventlaande to dezer gelegen .
heid aan to merken .
Na eene voorafgaande bepaling van hetgeen hij door
Codsdienst en Godsdienfligheid wit ver(laau hebben, aan •
gemerkt hebbende, dat bloot Natutrrlijke Godsdienst,
ja , wel op zichzelve denkbaar is, doch met de daad
niet afgezonderd van 't Christendom betlaat, ook geens .
zins voldoende kan geacht worden voor de genen, die
onder de Christelijke Bedeeling leven , verklaart de Schrijver, bij bet voorgefteld onderzoek, meer bijzonder to
zullen acht geven „ op de heklagenswaardige verkoeling en onverfchilligheid, zoo wel omtrent de befchou.
ling
„ wende Geloofsleer van bet Christendom, als omtrent
„ de beoefening van Christelijke Deugden en Pligten ;
„ doch de verfchilllukken der Ckristenen geheel bui.
„ ten onderzoeh of b eoordeel.in ~, to zullen 1~ten."
Het tweede Hoofdfiuk handelt over de oorzaken der on
verfchilligheid, welke federt bijna eene halve 1 •e uw al,
omme plaats grijpt . Als eene eerfte words opgegeveti
de veranderzucht, welke de laatlte 4o jaren gekonmerkt:
heeft, de daaruit geboren weerzin tegen gevestigd geZa4
1<I h a
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zag en vooroordeel tegen het oude , welke den eerbied
voor den Godsdienst heeft doen afnemen ; dock inzonderheid voor zoo verre als die veranderzucht oorzaak
geweest is van de geduchte ftaatsomwentelingen, politieke partijfchappen en burgerlijke beroerten, welke de
aandacht der menfchen van bet Godsdienftige hebben
afgewend en , als bij uitfluiting , op 't Staatkundige
gevestigd . - Als cene tweede, wel is waar verfchillende , doch naauw verwante oorzaak des vervals , ftelt
de Schrijver de ongevoeligheid omtrent zaken van algemeen belang, to wege gebragt door de misfukte pogingen en teleurgeftelde verwachtingen op eene grondwettige herftelling van zaken , 't welk eene zekere neerflagtigheid hebbende veroorzaakt , aanleidelijk geweest is
tot onverfchilligheid in het Godsdienfttge, door 't verwekken van twijfeling omtrent Gods toezigt over en
bemoeijing met de menfchelijlce aangelegenheden . - Als
eene derde oorzaak van heerfchende onverfchilligheid
wordt vermeld de regenwoordige toeJland der geteerdhefd
en letteroefening ; ' t vele , doch onoordeelkundig en
dikmaals fchadelijk lezen ; de onvolkomene verlichting
bij den gemeenen man ; 't gebrek aan grondige geleerd .
heid en de oppervlakkige kundigheden onder de geleerde klasfen ; de (trekking veler gefchriften om twijfetrij aan to kweeken ; 't bevoorregten van andere vakken
van geleerdheid bove .n de Theologie, enz . --- Als oorzaken der tegenwoordige laauwheid, meer in den that
van den Godsdienst zelverr gelegen, maakt de Schrijver in de eerfte plaats gewag van de redenen , welke
reeds van ouds en altijd geftrekt hebben om onverfchilligheid to bevorderen : bij v . overheerfchende zinirelijkheid , gebrekkige opvoeding , kwade voorbeelden , 't
gedrag der Leeraars , enz . ; doch meer bijzonder 't gebrek aan tegenwerking : 't genot van ongeftoorde rust,
't ophouden der vervolgingen, en de onderlinge verdr ;ragzaamheid der verfchillende gezindheden . Als eene
thans meer bijzonder werkende oorzaak van verval , ftelt
de Schrijver , de pogingen der hedendaagfche verlichters , om het gezag van den Stichter des Christendoms
to ondermijnen en het gefchiedkundige der heilige fchriften weg to redeneren of to verdraaijen. Vaorts maakt
hij gewag van den invloed , welken de beoefening der
Wijsbegeerte, vooral bet ftelfel van KANT, ten nadeele der Christendoms gehad heeft, alsmede van 't ingeflo'
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flopen Atheismus en Naturalismus : waaromtrent wi j
bem echter in de bijzonderheden , door plaatsgebrek ,
niet volgen kunnen . - De verminderde achting voor
de openbare Gods dienstoefening en derzelver Bedienaars
wordt vervolgens opgegeven, als niet alleen bet eigenaardig uitwerkfel der onverfchilligheid , maar ook als
wederkeerig onverfchilligheid voortbrengende .
't Af.
fcheiden van den Godsdienst van den Staat , en bet
verbinden van denzelven met den Staat , wordt ten befluite aangewezen, als beide aanleidelijk tot de heerfchende onverfchilligheid . - Dit alles nu is zeer bondig beredeneerd , en wij zien niet, wat men op bet geftelde
in dit geheele I-ioofddeel met grond zou kunnen aanmerken of daarbij voegen .
Het derde HoofdJluk verhandelt de middelen van herflel .
...- Vooraf wordt aangemerkt, dat vele der gemelde oorzakeu van verval natuurlijke gevolgen waren van wenfchelijke verbeteringen, die in Gods plan behoorden, en
in andere opzigten verfcheidene heilrijke uitwerkfels hadOok zal niemand begeeren, dat, orn den verden .
flaauwden ijver weder op to wekken , de Christen .
Godsdienst op nieuws onderdrukt of de kerkelijke twisted verlevendigd zullen worden, dat de leeslust uitgedo.ofd worde, enz . Vele andere oorzaken van verval
zullen , onder bet beftuar der Goddelijke Voorzienigheid, kunnen dieneit ter opwekking van Godsdienftigen
ijver . De burgerlijke Partijfchap lean worden vervangen
door een vast en wclgevestigd Staatsbefluur, 't welk
den geest van misting kan doen eindigen in eene nieuwe
orde van zaken , meer voordeelig voor bet Godsdien .
ftige ; neerflagtigheid wegens to leu,rgeftelde pogingen
kan dienen om 't hart of to trekken van 't aardfche ; de
aanvallen der zoogenaamde Wijsbegeerte , benevens de
fchandelijke Schriftverdraaijing , kunnen ftrekken tot
dieper onderzoek en mannelijke verdediging der waarheid .
Eene onmiddellijke verandering ten goede moet
men echter niet verwachten , noch alles van 't eene of
andere middel afzonderlijk .
leder Godsdienftige moet
in zijnen kring gemoedelijk werkzaam wezen , en de
vrienden van den Godsdienst zich tot bet voorgeftelde
einde vereenigen . Eene Godsdienftige opvoeding moet
bovenal ter harte genomen worden ; ook onder de lagere
klasfen, die Reeds kinderlijk blijven, moet men Godsdienf'ige denkbeelden, naar hunne vatbaarheid voorgeH li 3
held,
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field, verbreiden ; achting betoonen voor de openbare
Godsdienstoefening en de Leeraars ; den buisgodsdienst
underhouden, enz . Dit is inzonderheid de pligt der
hoofden van huisgezinnen , bovenal der aanzienlijken .
Niet alleen de Predikanten , maar elk Geleerde moot
trachten zijne medemenfchen op to wekken tot vereering van Gods aanbiddelijke magt , wijsheid en goed.
heid, kennelijk in de werken der fchepping, in de befl:uring der Voorzieni hcid en in de bcdeelingen der genade . Mcer bijzonder, ltoewel flechts fchetsgewijze,
words nu verder opge ;even, was de Predikanten bchoo .
ren to doen .
Voorts wordt aangedrongen op herftcl
van de kerkelijke tucht, hoewel order bepaling, - de
ifzondering van Eerdienst en Leerdienst aangeprezen ,
gelijk mde de voorflag om de Leden der Gemeente
sneer werkzaam to doen zijn bij de openlijke Godsdienstoefening . 1 -lierna neemt Belga bet voorftel ter vereeniging der onderfeheidene Proteftantfche Gezindheden in
overweging, dock vindt hetzelve, om verfcheidene redenen, onaannemelijk en onuitvoerlijk, en acht zelfs
zulk eene vereeniging geenszins bevorderlijk ter opwekking van den verflaauwden ijvcr . Onrtrent dit alles , en
bepaaldelijk hieromtrent, zijn cvij het met den oordeelkundigen Schrijver ten voile eons : alleenlijk geven wij
in bedenking, of de fcheiding van Eer- en Leerdienst niet
2anleidelijk zou kunnen zijn tot verwaarloozing van
den laatften, en daardoor onkunde bevorderen . Mon
lherinnere zich flechts , dat de Roomfchen zich wel verpligr achten om bij de Misfe tegenwoordig to zijn,
doch fchaars en in geringen getale de Predikatie bijwo.
rien . Dit , vreezen wij , zou ook bet gevolg wezen
der icheiding van Eer- en Leerdienst bij de Proteflanten .
Men zou de mcnfchen wel kunnen beduiden , dat zij
verpiigt zijn deel to nemen aan de openlijke en gemeen- .
fchappelijke Godsvereering , doch velen zouden zich to
kundig warren , welligt zelfs fchamen, om bij het Godsdienftig onderwijs tegenwoordig to zijn . Men late den
Ecr- en Leerdienst vereenigd, doch zorge, dat de openbare Godsdienstoefening nimmer het vourkomen hebbo
van alleen tot leering en fl:ichting to zijn ingerigt . Dc
gemeenfchappeliike vereering van God en J . C . , door
flee Gebed en Gezang , is en blijft de hoofdzaak .-Men
zie daaromtrent de bekende vier Verhandelingen , door
het Leydscl . Gezelfchap Godsdienstvrienden in 't licht
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gegeven , en door Belga meermalen met ]of aangehaald .
- Meer bepaald en meer uitvoerig handelt de Schrij .
°ver vervolgens over de belangrijke doch moeijelijke
vraag, „ wat men van de burgerlijke Overheid, ter op .
„ wekking van eenen regtmatigen ijver voor den Gods• dienst, wenfchen mag of vergen kan ." -- Over den
invloed , welken liet burgerlijk Beftuur op zaken van
den Godsdienst mag en behoort nit to oefenen, zijn,
naar aanleiding eener andere Prijsvrage Van TEYLERS
Genootfchap , onderfcheidcne Verhandelingen in 't licht
gegeven ; doch bet verfbhil der Schrijvers dier Verhandelingen onderling, en de veranderde that van p ublie .
ke zaken, fpoorden Belga aan tot eene gezette behan.
deling , uit bet meer bepaald oogpunt , door zijn
onderwerp aan de hand gegeven . Na vooraf aangernerkt to hebben , dat elk Overheidsperfoon , buiten Ambtsbediening, ter oorzake van bet aanzien, 't
walk hij als zoodanig geniet , door eigen voorbeeld,
grootelijks kan medewerken tot bevordering van eerbied voor den Godsdienst, beweert onze diepdenkende
Schrijver deze (telling : „ de Overheid , als zoodanig,
• collective befchouwd , belijdt ook als Overheid, in on• ze Maatfchappij , den Christelijken Godsdienst ." Doch
deze Itelling wordt dus beperkt, dat de Overheid niet
bet eene Christen- Kerkgenootfchap boven bet andere
snag begunftigen , en dat de Godsdienst zelve is boven
Hieruit wordt afgeleid, dat
menfchelijke wetgeving.
de befcherming , welke de Overheid aan de onderfchei.
xdene Godsdienstoefeningen verleent , niet moet worden
befchouwd als voortkomende uit hare Godsdienitig.
heid , maar als een gevolg barer inItelling , als een al.gemeene pligt , mede to beoefenen ten aanzien van
Godsdienftige Aanhangen , geen belijdenis doende van
't Christendom : joden , Turken, enz . ; en dat hare benoeijing , ter bevordering van Godsdienftigen ijver,
flechts in weinige opzlgten pofitif zijn kan, maar meest
negntif zijn moet : wordende tot dit laatfte gebragt,
behalve de zorg dat geene Godsdienstoefeningen gefloord worden, ook de handhaving van den Zondag etc
andere dagen van algemeene Christelijke Feesten , als
tijden van openbare rust , met ftilfland van GodsdienstTot bet pofstive , 't
belemmerende werkzaamheden .
welk de Overheid kan en behoort to doen, brengt de
Schrij .
1111 4
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Schrijver, t . Zorg voor Godsdienflig onderwijs op de
la ere Scholen , aanttelling en bezoldiging van onderwijzers , mitsgaders 't geven van gelegenheid tot oefening in voorbereidende \Vetenfchappen, Talen, enz,
op de hooge Scholen . 0 . Het zenden van ChristenLeeraren naar de Kolonien en zuike gedeelten van 't
Gemeenebest , waar zij ontbrelten . 3 . Het openlijk
mededeelnemen aan de plegtige Godsdiens :oef-ning, op den
jaarlijkfchen Biddag, op den ceriten dag van bet Jaar ,
en op de algemeene Feesten der Christenheid ; welke
de Overheid en corps, in plegtgewaad, verzeld door
hare boden, enz . en dat wel, qua Overheid, niet on .
kel als merle-Christenen, op gedistingueerde plaatfen,
zou behooren bij to won,-a . --- Betrckkelijk de vraag,
of de Overheid bev oeg
din ohenlijken , althans
uirerlijken en neaayiv_°rr eerbicd voor den Bijbel en de
Christelijke leer to handhaven, door beteugeling vat :
de Drukpers en wetten tegen blasphemie en heilig .
fchennis, wil de Schrijver onderfcheid gemaakt hebben tusfchen laster- en fpot-fchriften, die ter kwader
trouwe verdraaijen , en zulke tegenfchriften , die op
eenen toon van bedaarde redenering gellemd zijn . De
ecrfle , hot wezcn des Christendoms befchimpende ,
wil hij door flrafwctten geweerd zien ; doch enkel
SccEteleer betreffende , der beleedigde gezindheid hot
regt toegekend hebben tot geregtelijke vervolging .
Ztilaar de laarfle to verbieden, acht hij de wettige magi
der Overheid to buiten to gaan . Op bet meest k an .
d e doze verordenen, dat de gemeenmaking in de moedcrtaal niet tnogt gefchreden ; doch achtte men zulks
to flerk, de zorg voor gepaste en ligtverkrijgbare wederleggingen ware voldoende . - 't Gezegde wegens
gefchriften acht hij ook toepasfelijk op gefprekken te .
gen den Godsdienst .
Blasphetnie echter wil hij als
xlaatsmisdaad befchouwd en veroordeeld hebben . Voorts
ilelt de kundige Schrijver in een helder licht, hoedaflzig de Overheid kan en behoort mode to werken tee
opwekkinge van Godsdienfligheid door regeerkundigen
yneloed, door Christelijke Staatkunde, wet to onderfcheiden van Sraatkua :dig Christendom , voornamelijk door
de Staatkunde to verhinden aan 't Zedekundig gedeelvan den Godsdienst ; 't bidden bij hare vergaderin .
pr. ; Christtlijk ,~ tall in de Publication ; zorg om derv
Led
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Eed niet to vermenigvuldigen , maar heilig to doen
houden s opwekking der Ingezetenen tot gezamenlijke
Godsvereering : doch vooral door zich in haar geheel
beftuur to onthouden van valschheid en geweld .
De acirtingwaardige Schrijver befluit zijne Verhan .
deling met de nederige betuiging, dat de kundige Lezer
in hot voorgedragene, zoo wegens de oorzaken der onverfchilligheid als wegens de middelen van herliel, niets
nicuws zal vinden . Eigenlijk iets nieuws to zeggen wegens zulk een algemeen belangwekkend onderwerp , iets
dat door niemand was opgemerkt, liet de aard der za.
ke niet toe ; maar wij moeten verklaren , alles wat d eswe.
g e to zeggen was, in doze Proeve to hebben gevonden,
beknopt en krachtig voorgedragen en in bet treffendst
verband geplaatst, met bijzondere toepasfing op de gefteldheid van den Godsdienst in ons Vaderland : zoo
dat wij dit kleine, maar belangrijke Werkje, der over.
weging en behartiging van alle Godsdienstvrienden met
voile ruimte aanprijzen . -- Bij wijze van Aanhangfel
doet de Schrijver een nieuwen voorllag, namelijk bet
oprigten van een Genootfchap van kundige, welovertuigde en gemoedelijke Belijders van 't Christendom ,
nit alle Christen-Gezindheden . Doze vereeniging moest
fl:rekken tot onderlinge opwekking, en naar buiten werken door voorbeeldige Godsdienftigheid, 't verfpreiden
van nuttige Boeken, uitfchrijven van Prijsvragen, onder(leuning van Behoeftigen, enz . De Overheid zou
2oodanig eene Inftelling kunnen begunftigen, en daardoor
hare belangli:elling in den Godsdienst betoonen . Zulk
een Genootfchap zou de vereeniging van ware Christenen van verfchillende gemeenfchap to wege brengen,
zonder vergezeld to gaan van de zwarigheden, aan de
vereeniging der orderfcheidene Kerkgenootfchappen verbonden . De ijver van enkele Godsdienstvrienden zon
daardoor aangevuurd worden, en de neiging van velen
tot de Hernhutterij cone heilzame afleiding vinden, enz .
Ook wij gelooven, dat de vereenigde pogingen der welmeenenden veel nut zouden aanbrengen . Maar zijn er
niet reeds to veel Maa .tfchappijen en Genootfcbappen in
ons Vaderland ? - 't Gezelfchap Godsdienstvrienden
to Leyden was van then aard , - maar bet heeft opehouden to be(iaan ! - In de Aanteekeningen deelt de
g chrijver mede , bet Plan des Fyinfehen Genootfchap :,

let uitbreiding des Fvangeliums en zvaren Christendoms, 't
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welk hij ten voorbeelde aanprijst . MZaar zeer der opnler .
kinge waardig is ons toegefchenen het vooritel , om hec
Zendelings-Cenootfchap, uit aanmerlting der tijdsomitan.
digheden, eerie andere rigting to g;even, en meer bepaaid wcrkzaam to doen zijn, ter bekeering der gedoopte
-leidenen, die zich in ons midden bevinden .

Abr6gd de 1'Hiftoire Sainte et do 1'Hiftoire do IT glife
ChrEtienne , depuis les temps Apoftoliques jusqu'a
nos jours , &c . Par Demandes et Reponfes . Par PIERRE
MOUNIER, Pasteur de 1'Eglife Wallonne de Rotterdam . a Rotterdam , chez 7. van Baalen . i8o8 .
8v o . i io pag.
e Eerw. Rotterdamfche Kerkleeraar
to regt overtuigd van de noodzakelijkheid, om jon .
D
go Christenen bekend to maken met do hijbelfche GeP . nIOUNIE~'t,

fchiedenis, en zich niet !anger kunnendc vergenoegen
met de anders veel goeds bevattende Onderwijsboekeu
Van HUBNER, OSTERVALD en PICTET, nosh ook met die
van VAN EI\IDRE en VAN DEN BERG , Uit de llollandfche
taal in 't Fransch overgebragt, heeft zeif den lof'eiijken
arbeid ondernomen, om er van nicuws cep to vervaardigen ; en wel, zoo 't fchijnt, met den toeleg , om dezen Catechismus in de Walfche Kerken algemeen ingevoerd to krijgen , waartoe hem de reeds verkregene goedkeuring en medewerking zijner Ambtgenooten , en van
bet Eerw . Rotterdamfche Confiftorie, hoop geeft, terwijl hij zijn werkje, ook tot dat einde, aan de Wal .
fche Synode en alle derzelver leden aanbeveelt .
Of nu evenwel dit leerboekee reeds then trap van volkomenheid bereikt hebbe, dat bet, zonder verdere overziening, zoo maar aanftonds , ten algemeenen gebruike, welligt voor cone halve eeuw, verdiene aangenomen to worden, willen wij de leden der Synode zelven
laten oordeelen . Hoe dit moge uitvallen, wij kunnen
niet nalaten , ook , wat ons aangaat , doze letter.
vrucht van den Eerw . MOUNIER , als over 't geheel
niet ongefchikt tot Godsdienftig gebruik in Christelijke huisgezinnen en catechifatien , en , in meer dan
een opzigt , andere dergelijke , in de Franfche taal
voorhanden zijnde leerboeken verre overtreffende, aaa
to prijzen .
Na
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Na eene Inleiding, waarin over den inhoud van den
Bijbel in 't algemeen , en de bijzondere Bijbelboeken
kortelijk words gehandeld , komt eerst de oude gefchiedenis in aanmerking , van de fchepping der wereld of
tot aan de wederkeering der Joden uit de Babylonifche
gevangenis in hun Vaderland, H . 1-17 . Daarop volgt
de gefchiedenis van Jezus, en der Christelijke Kerk,
in veertien Hoofdftukken, waarbij dan nog , bij wijze
van Aanhangfel , twee Hoofdftukken gevoegd zijn ,
z . Over de echtheid en historifche waarheid van de Heilige Schrift . 2 . Over derzelver Goddelijkheid . In een
en1 eld Hoofdfl . alleen is over de openbare bediening
van Jezus gehandeld ; veel to kort , zoo 't ons toefchijnt, naar evenredigheid van 't overige . In dat over
de Goddelijkheid der H . Schrift is 't groot onderfcheid
tusfchen de Goddelijkheid der Leere, in de H . Schriften vervat, en de Goddelijkheid dier Schriften zelven,
geheel over 't hoofd gezien, en 't onverdedigbare denk •
beeld, dat de geheele inhoud der gewijde Schriften door
Goddelijke ingeving is befchreven , als onbetwistbaar
ter nedergeiield . Ook valt op de bijgebragte bewijzen
vrij wat aan to merken . Geen een derzelven kan, zoo
als ze hier gebruikt zijn , Reek honden .
Hoe volgt,
bij voorbeeld , de Goddelijke ingeving der H . Schrift
uit de voortreffelijkheid der Godsdienstleer, die dezelve bevat, daar er in deze boeken zoo veel voorkomt,
dat tot die Godsdienstleer niet behoort ? Hoe gaat, wij
zullen niet zeggen , tot flaying van bet Goddelijk gezag
van den geheelen Bijbel, (en zoo komt dit evenwel bier
voor, ; ook niet, tot bevestiging van de Schriften des
Ouden Verbonds ; maar hoe gaat dit, zelfs tot bewijs
van de Goddelijkheid der Profetifche Schriften, door :
„ er zijn voorzeggingen in vervat van toekomende zaken, die eerst na vele eeuwen zouden gebeuren, en
evenwel op den vooraf bepaalden tijd zijn voorgevallen : deze moeten dus door de Godheid geopenbaard
zijn , omdat geen mensch , hetgeen nag toekomfl4g is,
weet' ? Dit kan voorzeker niet, zonder nadere bepaling, aangenomen worden ; en daarop evenwel rust bet
geheele bewijs .
De Eerw. Schrijver houde bet ons ten goede,, dat wij
hem vooral de overziening van dit Hoofdfl . , bij eene
welligt fpoedig gevorderde tweede uitgave, ten ernfligIle aanbevelen . Er zijn , in onzen tijd , to veel algemeen
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meen bekende hulpmiddelen, ter verkrijging van j uiste .
re en nicer gegronde denkbeelden over deze onderwerpen, voorhanden, om de lang erkende misfagen van
vroegere onderwijsboeken to helpen vereeuwigen, en alzoo den allerbesten en op onwec°rlegbare gronden gevestigden Godsdienst door zwakke bewijzen in de waagfchaal to Itellen .

Gedachten en Gevoelens van eenen verlichten good , (die
gelijktijdig geleefd heeft met .ezus van Nazareth , en
,'aarfchrjnlijk een van zijne 4postelen geweest is ;) over
de voortdurcnde betrekking der afgefcheidene Geesten op
deze aarde en hare bewoners : gevonden in de nagelatene
Papieren en Gefchriften van een Lid van bet Yoodfche
Sanhedrin to Parijs . Vcrtaald, overeenkomflig ons fpraakgebruik , met uitvoerige aanmerkingen , en een bijgevoegd Berigt, aangaande de wezenlijke waarde van den
onlangs uitgegevenen Brief * an dezen zelfless Schrij ver .
flan alle joodfche en Christen Gezindheden, zonder onderfcheid, opgedragen, door eenen Vriend van LVaarheid
en redelijken Godsdienst . Te ,PJ erdam , bij A . 1B .
Saakes . MS . In gr . Svo . 36 Bl.
it bet Voorberigt blijkt, dat de Hoogleeraar JUNG
(STILLING) onder zich bet Hebreeuwsch affchrift
heeft van den onlangs ook door ons aangekondigden Brief ,
bier op den titel vermeld ; en wij willen dan ook aannemen, dat dezelve, en ook dit gefchrift, indedaad onder de nagelatene pa .pieren van een lid des Sanhedrins
to Parijs gevonden is . Hier ontvangen wij eene foort
van wijsgeerig betoog , dat bet mogelijk is , dat de
geesten der verftorvenen, hoewel onzigtbaar, bier op
aarde zijn , en kennis dragen van den toeltand dezer
wereld, en hunne betrekkingen , die zij achterlieten,
rustende op bet voortduren van ons geheugen en herinnering, de daaraan verbondene belangftelling, en zekere redenering over den Hemel, die overal zijn kan ,
waar de alomtegenwoordige God is , en verdedigd tegen
de bedenking, dat dan ook dit bet lot is van rampzalige geesten , en bemel en hcl dan, war de plaats betreft, niet zullen verfchillen .
Een gevoelen , dat de
veriichte Jood echter niet hooger opgeeft dan hoogst
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jcaarfchijnlijk , terwiil ook doze- onzekerheid hem ver.
langen doet naar de fpoedige komst van den Alesiias , van wien hij in dezen , en in menig ander be.
langrijk opzigt,licht en leering hoopt .
Wij achten dit boekje van dezelfde waarde als verre de meeste, die over dir. onderwerp handelen : -isfing en onzekere befpiegeling . Wij voor ons heben geene zekerheid aangaande .bet hoe van de toe .
komst , dan door bet flellig woord van der Christe .
,men (deer, en Hij zegt daar (tellig maar weinig van ; -wij moeten dan ook wachten tot de tijd komt . -Wat er ookk van dit boekje zij , nog dunkt ons, dat
de gisfng, „ de Schrijver is denkelijk een van Jezus
Apostelen geweest ," zeer ongelukkig is ; wij kennen
niemand onder hen, aan wien wij zoodanig wijsgee .
rig onderzoek en gefchrift kara1termatig kunnen toe,
fchrijven, en die, zoo als de Vertaler zegt, door het
onderwijs van Jezus naderhand van foortgelijke afge.
trokkene voorftellen en redeneringen zou zijn terug
gebragt , om zich met bet onderzoek der eenvGudige
,Evan geliewaarheid meer bezig to houden . Het bekende :
zijn niet alte deze, die daar fpreken, Galileers ?"'
F et is juist Pinkfterdag nu wij dit fchrijven) maakt
(het
het ons onder andere hoogst onwaarjehijnlijk . - De
Noten , door den Vertaler finder den tekst gevoegd,
komen ons niet voor vau zeer veel belang, en, offchoon misfchien ook bier anderen van ons verfchillen ,
zouden wij voor ons liever de overzetting meerletterlijk ;
en dus minder Westersch en gemoder ufeerd verlangd
hebben ; zoo konden wiJ' ook beter oordeelen , of hec
opftel ook eenig inwendig bewijs van echtheid had ;
waaraan wij thans moeten twijfelen . Dit doer toch
weinig ter zaak, daar bet fink , hot zij dan van wic
bet zij, niets geen gezag beefs ; men kan het beproeven
en bet goede behouden .
Hoe hot bij den Vertaler opkwam, to denken, dat
men zijne regtzinnigheid wegens de uitgave van dit
boekje misfchien wel betwijfelen kon , verklaren wij
Met to bevatten. Mar zoo heeft ieder zijn zwak .
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S EIFFEN

Onomasticon poeticum, in primiS VIRGILII , IIORATII RC
OVIDII, in ufum juventutis , Mufis operam dantis,
cura G . DORN SE,IFFEN ,, f . U. D . Gymnafi Hierony .
miani, quod veteri ad Rhenum TrajeEto est, Praccepto .
ris . - Traje&i ad Rhenum, ex oihcina j . van Schoon .
hoven. MDCCCVIII.
e geleerde en werkzame DORN SEIFFEN, van wens
hand wij onlangs eene vrij wel gellaagde Overzetting eeniger Lierzangen van HORATIUS ontvangen hebben, geeft ons, in het bovenltaande Boek, cen overtui .
gend hewijs van zijne aanhoudende en naauwkeurige beoefening der beste Latijnfche Dichters , en van zijne
zucht, om de lezing daarvan voor eerstbeginnenden nicer
en meer gemakkelijk to maken . Door hem zelven eigen .
handig verzocht zijnde , om dit werk to recenferen ten opzigte van bet nut, taal, flijl en orde, gaan wij daaraan
voldoen .
Wat dan bet nut aangaat ; hiermede wordt zeker niet
de vraag bedoeld, of het boek ter bereiking van bet voorgeftelde oogmerk nuttig kan zijn, maar wel, of door bet
verfchijren van dit boek eene behoefte vervuld is , en of
bet dus noodzakelijk was . Dat dit de meening is , beWijzen deze woorden uit de Voorrede : quamguam enim
hunt in finem duos in primis libros, alterum Bibliothecant
clasftcaal,alterum Torrentini parvum Di&ionariam adesfe
haud ignoro ; tamen , luod horum neuter huh: commodo fufciat, INUTILEivt laborem fuscepisfe minime mihi vifus fum .
Wij moeten bekennen, bet hierin met den Schrijver niet
volkomen eens to zijn, maar de geheele onderneming . ,
bij bet beftaan der beide genoemde werken, voortamelijk
overtollig to houden . De Recenfent kan ten minfte voor
zich opregtelijk verzekeren, noch als leerling, noch als
onderwijzer , immer de behoefte van zulk eene handleiding to hebben gevoeld . En waarom ook? lie patronymica en gentilia zijn wel in de beide genoemde werken ,
immers doorgaans , niet to vinden : loch zouden dezen
voor den leerling niet zelden moeijelijker zijn, dan de eigene
namen zelve, gelijk de Veer DORN SEIFFEN zegt? Wij
meenen, neen . Vooreerst, kan eerie algemeene, en door
den onderwijzer van tijd tot tijd herhaaldc en met voorbeel-
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tbeeiden opgehelderde en geflaafde aanmerking,waardoor
de leerling omtrent de gewoonte der Dichteren , van in
plaats van de eigene namen dikwijls patronymica en genii.
lia to gebruiken, gelijk ook omtrent derzelver d oorgaan .
d e formatie , onderrigt wordt , bier zeer veel afdoen .
Ten tweede , moet men in bet oog houden, dat leerlingen , die nog zoo weinig gevorderd zijn, dat zij index .
daad bij de patronymica en gentilia zwarigheid ontmoeten,
nimmer bet dagelijksch onderrigt van hunne onderwijzers
misfen , en daardoor telkens alle de bij hunne eigene
voorbereiding overgeblevene zwarigheden uit den weg
geruimd zien . - Doch, al zijn de bedoelde zwarigheden grooter, dan wij gelooven . ; dan nog zouden wij
van oordeel zijn , dat bet boek daarom had kunnen
achterblijven , dewijl men bet den leerlingen niet al
to gemakkelijk moet maken . flit bevordert niet alleen
de natuurlijke traagheid, van veletr, maar maakt ook all$
eigen nadenken overbodig, en is this dub .bel fcbadelijk.
Wij kunnen bet nut van dit werk om deze redenen diet
erkennen. - En zelfs toegeftaan , du een dergelijk
hock eene behoefte was , en dus de vraag , door, den
Schrijver zelven niet bedoeld, en daarom door ons ver.
worpen, of namelijk bet boek ter bereiking van bet voor.
geltelde oogmerk nuxtig kan zijn, aangenomen ; darn kona.t
ons bet plan des werks to bekxompen voor, en wij mee .
men, dat, behalve VIRGILIUS ;, HORATI •US en ovtnrus,
ook CATULLUS , TIBULLUS en PROPERTIUS bier in. aan+
merking hadden moeten komen . lmmers , wij kunnen
het niet goedkeuren , dat op de Latijn/ehe Scholen,. a1Y
thans in groote (i :eden , niets van de drie laatstgenoe .mde
Dichters zou gelezen worden : en de uitmuntende u ,. VAS
OMMEREN fchijnt ook van dit gevoelen geweest to x:jn,
toeui hij in zijne Znthologia vrij wat uit alle• drie deze
Dichters overnam . Nu geve men denn leerling, fchoon
dit hoek bezittende , eens de derde 1legie van bet vierde
Boek van PROPERTIUS, door VAN OMMEltEN met reden
in zijne Athologia overgenomen , to lezen , en hij zal
bij bet 2o en %i vers
Dignior obliquo funem qui torqueat Ocno ,
4eternusque tuam pascat, afelle, (amen :
even weinig met dit Onomasticon to regt komen, als met
Iset parvutr Dic)ienariurn Torrentini, maar de Bibliothecal
clRS-
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of lets dergelijks moeten ter hand nemen . Uit
dit alles befluiten wij , dat bet nut van dit boek den
prijs, waarvoor het verkrijgbaar is, Diet opweegt .
Doch last ons de nuttioeid der onderneming onderilellen , en zelfs aannemen, dat bet mil uitvoerig plan
des Schrijvers doelmatig zij ; dan valt to beoordeelen ,
of bet werk, naar bet genoemd bekrompen plan , wel zij
ingerigt, dat is, volgens de woorden des Schrijvers, of
taal , Jlijl en orde to roemen zijn . To dozen aanzien moet ons oordeel gunftiger uitvallen . Wij hob•
ben den letter A doorgeloopen, en Diets gevonden, 't
welk, wat de taal betreft, onzes oordeels, berisping
verdient . Tegen den fijl hebben wij , op geuoemden
letter, eel paar aanmerkingen to maken . Op het wooed
4cadernus lezen wij : flit civis iltticus, qui mille pas/us
ab Athenis amoenisfimos hortos posfedit , qui locus nemorofus postea ACADEMIA dit'ius est, ubi Plato, qui grope habuit aeles, primes philofophiam docuit . Niemand, dunkt
ons, die cenig gevoel van itijl , en vooral van Latijnfchen flijl heeft, zal allede hiervoorkomende relativa verdragelijk kunnen vanden . Van ACKISIUS hoot bet : fait
elrgivorum rex , 4bantis ex Ocalia filius , Danaes pater,
Perfei avus , cui quum Oraculum, sL, nopotis manu interiturum , refpondisfet, etc . flier heeft de zucht tots
kortheid den flijl b edorven . S E kan , gelijk van zei£
fpreekt, op oraculum Diet flaan ; en evenwel laat cie aard
der Latijnfche taal niet too, dat bet op cud, dat is, op
ACRISIUS , flaat . Tegeu de gevolgde orde kunnen wij
niets inbrengen .
Bij het nazien van gemelden letter A ziju ons Dog eett
paar misflagen voorgekomen, waarvan echter de eerile
misfchien eerie drukfout is . Op bet woord ACHEMRNIDES lezen wij : units ex Ulysfs fociis, qui, cum TROJAAI
Dit moot zeker zijn : cute TROJA
iter faceret, etc .
iter faceret . (Doch in allcn gevalle is de flijl van (lit
Artikel ~niet zeer juist) . Op bet woord ACTIACUS beet
de later genoemcie AUGUSTUS Dog oCTAVIUS , lchoon hij
reeds verfcheiden jarcu to voren , als aangcnomen Zoota
van JULIUS CAESAR, Diet meer OCTAVIUS, inaar OCTAVIANUS genoemd was .
Wij hopen, in we,'--rwil van ons oordeel over de nood.
zakelijkheid van bet boek, dat cen good vertier en Diet onoordeelkundig gebruik bet welgemcende doel des Schrijvers bevorderen zullen .
elasfica
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Grondbeginfelen der Scheikunde op de Kiinjten toegepast ;
door J . A . CNAPTAL , Lid en Thefaurier van den Senaat,
Groot-OjJicier van bet Lepioen van Eer, Lid van bet
Fransch In/lituut enz . , op last van zijne Majeflei; deft
Koning van Holland vertaald en suet rlanmerkingen
vermeerderd, door N . C . . DE FREMERY, Hoogleeriar in
de Genees- en Scheikunde en Natuurlijke Histirie to
Zhrecht, enz . file Deel, Amierdam , bij ,j . S . vats
Esveldt-Holtrop . i8o8 . Gr . .
Ova Li't geheel :,5o bl. i
ne t XI hoperen Platen .
beftaan Werken," zegt rnrn1RNTIer., in zija
eerfte Uittrekfel (flnnales de Chimie, Tom . LXII.
p . 9t .) nit dat van den Heere CHI PTAL , „ die zich van
zelven aanbevelen, en die geene andere aanprijzing behoeven, dan dat men het onderwerp en den naan des
Schrijvers noeme ." Met regt past hij zalks toe op dit
Werk , en wij kunnen ons daarmede ten voile vereeni
gen ; waarom wij ook vermeenen, dat de Lief hebbers
der Scheikunde alle reden hebben, om den Koning
dank to zeggen, dat Floogstdezelve de vertaling vart
dit voortreffelijk Werk a .anbevolen , en to dies einb
de een too gefehikten Geleerden , als den beroemden
Utrechtfchen Hoogleeraar DE FREBMERY, heeft uitgeko.
zen, die dezelve bovendien met verfcheidene nuttige aanmerkingen heeft verrijkt .
Dit eerfle Deel der toegepaste Scheikunde begint met
eenige aanmerkingen over de fcheikundige werking ; en
bet'taat voorts uit twee Hoofdftukken, wier eerfte handelt over de natuurlijke oorzaken , welke de fcheikundige
werking wijzigen ; terwijl het twcede over de middelen
ltooht, welke de Scheikunde bezi t, om de deeltjes der
Ligchamen tot de fcheikundige werking voor to berPiden .
Ilet eertte IIoofdltuk hevat zes Afdeelingen, die elkunder in de volgende orde volgen . Over de wijzigingett
der fcheikundige werking, door den zamenhang en de
onoplosbaarheid der Ligchamen veroorzaakt . Over die,
door de veerkracht der Ligchamen . Over die ; door de
Warmteftof. Over die, door de Licht(lof . Over de
wijzigingen, welke de drukking des Dampkrings in de
fcheikundige werking to wege brengt . Over dies welke bet Leven veroorzaakt .
LE TT . 1808, no . 11 .
I is
lie!
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Het tweede Hoofdfluk bevat negen Afdeelingen . O'vei<
de werktuigelijke bewerkingen, waarvan zich de Schei .
kundige bedient , om de deeltjes der Ligchamen tot de
fcheikundige werking voor to bereiden . Over de Oplos .
Ping , befchouwd als een voorbereidend middel tot de
fcheitundige werking . Over de Kristallifatie over de
Wartnteflof, beide uit bet zelfde oogpunt befchouwd .
(Deze Afdeeling is in twee leden verdeeld , welks eerie aanwijst de algemeene grondbeginfelen van de zamenItelling tier Fornuizen, bcnevens de keuze der Brandftoflen en de werking tier Lucht in de Fornuizen ; terwijl
het tweede de aanwending der warmte door den Brand .
fpiegel en de Blaaq)ijp bcvat .) Over de toepasfing der
vorige grondbeginfelen op de Smeltfornuizen zij .nde,
deze At' deeling wederom tweeledig, als behandelende , m
de eerite plaats, de Fornuizen met Blaasbalgen, of met
een gedwon~en luchtflroom , en, in de tweede phats, , de
trclkeade Fornuizen , met een vrijen luehtftroom . Over
de toepatftr,g der vorige grondbeginfelen op de Fornuizen,wtike tot uitdamping gefchikt zijn . Over de toepas .
fig cp de Fornuizen, tot overhaling gefchikt , zoo door
miudel van de Retort , als van den Destilleerketel era
Helm . Over de uitwerking der Warmte, wanneer die,
in zekete bepaalde trappen , words aangewend op verfchtllcnde f)rlffloffen : zijnde ook deze Afdeeling twee
ledig, als bevattende , in de eer(te plaats, eerie Tafel
van de werking der warmte op verfcheidene minerals
zelf(landigheden, en, in de tweede plaats, op eenige
zamengeflelde ligchatnen . Eindelijk, over de mfddelen 9
ow de warmte of to meten .
„ Bij uih flek welkom (zegt de hlooggel . Vertaler its
de Voorrede) moest ous, aan alle die genen , welke
zich met fcheikundige Kunflen bezig houden, een Werk
zijn , 't geen de algemeene gronden der Scheikunde op
de bijzondere gevallen, welke in de Kunflen voorko .
men, leerde toepisfen, en, in eene geleidelijke orde,
den hoofdinhoud opgaf van alle de verbeteringen, waar .
mede de Scheikunde de Kunflen en Fabrijken, federt
de laarfte jarer., heeft verrijkt ."
Dat het Werk van CHAPTAL een fhuk zij, der
vertalinge overwaardig , zal niemand, in de Scheiktinde eenigzins bedreven , ontkennen ; doch dat deszelfs nut voor de Kunflen en Fabrijken zoo allesover>irel'ende Zij , daazuaede kuuuen wij Wet ten voile
ill.
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$nliemmen .
Liever vereenigerr wij • ons , in dozen
met den 1-Ieer PAR1 . nNTIER (d. C . P. I!2g) „ Omt
trent goede Werken kan men, zondcr fchroom , eene
heaordeeling waken , en met vrijinoedigheid zeggen,
hoe men daarover, onder het lezen, dacha .
CLIAP
m r is zoo onderrigtende , dat wij met leedwezen gezien hebben, dat hij zich over vele onderwerpen niet
uitvoerig genoeg uirdrukt . Aangaande de P~rfelein berei •
ding had hij ons , bij voorbeeld , vele belangrijke on .
derrigtingen kunnen mededeelen . Insgelijks hadden wij
verlangd , dat hij zich bezig had gehouden met een
aantal tl:oflen uit het dierlijk Rijk : als daar zijn de
Zijde ; bet Was, benevens deszelfs-bieekerij ; heu Ver
met hot Smeer, benevens derzelver bereidingen engebruiken in eenige Kuntlen ; de vasre dierlijke ()lien, en
zelfs de zelf+.landigheid van 1loorn , Schubben, enz.
Schoon , wel is waar, de Scht fiver niet voornemens
was, eene Verhandeling to fchrijvcn over iedere fcheii
kundige wetenfchap in bet bijzonder, zou men echter
tiiet ondienilig gevonden hebben eene grootere uitgebreidheid over de Scheikunde der Plantgewaefien 4 voornamelijk over de vezelactitige Itof-ren van de Hennip, bet
V1as enz . benevens derzelver bereiding , en over de
middelen, om derzelver draden zijdenaardiger, buigb
zanier , of tierker to maken , enz ." Ook btijkt getroegzaam, Uit de manier, op welke zich de Schrij .
ver zelve over zijuen arbeid uitdrukt , dat hij diem
niet anders wil hebben aangezien , dan als een vaster;
grondflag , waarop de technifche Sc'neikunde verder
muet wordcn opgebouwd ; gelijk hij ook begonnen
heeft met reeds drie afzonderlijke , zeer nitm.untende
en uitvoerige werkdadige Verhandelingen in het licht
to geven
to weten , over bet verwen der Zijde in
bet rood, bet blooten der Beestenvellen, en het betei .
den der Wijnen .
Aangaande de fchriften , die, v66r de oitgave des
Werks van CIAAPTAL , over bet werkdadig vale dim
Scheikunde zijn in hot licht gegeven, merkr de Hoogo
gel . Vertaler aan, dat , ., hetgeen deze wetenfchap
ten nutte van Kunften en Fabrijken gedaan had, in ver •
ft'hillende grootere Scheikundige werken , tijdlehriften en kleine verhandelingen , zoodanig verfl'rooid
was , dat het den Kunltenaar en Fahrijkeur , van wet=
1?e men geene zoo uitgehreide belezenheid verwachIi 2
sell
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ten kan, voor een groot gedeelte onbekend bleef ." lit
dezen verfchilt ons denkbeeld merkelijk van dat des
Vertalers, ten minite met betrekking tot die grootere
fcheikundige Werken, die, in dit vak, in onze moedertaal, dezer dagen ziln in bet licht verfchenen, hoedanige ook bier alleen in aanmerking kunnen komen,
welke zijn de befchouwende en werkende Chemie, vat .
wijlen den uitmuntenden Kunstoefenaar P . J . KASTELEIN, en bet fyitematisch Handboek der befchouwende en werkdadige Scheikunde , van den geleerden Franeker Hoogleeraar A . YPEY . Wat bet eerite betreft,
heeft, wel is waar, de kundige KASTELEIN, to mid
den van zijnen arbeid door den dood weggerukt, hetzelve niet kunnen voltooijen : dan, met dat alles, is
bet derden Deels eerfte Stuk een pronkftuk in de technifche Scheikunde des delfbaren Rijks , in hetwelk ailes ,
wat daartoe betrekking heeft, zeker zonder onnoodige uit •
voerigheid,bij elkander is verzameld . Het laatstgenoemde Werk van den Iloogleeraar YPEY daarentegen - in
vijf Deelen begrepen , is in eene gelijkfoortige orde gefchreven als dat van den Ileer cHAPTAL, als eerst handelende over de befchouwende, en vervolgens over de
ceconomifche eigenfchappen der behandelde zelflandib
t-letzelve is wel iets grooter en uitvoeriger
heden .
dan dat van CHAPTAL, doch daarom geenszins to uitgebreid voor bet oogmerk . Zelfs zou dat Werk meer
dan eens zoo groot moeten zijn, indien bet alles, wat
in dezen nuttig en wetenswaardig is, zou. bevatten .

Reize in eenen Palanquin ; of Lotgevallen en ynerkwaardige
.4anteekeningen op eene reize langs de kusten van Orixa
en Choromandel . Door j . HAAFNER . In twee Deelen.
Ifle Deel. Te Bmfzerdam, by J . Allart . I8o8 . In gr .
8vo . 454 Blz .
onbekendheid der doorreisde landftreken, inIheidndien
dien vreemdheid van ontmoetingen, indien hagchelijkder doorworftelde gevaren , indien kracht en na.
druk van voordragt tot de lezing eens Werks uitlokken,
dan zeker zal de opgenoemde Reize zulks doen . 't Is de
I-leer HAAFNER, die ons dit Werk biedt . Wanneer wij
's Mans Lotgevallen op eene Reis van Madras, over TranPe-
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firebar, naar bet Eiland Ceilon, aankondigden (*), oor .
deelden wij , „ dat de Lotgevallen diens Heeren veel
van bet romaneske hadden ; " en bragten zijne verklaring
bij, „ dat het geene verdichtfelen, maar ware gebeurtenisfen waren, en eenige fchakels uit de lange keten der
vreemde en wonderlijke Iotgevallen zijns levens ." -- Te
wachten was het, dat hij meer van die fchakels zou ontwikkelen . Wij treffen eenige derzelven aan in het voor
ons liggend Boekdeel, 't geen op eene menigte van plaat
fen een zelfde romanesk voorkomen heeft als het gemelde Werk , fchoon wij er geene ANNA in aantroffen
de fchoone Danferesfe en Zangeresfe NAMIA k6mt alleen
als in 't voorbijgaan ; doch zij zal in 't vervolg weder
opdagen ; wij zien haar in het Tweede Deel to gemoet .
HAAFNER noemt doze Reize nieuw, en, onder de meni, to
Oost-lndifehe Reisbefchrijvingen, eenig in hare foort . Wij
erkenien dit gaarne . Bij derzelver uitgave gevoelde de
Schrijver de vreemdheid zijner Ontmoetingen en Lotgevallen ; loch verzekert-, dat ze met de zuivere waarheid overeenkomen, en dat hij, zoo bet noodig ware , genoegzartse en onwederfprekelijke bewijzen zou kunnen bijbrengen, die alien twijfel aan dezelve zouden doen ophouden.
In de daad, wij hebben hier en daar, o m .d e hooggaande vreemdheid , wel eens bewijzen verlangd ; doch in
zoo verre er ontmoetingen in zijn , hem alleen bejegend,
moeten wij op zijn woord af . Der vreemdigheden menigte is zoo groot, dat dezelve aan to ftippen , iaat flaan
over to nemen, zeer veel meer plaats zou beflaan, dan
wij met mogelijkheid kunnen inruimen . Gelijk in vroeger uitgegevene Werken HAAFNER zich een geflagen
vijand der Engel chen betoont, zoo is geen gering gedeelte van dit Work tegen hen en hunne gedragingen in
bet Oosten ingerigt ; en, even gelijk hij elders het pleit
voor de Inboorlingen opneemt, zoo doet hij zulks in bet
tegenwoordig Werk . Hoe veel invloeds tegen- of vooringenomenheid , in beide gevallen, op de pen van den
Fleere HAAFNF .^a hebben , vermeten wij ons niet to beoordeelen . Dat hij to then dage aldaar in ruime omitandigheden leefde, moeten wij uit alles opmaken . Onder veel verrukkends, hem daar ontmoet, was Ventapaianz, de plaats, alwaar hij zich eenmaal vooritelde het
voor
(") Zie onze Letteroef. voor 18o7 . bl . u7 .
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voor hem zoo bekoorlijk landeliji : leven to genieten,
Dan, bat hij er op Vol-en : „ 0, ijdelheid der men9, fchelijke betluiten en ontwerpen! Ik zag dat fchoone
Dorp nooit weder f Verre , verve van he.tzelve, en
,, van de ruste , bet vergenoegen en de onafhankelijko
s, held, die ik er hoopte to genieten ; verre van alle deze verrukkelijke tooneelen der milde natuur - flijt
p, ik treurig mijne laatfte dagen in een koud guar ge.
y, west, over welk de barge winter, den meesten tijd
9, van bet Saar, zijnen ijzeren arm uitfi ;rekt ." - De
I-lleer &iAAFNER woont, meenen wij, to dmterdam . -Hij beiammert , bl . 38g enz . , de fchoone gind/che getvesten op een treffenden •t reurtoon .
De beklimming van den heiligen Berg Shiemctncrrelom,
op welken her Feest ter eere van den Afgod APPA :JA g'edurende negen dagen wordt gevierd , is hoogstbelangrijk .
Dreede trappen geleiden naar den top ; 430 treden g .klommen zijnde, omringt den Berg een krans van onoverklimbare rotfen ; een overwelfde doortogt, in de rots uitgel oiiwen leidt nit wederom langs nog ri6o trappen naar
,j oven . Op dezen top, verve boven de wolken , is bet
Dnrp van dien zelfden naam , alsmede de wijdberoemde
Tempel . bier befcbreven . Eene masfa van 40,ooo menfchen drong zich nnar then Tempel . Eene groote merig!e tag op haar aongezigt, als zich der be, :redinge on .
waardig achtende ; een •i een zaten in diepe mijtnering ; foniazi!4en -prevelden, atrderen baden met luider ttencre ; de
Ittcht was met wierookdamp vervuld .
De kracht van .he4'chrijving, die Oostersch is , trof ons
Yneniamalen ; wil deelen ter proeve merle de waarneming
der opgaande Zon &p den berg . „ Met onbewegelijke
®t-gen ftaarde ik teniren tild voox mij been in den zwarden nachr . Op eennnaal zag ik de lucht zich in het Oosten verd nnnen . De zee fcheidde zich onmerkbaar van
4e cluisxernis -- de Horizon brak door - gouden en
purpert~n ftrepen kwamen, als door cone tooverroede,
is voorfchijn , en verfpreidden zich laugs de oostelijke
k .immen . 1)c eene golf van licht vliegt na de andere
over bet uirfpanftil , de fterren verbleeken - en reeds
a ringcn mij de eerfte fchemeringen des dags . - Nu
chieten , op eenmaal, lange ftralen als blikfemfchichten
2chter den gezigteinder omboog in den hemel . De rand
Oer zee kooks in vuur ; uit golvend goud treedt de Zon
2,n heerlijke majefleit aan den kernel, e met -0nuitfpcekelfo
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Iijk~e verrukking zag ik hare groote fchijf in gloeijende
pracht voor mij ftaan . -- De duisterheid lag nog in de
diepte, doch de toppen der Bergen fchemerden reeds in
haar licht ; langzaam rolde zij den fluijer op, die nag de
zee en de aarde bedekte - en welhaast lag bet ganfche
landfchap in d.uizend fchakeringen voor mij uitge .
breid," enz .
Help, Hemell welk eene ijsfelijke ramp! Verbeeld u,
Lezer, den hagchelijken toeltand van den Heere iAAFrVEa , op zijnen eenzamen terugtogt van Veloer naar
d zragaparxar van den weg geraakt in een' flikdonkeren
nacht, hangende, door bet uitglippen van zijnen voet,
met beide de handen aan een kreupelbosch , dtt over
eenen zwarten afgrond hing! - Vruchteloos was elke
poging om ergens vastigheid to krijgen ; bet an rzwe!t
brak hem aan aile kanten nit ; na een geruimen t d fp :r.
telens moesi hij loslaten, en, zijne ziel aan Gad beveiende, ftortte hij met een' gil nederwaarts! Weder tot
zichzelven gekomen, lag hij op bet ftinkend kreng van
cenen Buffel, maar weinig verzeerd van den val ; .iikke
duisternis omringde hem ; een bedwelmende flaap vermeesterde zijne zinnen , en in den morgenftonc werd hlj
met ijzing gewaar, dat hij in een Berghol lag, dat zich
regts en links diep onder de aarde uitftrekte ! Geene
mogelijkheid van eigene uitredding zich opdoe .Kde, was
roepen en fchreenwen in een gansch afgelegen oord even
hopeloos ; die dag verftreek echter alzoo, de nacht genaakte, en de diepte ftilte wend alleen geftoord door de
gonzende vleugelen en bet gepiep van eene menigte vledermuizen, die uit- en invlogen , en door bet gehuil der
j akhalzen hoven hem, die elkander troepswijze beam
woordden . Tegen bet aanbreken van den dag hoorde hi,
op eenmaal eenig gerucht ; - fchielijk vloog hij overeind
en riep om hulp ; - op dit geluid vlugtte de verfchrikte
jakhals, then de reek van den dooden Buffel gelokt had,
huilende weg , en zijn hart , dat zich reeds voor de
blijdfchap begun to openen , hoot zich nu weder met verdubbelde droefheid . De honger en een woedende dorst
deden hem eindelijk eenig vleesch van bet rottend beest
verzwelgen en uitzuigen . Hierdoor een weinig verfterkt,
kon hij op andere redmiddelen denken . Geen antler was
er ., dan bet ontzettend befluit , om de pikzwarte duis.
ternis in to gaan, en bet geheele Berghol to doorkruifen .
Met ijzing waagde hij zuiks al tastende, en den wand
Ii 4
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tan de eene zijde houdende . Verfchrikkelijk was de onR
derneming . Na ruim twee urea gaans, of liever krui .
pens, (loot liij op . . . list Geraamte van een' Mensch !
~,cljik naderhand bevestigd , cu nog vijf andere gevon .
clcn werden .) -- Ilij vloog overcind, alsof hij eene adder
had aangeraakt ; de harcu rczcu hem to berge, en zijne
tanden ratelden . - Maar , llemel well, een nieuwe
fchrik ! hij had daardoor tevens den wand verloren , die
hem mtwegwijzer mnest verilrekken . - Zij ie luide jamtuertoonen weergalmden dof door deze zwarte Sp'elonk .
Dan veldra gaf de wanhoop hem nieuwe krachten ; ra.
deloos begaf hij zich weder op weg, zonder echter to
wetenof hij voor- dan achtcrwaarts gin- ; hij weende ntt
niet freer ; eene foort van woede had zijne zicl vermeesterd . 'felkens flruikelende en vallende, naauwelijks tneer
z,chze .ven bewust, meent hij eindelijk van verre eenige
witte tlippen to ontdekken . . . ; hij flreeft roorwaarts ;
bet licks verbreedt zich . . . God! ja, 't is eene hoof
in ee Berg, met den grond van ]let hol bijkans gelijk .
I-1ij vrin ;t ziclt_door hetkreupelbosch, 't welk de naauwe opcniig fluit, en -- met een luid gejuich treedt hij
weder in bet daglicht! - •- Vurig dankte hij bet Opper.
.vezen voor zoo ongedachte redding, en, na cenige daglen mist en vcrkwikking , beyond hij zich weder her .
lteld . 'bans verwiiderde hij alle droevige denkbeeldcn
uit zijn 'cart ; liefeiijke herfenbeelden en gelukki :;e dagen danften in reijen voor zijnen gecst . „ Zoo zoet," dus befluit do gevoelvolle Schrijver dit hrcedyoerig ge .
jchetsr treurig verhaal , -- „ zoo zoet is bet level] in
onze ieugdige jai- en , als ranipen en ongelukken ons bet zeive nog niet hebben verhittcrd . - Er is, uaar mijne
gedachten, Diets fchrikkc}ijl :crs, dan met eengezondhart
'van doze wereld to moeten fchetden . Als men op het
zickhed lift, wandelt de Dood op cen' verren afltand,
,aauwelijks :igtbaar, voor ons been ; wij herkennen hem
xijet, voor dat hij (ins in zijne armen neetnt, en zelfs dan
xaog niet . Dank zij de 'loop, die de dcur des ]evens hij
deft itlensch Diet cerder fluit, dan op bet oogenblik dat de
g iel hare woning verlaat ;"
under den weg treft hij eerie but aan , waar men be,
zig was den Duivel nit to drijven . Dit geeft hem geleenheid oni de wonder vreemde leer derBooze Geesten bij
jndjcr;c ; to outlcden, en de Toverliekfen aldaar to beiT:hrijven . -- 'let verbranden eener Vrouwe met bet lijk
hair ;
g
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(mars Mans geeft hem gelegeiiheid, daarover ophelderende waarnemingen mede to deelen, die in vele opzigten
van de algemeen des aangenomene denkbeelden verfchillen . Lij her Dorp Veloer zag onze Reiziger de opoffering
eenerjonge Weduwe . „ Een kuil , to voet lang en 8 voet
breed , waarin men onophoudelijk bezig was bout to
werpen, om den fchrikkelijken kolengloed to vermeerderen, was gereed om hot arme flagtoffer to ontvangen .
Zij naderde als in triomf,dien vuurpoel,welken men na
met hooge marten had omringd, opdat zij, in dit diepe
bed vol gloeijende kolen ziende, niet verfchrikken zoude . Bet lijk van haren Man lag op eene baar aan den
rand . Na vele ceremonien, en cen vrij bedaard affcheid
van bloedverwanten en vrienden,, gaf men baar een' pot
net olie , waarvan zij eerst eon gedeelte over ltetlijk
Boot, en, denzelven toen op haar hoofd zettende, riep
zij driemaal : L\7 raina! met luider ftemnae . De mat word
fchielijk weggenomen, ]let lijk in den kuil gefme!en -en , zonder de geringfle draling of blijk van vrees,
#'prong zij ]let in dien gloeijenden poet na, onder een
vreesfelijk gefchreeuw van wijven en her verdoovend geraas der fpeeltuigen, terwijl to zelfden tijde alle de omilanders haar eene menigte brandhouten (die ell : to diets
eindc in de hand hield) achter na wierpen, waarmede zij
xerftond bedekt word . - lk ijsde, toen zij den fpro»g
deed! " -- Hij leers ons de Goedergelukzeggers des
lands kennen, hij gelegenheid ftilflaande bij de Volksgebruiken , veelal hoogst vreemd , vol bijgeloovigheden .
Allczins krielt her van Pelgrims en Monniken, wier bijgeloovigheden geen gunftig denkbeeld van de ontwikkeiing des verftands inboezemen . De Heresnieten , hier
breedvoerig in foorten en levenswijze befchreven, flreklken daarvan tell blijke . \Vij nemen alleen over , hoe een
Heremiet, dit levee moede zijnae en wenfchende to flerven, zich op weg begeeft naar het Oosten of Noorden ,
in de vier-en-twintig uren maar drie mogende rusten,
tot hij op de reize bezwijkt , en van vermoeijenis of
krankheid den geest geeft ; ofj her ftaat hem vrij, zich
door een der vijf volgende verdienftelijke zelfmoordet
het leven to benemen . Ten eerfte , van honger to flerven . Ten tweede, zich in koedrek to doen begraven,
denzelven met eigen handen aan to fteken en daar in to
verbranden . Ten derde, zich bij Thibet in de fneeuw to
begraven . Ten vierde , aan her uiterfle einde van Ben
1i
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galen, daar, waar de Ganges zich door duizend kanalea
in zee (fort, in het water to gaan , noemende alle zijne
zonden op, en biddende to wachten tot dat de krokodiljell komcn oni hem to verflinden . Ten vijfde, zich niet
verre van Allahavad, bij de zamenvloeijing der beide rivieren Ganges en .'urnrna, de keel of to fnijden, of zich
to verdTinken .
Dan , houden wij ons bij dezen nict ]anger op . I-IAAF£ R merkt aan , dat men hier en daar bij de Reisbefchrijvers lets over de Indiaan/che Danferesfen vindt ; doch dat
bet weinige , dat zij er van zeggen, niet voldoende is, en
daar bij nog meestentijds valsch ; waarom hij niet twijfelt, of eene naauwkeurige en uitvoerige befchrijving
dez~r in gindfche landen zoo noodzakelijke en onontheerhijke klasfe van Vrouwen zal zijnen Lezer welkom zijn,
1- 7iij geeft er een geheel lang Hoofdftuk aan, en diner
twee gekleurde Afbeeldingen tot opheidering . Dc voor .,
naamfle bezighcid dezer Deyedrchies, of Danferesfen, is,
om voor bet beeld van den God, dien zij dienen, bet
zij in den Tempel of in 't openbaar, als hetzelve in pro .
cesft*e door de itraten words rondgedragen, to danfen, en
den ]of en de daden dezer Godheid to zingen . De God
der Liefde, der Dartelheid en des Vermaaks ! De voornaaFnlte wonen in den Tempel , en , behalve de Tempel .
dienften, (lie in de daad vreemd genoeg zijn, dienen zij
voor Concubinen der Brasninen en Adere hooge Casten,
om to beletten dat deze zich met openbare ligtekooijen
en ,gemeene Danferesfen vermengen, en daardoor hunne
Caste verliezen , waarop zware en hoogstzonderlinge
1lraffe gefteld is . - Tusfchen dc Danferesfen der voornaamRe Tempels, en die , welke men bij Feesten en andere gelegenheden hat roepen , om er to danfen en de
gasten to vermaken , is een groot onderfcheid . - Van
deze laatfle heeft men verfchillende foorten . Sommige
dezer leven onafhankelijk in troepen van tien of meerder
bij elkanderen, reizen van plaats tot plaats , en deelen
hare winflen met de fpeellieden, die haar vergezellen . -Andere zijn onder bet opzigt van Daijas, of oude gewezene Danferesfen , die alleen al bet voordeel genieten , en
deze meisjes daarvoor voeden en kleeden . -- Nog andere zijn werkelijk flavinnen van zoodanige oude wijven,
die in hare jeugd , door koop of adoptie , eenige zeer
jonge meisjes hebben weten to bekomen, aan welke zij
mare k- unst hebben geleerd, ten einde voor haar op den

on-
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ouden dag den kost to winren . - Nog rneer foorten telt
onze Reiziger op . - De verkeering en gemeenzaambeid met de Danferesfen van den hoogilen rang is zeer
omheind, en zware ftraflen betengelen zulks ; dan bet
is er verre of , dat alle deze Danferesfen Vestaal/che
2faagden zijn , of der kuischheid hulde doen . „ Het is
valsch," fchrijft NAAFNER , ,, hetgeen Reizigers en
onkundige Europeanen fchrijven, dat de Danferesfen verpligt zouden zijn, zich bet eerst aan den Opperpriester
des Tempels over to geven ; bet tegendeel is waar, zij
kunnen hare minnaars in of buiten den Tempel kiezen ,
inits dezelve uit de hooge Casten, bet zij die der Braminen, of Xeteries, zijn ; en zoo zij zelfs haar ganfche
)even in den maagdelijken flaat wilden volharden, zoa
let haar volkomen vrij ftaan ."
HAAFNER meldt niet, dat dit eeniger geval is ; wet,
dat zeker flag eene k.ostwin•n ing met hare bekoorlijkheden
anaakt . „ Din onder deze , " geeft hij to veritaan ,
„ vindt men die onbefchaamdheid, die aanftootelijke en
walgelijke manieren, houding, gebaren en woorden niet,
Welke men bij dergelijke vrouwlieden in Europa ontmoet .
In 't openbaar :zijn zij zoo zedig als de eeriij .kfte vrouw
zijn kan ; bet is .al .lee.n onder vier oogen dat zij axles doen
om hare min ;naars to behagen, door hun de teederfte namen to,geven , met de vriendelijkite onthaling en de uit,gezochtfte vleijerjjen ; otok is bet zees moeijelijk, zich
3tit hare ftrikke .n to ontvwarren ." HAA3+ •N•LR vie] eenigzins in de ftrikken van dus eene Danferesfe, gelijk bet
Me Uoofdftuk .oitwijs•t , daar hij op haar verflingerd
gexaakte ; dit is die zsA- a, van welke wij reeds repten . Zeer uit_voerig wordt de aantokkelende Weeding
befch.rewen .
Bet veibI1ijf •van eenige weken, uit .boofde van bezigheden, to Mazulipatnarn geeft_ hem gelegenheid om daarvan meer bijzonder to fchrijven . Hij beyond er zich ten
,tijde van de grootfte iiitte, welke die onder de line, to
:meermalen en Lang beproefd_, verre overtrof, en hij niet
deter vergelijken kon, dan bij bet gevoel in de nabijheid
van eeuen gloeijenden oven . . De landwind voert die verflikkende -hitte aan. ,, In de eerfte week is dezelve nog
eenigzins dragelijk, loch dan neemt zij van dag tot dag
zoodanig toe ., dat men op 't Iaatst van angst en bettaauwdheid niet weet , waar zich to keeren of to wenden . Het blood fcbiju .t, in de opgezwollene adorn, to
ko-

476

J.

lIAA

NEK

hcken ; de adem wordt kort en zwaar ; bet aangezigt en
de handen verfcilroeijen ; de huid wordt droog als par .
keuient ; alle uitwafeming houdt op - wat men ook
doct , niets kan dezelve to voorfcl :ijn brengen . Men
krijgt ztivare hoofdpijn, vergezeld van eene raauwe keel,
zoodat men naauwclijks kan flikken, en men wordt van
cen onleschbaren dorst gekweld . Vergeefs zoekt men
allerlei middelen om zich to verkoelen ; alle ligchamen,
anderzins koud van card, zijn nu warm, ja, zoo ze aan
de open lucht zijn blootgefteld, beet . Het beste middel
nog, om cenige verligting to verkrijgen , is, tot aan den
.pals in eene tobbe met water, bet grootfte gedeelte van
den dag door to brengen ." -- Hoogstgevaarlijk is bet,
in cene lucht, alsdan met elektriek vuur bezwangerd,
bovcnal op bet middaguur , buitens huis to gaae ; velen
zijn van onbehoedzaamheid flagtoffers geworden . Bij
die hitte komt hot ftuiven des zands, door fnelle rukwervelwinden been en weder gevoerd , van de zandige
heide . Gelukkig dat doorgaans een zeewind ten vier
ure die ondragelijke hitte afkoelt!
Onder de met zijn land of werelddeel ingenomene Reizigers behoort voorwaar de Ileer IIAAFNER niet : bet
reizen in Holland, Duitschland, Frankrijk, van hem,
zonder zich to overhaasten, met eene voile bears, bezecht, veracht hij , bij bet reizen in een' Palanquin in
deze oorden . De ontmoeting van cen 7,,gie doet hem
die geestdrijvers befchrijven . Onder dezen had hi) eenige
waarlijk godvreezende,'deugdzame en veritandige mannen ontnloet (wij gelooven dat hij ze elders die bijnamen
niet zou gegeven hebben) ; doch, voegt hij er nevens,
men heeft er ook vele huichelaars en bedriegers onder .
13ij de fraaije befchrijving eens vreesfelijken onweers,
vinden wij opgeteekend , dat niemand der Inboorlingen
eenige de minite vrees liet blijken . Vreemd in de daad ,
bij onkunde , is dit verfchijnfel .
Den veldflag van Perambani tusfchen de Inboorlingen en
de Engelfchen befchrijvende, zwelt de ftijI geheel tot eene
Ooster fiche hoogte . Ilet gebeel of to fchrijven , is ons to
breed . De ongelegenheid, waarin de Engelfchen zich bevonden, vermeldende,fchrijft hij : ,Gelijk een orkaan,
die, in zijne vernielende vaart door een digt wood gefluit, met verdubbeld gehuil en woede zich een' doortogt zoekt to banen, tot dat liij op 't laatst doordringt,
en over de omgelorte boomen in bet weergalmend dal
fchiet,
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fchiet, zoo vreesfelijk zijn de hethaalde fchokken der
Masrourfche Ruiters op der Engelfhen geduchte vierkant ." Dit overhoop geworpen zijnde , vervolgt onze
Schrijver : „ Tien duizend klingen blikfemen nu to gelijk in de opgehevene vuisten der Masfours . Speren zonder petal verheffen hunne fonkelende fpitfen . Als golven
-der zee, met hunne fchuimende rugger, zoo rijzen en
dalen de fchemerende zwaarden op de hoofden der
Britten . Het is geen geregeld gevecht van gefchaarde
rijen ; bet is eene flille flagtiiig, een moordend gewoel .
Het briefchen der paarden , het tumult en gefchreeuw
der ilrijdenden, bet gekrijsch der woede, bet gekerm der
gewonden, en bet gehuil der wilde vertwijIeling, weergalmt aan alle kanten . Stof en zand, vermengd met de
fhkkende uitwafeming van menfchen en paarden en den
damp van bet rookende bloed, thigt omhcog, en omgeeft de ftrijders met eene dikke wolk ."
Wij voegen er eene fchilderij van tegenovergelteldeii
card nevens , bij de rivier Kischtnapatnair. gemaald .
„ Welk een Paradijs der Natuur ! welke liefelijke uitzigten, langs deze heerlijke rivier! Stil vloeide zij daar
henen in fchilderachtige bogten ; en , bet einde van hare
wijdloopige baan naderende , fcheen zij met hare blaauwe armen nog voor bet laatst de boschrijke eilandjes to
ombelzen , die zich in haren weg hevonden . Hooge
Palm- en Kokostopen fpiegelden zich regts en links,
zoo ver men zien konde, danfende in haren effenen vloed ;
met liefelijke boschjes, op heuveltjes, die zich bet oog
its een fchoon rustpunt aanboden . Het geroep en gezang der arbeideren over bet water , de fchelle ftemmen
van vrouwen, bet blaffen der honden, bet loeijen van
bet vee, dat , in de topen verborgen , de fchaduw en
koelte zocht, of zijnen dorst aan den oever leschte, klonk
in verwisfelende en zacht melodijfche toonen tot ons
over ."- Een fijn gevoel voor defchoonheden derNatuur
is alomme blijkbaar in zachte en juiste fchilderingen .
Reeds hebben wij aangemerkt, hoe HAAFNER doorgaande de Engel/ehen in den affchuwelijkf'en dag zet ;
din hij maalt een uitvoerig afzigtig tafereel , van bl .
337-350. En wit men bet reeds niet gunftig denkbeeld ,
in 't algemeen van hun gevormd , die men Oostindievaarders noemt , veriterkt vinden , men leze van bl .
434-450 .
Dat deZendelingen, om den Christelijken Godsdienst
1T1
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in het Oosten voort to planten , ook in bet voorbijgagn
eene beurt krijgen, is to wachten van den Schrijver ,
wiens Verhandeling over de Zendelingen enz . door TEY.
LERS Godgeleerd Genuotfchap met deli Gouden Eerprijs

bekroond werd .
Mogten de gunflige dagen , Welke HAAFNER met dert
veranderden Regeringsvortn, die in ons Land heeft ftand
gegrepen , onze Ilezittingen in het Oousten (pelt, aan •
broken !
Wij laten den Heere HAA*'NER , en hij ons, bij llee
einde dezes Deels, in pijuhjke ongerustheid, wegens den
beet van eene gi tige Slang in zijaeu vinger .

Twee de 13allingjehap of Vlugt uit Antfler(lam 0
Tooneel%pel door A . LOO )ES Pz . , gevol d dour een Lofdicht,
Te Haarlem, bij A. Lousjes Pz . r8o$ . 1n gr . 8vo . I2¢ BI.

}IUIG OE CROOTS

tot onzen grooten en verdienftelijken LanLenoot„
Alles,wat
wiens vlugt uit Amsterdam bet onderwerp van bet aangeb
kondigde T .)oneellluk uitmankt, eenige bctrekking heeft, zal,
zonder twijfel , door elken Nedcrlander met genoegen wordetn
ontvangen_ De namen van DE GROOT, VONDEL en UITENBOe
t'rAART zijn zoo beroemd in 's Lands Gefchiedenis, dat ieder
Iluk, dat met dezelve prijkt, naauwelijks eenige aanbeveling
behoeft, en de poging , om de nagedachrernis v~qn doze en
andere VaderIandfctte 111annen door middel van bet Tooneel
levendig to houden, is indedaad den hoo .;ften lof waardig .
Een der grooute vourdeelen , welke ons de Gefchiedenis
nanbrengt, i ; bet voorbeeld dier Grooten en Edelen , welke
door haar zijn vereeuwigd ; - en waar is eeue plants, zoo
gefchikt als bet Tooneel . ow dot voorbeeld to doen uitblin .
ken en met kracht en nadruk to listen werken? Het Tooneet
verplaatst ons zoo geheel in de vorige tijden , van welke de
Gefchiedenis tlechts verhnlen geeit ; bet maakt ons zoo bekend met de perfonen, welke in die tijden gelcefd hebben ;
wij worden , als het ware, hunne tijdgenoaten ; wij namen
deel in hunue verrigtingen , wij hooren lien fpreken, wij ziett
hen werken en handelen, en er is niets, dat onze zinn n levendiger aandoet en in oils gemoed een' kraehtiger indruk nalaat, dan eenc Tooneel-vertocning van wire en belangrijke
gebeurtenisfen , van edele en vereerenswaardige perfonen,
wier bedrijven tivij bewonderen en wier namen bij ons it%
zegening zijn .
Wanneer wij her Tooneel p+t dit ongpunt befchonwen , ett
de verdienfle van I listorifehe Drama's daar in fleilen, dat zij
ons perfonen van vorigo tijden in een levend tafareel vertoo-.

nen

B, LOO5JES YZ., iiuiG

DE GROOll .

47,*

get, croor ons oog doen fprekcn, werken en handelnn, daft
volgt bet, onzes inziens, ook van zelfs, dot bet eerfle en
voornaamfle vereischte in deze Drama's historifche waarheid
Yioet wezen , daar anders bet opgegeven oogmerk met de
vooraciling dezer Drama's ganfchelijk zoude verloren gaan .
Men zegge niet, dat bet ftuk, als voortbrengfel van kunst,
in waarde moet verminderen , naar mate men zich met meet
naauwgezetheid aan de waarbeld van bet historisch verhaai
1binden moet. Neen _ waarheid tnoet bier sevens fchoonheid zijn,, of liever - waarheid en fchoonheid moecen zoo'
danig vereenigd wezen, dot geene van beide behoeft to wor.
den opgeofferd ; en bet voorbeeld van gefchiedenisfen, die
et
t zonder verdraaijing van gebeurde zaken, of zonder verwaarloozing van eei heid in handeling, tijd Gy plaats, ten tooieele kunnen gevoerd worden, bewijst ntecs meet, dan dot
die gefchiedenisfen in bet geheel vaQr geese dramatifehe voor"
3lellingen gefchikt zijn .
Dot nu de Heer LoosJrs non bet opgegeven vereischte niet
heeft voldaau , zal de 7 ezer fpoedig ontdekken . Wij behoe'ten den Schrijver de afwijkingen , , door hem gebruikc, niet
onder bet oog to brengen, en doen dit dies ce minder, otndot die afwijkingen joist niet van de ergfle foots zijn, omdat
dit fluk nog onlangs breedvoerig in deze Letteroefeningen is
behandeld (*), en omdat wij ruimte willen behouden voor eenige aanmerkingen op de Dramatifche behandeling van dic fluls
en bet mededeelen van eene enkele proeve . Wij voegen er
-alleenlijk nog bij, dat bet den Dichter tot geene de minfle
verfchooning verflrekt, dot hij de historifehe vrijheden binnen
vrij enger palen heeft befloten , dan onlangs een buitenlandsch
Genie omtrent onzen RUIG DE GROOT gedaan heeft a daar tocli
de [leer voN KOTZEBUE de gefchiedenis en bet karakter vats
onzen DE GROOT zoodanig beefs_ verknoeid, dot bet elken Vaderlaader mvt verontwaardiging moet vervullen .
Wat nu bet fluit zelve nangaat -_ ails dichterlijke zarnen .
fpraken, Root voor de leftur, is hen , naar ons oordeel, uittnuntend . De verzen zijn doorgaans vloeijend en krnchtig .
De karakters zijn good voorgedragen en wel volgehouden .
De coal, die de perfbnen voeren, is waardig en edel, en men
leest bet geheele Dichufluk met bet hoogfle genoegen . Doch
als Drama, om ten Tooneele gevoerd to worden, ontbreekt
,bet dit fluk aan genoegiame handeling. De geheele intrigue
be(laat in gefprekken en overleggin ;-en van nz GROOT's Vrienden, om hem zijne voorgenomene vlugt of ce raden, althans to
doen uitflellen tot de komst van uiTENBOGniRT . De cenige
perfoon, die hen fluk op het Tooneel nog zou verlevendigen,
is
(* Zie de Recenfie van des Schrijvers drnald Geesteranus en sm .
fauna van Ooitdi,jk in de Leuiero f. voor sit jaar, No. III, bladz .
at6 ca vol& .
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is TESSFLSCHHADE ; dock wij vrcezen , (fat bet bedrog, hetwelic
de Dichter hair seat fpelen, met Let arakter dezer kiefche en
edele Vrouw weinig overeenkrmt. Her fluk loopt vedl to
eentoonig; of ; de gefprekken zijn diet belangrijk genoeg en
veel to la^ u!t_-,crekt, een de A nfchouwer neemt to weinig
deal am den Held van her flak .
MisCchien moeten doze gebrel .en we[ voor eon deel aan de
CeCchicdenis zelve tvorden toegefchreven ; doch de Dichter
had dezelve ook grootelijks kunnen wegnemen . Zoo hij had
kunnen goedvinden, om or con pair vijanden van DE GROOT
in to brengen, die beraadflaagd hidden, otn deszelfs verderf
to bewerken ; zoo hij her gevaar, waariti DE GROOT zich bevond, flerker had doen uitkomeu ; zoo or werkelijk pogingen
wares gedann, OM DE GROOT gevangcn to semen, en doze dan
eindelijk, door de help zijner vrienden , alle doze lagen ware
ontkomen en zich met tie vlu( , t had rred
din zou
de be!angfteliing van den Aatifchouwer veal grooter zijn ge'vorden .
Ook geven wij den Dichter in bedenking, of 'net fink or
niet bij zou gewonnen hebben , wanneer de vaderlaudsliefde,
of liever de zucht tot den vader!andfchen grond, in DE GROOT
eenigzins fLrker ware gefchetsr? De vrienden van DB GROOT
laten niets onbeproefd, om hem to -ewegen, van to Amfterdam to blijven . Hiertoe worden zelfs hedrog en kunfienarijeti
aangewend . (Dit komt zeker uit gr .)ote genegenheid voort ;
maar dewiil zij DE onooT en bet Ceviar, waarin hij zich bevond, kenden, been her veel van make, onverflandige l ief.
d e .) Dt; GROOT daaren , e=en wij8t alle deze aanzoeken van de
hand, heefi vast befloten, om her Vaderland to ver!aten, en
men ziet niet, dat hem dit veel moeite'lost . Zoo her gevaar,
tvaarin DE GROOT zich beyond, met fterker kleuren ware gefch ldcrd ; zoo hetzelve van oo,genhlik tot oonenblik ware
toc enomen oil al dringender geworden :, zoo DE GROOT Diet
aan tnct tnoeite had kunnen befluiten, ow den vaderlandfchett
bodem to verlaten ; zoo zijne vrienden op iijne vlugt, uit
vrees voor •z ijne veiligheid, hidden aangedrongen, in, ze!fs
eenige zich hidden nangeboden, om met hem to gain - din
zou, naar ons gevoel, de werking van her geheel fcbooner,
treffender en krachti e . zijn geweest .
Doch wij bedwiugen ons, om verdere aanm~rhingen hieromtrent to waken . Elk heeft zoo zijue eigene wijze yen zien,
en de gebreken, die bet flair, als beftemd voor her Tooneel,
moge hebben , worden door de fchoone , regt Dichteriijke
verzen rijkelijk vergoed .
Reeds bet eerie Tooneel twsfchen VONDEL en zijne hbo.iw
is zeer fehoon . ti ONDEL werkt -,in her Dichrfluk : Saar,,
de van st'ijlcr: den (leer JOAN VAN OLDENB LRNEVELD, Vader des
Vaderiands .
De Vrouw is beducht, dat voawr ;.'s ltcitelzucht
bun

riUIG DE GROOT .
hun nieuwe
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onheilen znl berokkenen .

• Ach I waar' dot hekelvuur, 6
legr de Heer
den mond ;

LOOSJES

aan
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Op den

VONDEL. !

VAN VONDEL

Wenseh

van

uitgebhzscht,"

deze krachrige regels in

• Gij wenscht dit, en gij kept mijn Vaderlandfcheroltdheid,
X11 wat op 's hasten grand lit,
Dat welt mi' naar de keel . Neen 1 neen ! mijn hekelvuur

l\gijn' fieren vrijen geest .

Zal niet gebluschr mijn voor mijns levees avonduur,
Wanner zich traagheid nan gevoelloosheid zal huwen,
Wanneer 1k gruwlen kan aanfchouwen zonder gruwen,
Als 't fchoone op mijnen geest zijn' zaaigen invloed derfc,
Als 't rein
n~ gevoel der deugd in mijnen boezem flerft ;
Of zoo ' Y, met een verftompt of coegefchroeid geweten,
Gelijk er velen zijn, her kwade goed kan heeten,
En 'c brave weder food, naar d'eisch van eigenbaat,,
Die flechts z.ch zelf bemint en God en Inenl°chen hang'
En een weivig verder :
„ MARIA, dietbre Vrouwl als seder kruipt to krimpr ;
En, vol van menfchenvrees, zelfs gruwlen loos verglimpt,
Dan mag de Dichtkunst nog de tanl der waarheid fpreken,
En doer, als door Gods taal , den wreevlen trots verbleeken .
Dit is her heilig rep, dat God den Dichrer gaf,
En 'k fin voor mijnen flood dit dierbaar regr niet af ." eUZ.
Op bladz.

22

Se?t

VAN DEN vELDEN

Ran

DE GROOT :

• Utiv hoofd omringde een kroon, indien her food nor

mij :

,

En bet edele antwoord van DE GROOT is :

• Voor Pleitrol, 73oekvertrek en Randzaal opgetogen,
Ileeft zelfs de glans der kroon niets heerlijks in mijne ooge7s
Hoe verder van den croon hoe nader aan 't geluk!
Ach! dat men nimmer mij mijn boel :cel we&r ontruk,
Dot ik, dit Land entvlugt, mij nail den boord der Edre,
Vergeten van elk Hof, in eeuzaamheid bedelve,
En bij mijn SoRGIUS die reine vreugd genier,
Die Letteroefening aan hare vrienden biedt .
Gelukkig. is de man, zelfs bij de felffe flagen,
Die als slaloNIDES al 't zijne met zich dragen,
En in zija hart een fchat van vreugde vinden kan . ...
Nut bovenal, mijn Wend 1 is 't een gelukkig tears,
Dies
K k
UTT, ISO$ . ate. I3 .
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Die o met den (chat van kunde, in zijnen geest vergaderd,
De reinfte bron van vreugd voor 't menschlijk harte nadert, .
Die, daar hij de ijdclheid van 't ondermaansch befeft,
Zich als eeu Adelaar her boven 't aardsch verheft,
En, zonder dweeperij , in zijn befpiegelingen,
Ails tot bet Heiligdom der Godheid door kan dringen ."
IIet Dichtftuk , dat de Heer LOOSJES aan VoNDEL in den
mond legt en de plants bekleedt van bet verlorene, is, naar ons
oordeel , uitmuntend
'
uitgevallen . Men ontdekt er de mnavier van VONDEL in, zonder dat bet icts getnanierds bezic,
en bet doet der kutist van den lleere LoosjEs geene geringe
eer aan .
Het is waarlijlt jammer , dac de fchoone verzen van dit
Tooneeliiuk door eenige vlekken , die de Dichter ligtelijk had
kunnen wegnemen , ontluisterd worden . De uitdrukking op
bl. 14 : „ Op dat zij (eeue rol papier) niet zou dolen," is gedwongen . Op hladz. 21 komt in den regel : „ Die zag Inij
altijd koel : toen met den nek mij aan" - bet woordje mij
verkeerdelijk tweemaal voor . Waarom niet Fever : „ Die
zag met ltoetheid Heeds -- coen met den nek mij aan?" Het
gezegde van VONDEL op bladz. 23 :
- ... „ 't IS VONDEL, die u zoekt,
En zich tot dit bezoek zoo onverwacht verkloekt ,
kliukt in onze ooren zeer onaangenaam . De uitdrukking op
bladz, 44 : „ Ik ben voor deze rol flecht opgewasfen," is plat,
en komt ons in den mond van TESSELSCIIADE tier waardig
genoeg voor, enz .
Aan andere plantfen , als aan den eerRen regel op bladz .
n5 ; aan bet gebruiken van : „ ll1ijue i-ieer - eene nieuwes
last ;
be/lierde voor beflierdet, verdiende voor verdiendet,
enz . ; als mede aan bet bezigen van onderfcheidene korte
voor large lettergrepen , behoeven wij den Heere LOOSJES
llechts to heriuneren .
De Beoefenaars onzer Gefchiedenisfen en de Beminnaars
van bun Vaderland en tevens van die Edelen, welke dat Vaderland tot luister verftrekten, zullen zich met de lezing van
dit Tooneelftuk op de aangenaamlie wijze verpoozen, en er
veel in aantreffen , dat de dierbaarfte herinneringen bij hun
opwekt.
Het Lofdicht op HUIG DE GROOT, dat mede gedongen heeft
naar den prijs , door de Maatfchappij van Taal- en Dichtkunde uitgeloofd, is zeer gepast achter dit Tooueelftuk geplaatst. Het heeft vele en onderfcheidene verdienflen, en de
gevoelige coon , die er ltl heersebt, vooral in bet slot, beefs
ottai bilzouder bebaagd.
,,ant

NUIG DR GROOT.

483

Laac ons , tot eene proeve , een paar coupletten tnede •
deelen.
,, 6 Delft, die 't wonder van verftand,
Den Feniks der geleerdheid baarde,
Gij gunde(t) de eer van 't Vaderland,
Na zijnen dood, 'een handvol earde .
Hier, Broeders! bier drukt mijne voet
's Mans _grafzerk . r • Deze groud is heilig.
Hier rust zijn(e) asch voor wraakzucht veillg,
Flier heeft vervolgzucht uitgewoed .
Dat Eerbied zich een(e) eeuw verfchuil',
In 't eind zal zij (hij) haar (zijn') kracht ontvouwen ;
Uit marmer, uit arduin een zuil,
Ter eer van Deugd en Wijsheid, bouwen .
Hier was 't, dat, met een refine vreugd,
Ouze eeuw een' fchoonen pligt vervulde ;
Hier deed bet dankbaar nakroosc bulde,
DE GROOT! aan uw Verftand en Deugd.
ja I bier aanfchouwt ons oog uw beeld,
Met lauwren, met cipres omtogen.
Wat vreugd is 'f, die mijn' boezem fireelt i'
Wit tranen wellen in mijne oogen ?
Dit eergraf wordt een dankaltaar.
Wat, wat belet mij bier, in 't midden
Der doodfche flilte, de asch to aanbidden,
6 Vrijheid! van uw' Martelaar?" enz .
De druk, het papier en het Vignet op den Titel zijn frail
en keurig.

3 edichten van m. WESTERMAN . In den Hage, bij Immerzeet
1
en Comp . 1807. In gr. 8va . 159 B!.
ederom een gefchenk aan den Helikon! -- en we! van
W
eeuen Man, wiens naam, naar Recenfents gevoelen, op
de rol van Pindus Zonen waardig prijkt! In de daad, veel
goeds en fchoons bevat deze bundel . Niet ddnen zang vond
de Recenfent , waarin niet voortreffelijke gedachten, kunsti
matig uitgedrukt , door vinding verfierd en bier en daar
flout Tin hare beelden . Hierhij komt de zeer eenvoudige loop
der denkbeelden , zonder gezochte overgangen of flopwoorden ,
aan eene eigenaardige versmaat en een zoetvloeijend rijm verb®nden . Alles ptijst zich dus aan , zonder dat tone fcherpe
K k 2
kri •
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kriciek alhier op kleine fouten mag turen . In bet fluk, geti.
teld : HUIG DE GROOT, dat onbeloond mededong naar den eerprijs der Maatfchappij van Taal- en Dichtkunde, komen uitmuntende coupletten voor , die waarlijk voor de bekroonde
Prijsverzen niet behoeven to zw1chten ; doch de inleiding is
to tang en de inhoud to zeer buiten verband met de gefchiedenis , welke toch dies grooten Man alleen doer kenuen .
Schoon, alhnewel niec nieuw , is de vergelijkiag der Hants .
list, welke den haat cegen hem ftookte, met de Slang, welke
zelfs den Leeuw, Hollands Volk, verfchalkt.
Der dieren worst, in toorne aan 't ziedcr.,
Daar zijn gebsut bet wood otitzet,
Doe, this bet roofgedierte vlieden,
:41s hij zijn' klaauw ten aanval wet .
Naar, ais hip, ongewoon to beven,
Zieh zorglaes beef: ter rust begeven,
En zich op zijnen nnoed vertrouwt,
Dan dringt de Hang, cerst laf verfchoien,
4rglistig, kruipende uit haar holen,
En treft den koning van bet wand.
Bovenal onderfcheidt zich deDichtcr in axle zijneZangen door
de keus van bevallige en waardige onderwerpen, der geheele
menschheid heilig . De Zangen aan God, 7roost aan eerie Moeder, aan T$irza, clan eene regtfchapene Moeder, en andere
meer, zijn vol van de edelfle gevoelens en daardoor ann bet
teedere zeer uia verwant, zoo als in den genoemden tweeden,
bij bet overlijden van een Kind :
4ch, barsi vrij in tranen nit,
Start hens, kruipende op uw fpruit,
Op bet vruchtje, dot gij teelde,
fiat gij kuste, dat u flreelde,
Dat, al dartlende op nip fchoot,
't V'oedfel in de lipjes Mot t
rich! seat fchenkt een grooter weelde,
Dan aan 't blakend moederhart
't Lieve Kind, gebaard wet fmart?
Eukele, door gewoonte gewettigde , uitdrukkingen en beelden, b. v . van ziekn , die voor bet oog der God field knielen
(bladz . 32 .) en van bet fchuim, dat , in een onweder en florm,
al fc ustf-Mend , den Jteve n bekruipt, (b1 . 57 .) zuhen door deta
Dichcer zeif, bij meerder nadenken, afgekeurd en door juistere bewoording des Lezers vervangen worden .

A. LAP ONTAINE, DE L09B0L.

De Losbol, door AUGUST LAFONTAINE. Met Platen.
Ion,. bij F . Bohn . i8o8, 1! Deelen. In gr. 3ye.
656 Bl.
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Te Haar.
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van dit Werk lokt juist niet bijzonder uit ; dock
D edesTitelSchrijvers
naam bewijst reeds genoeg, dat men bier
niets lezen zal, hetgeen de zedelijkheid eeuigzins kan kwetfen .
De Losbol, die bier geteekend wordt, is een der edelfte menfchen ; en hoewel de oppervlakkige befchouwer van zijne daden hem voor een ligtzinnig loshoofd bouden moet, zoo kent
hem ieder Lezer, die van alles den zamenhang weet, voor
eeu jongeling van de zuiverfle en edelmoedigfie beginfelen, en
draagt hij bij iedere 'daad goedkeuring en bewondering weg .
Deze daden zijn Intusfchen dikw1jls zoo geheel en al van dies
card, en hij zoo zeer tot her weigeren van opheldering gedwongen , dat ook de harten, die hem bet meest liefhebbea
en vereeren, hem moeten miskennen en zijne braafheid betwijfelen ; er zijn zoodanige booswichcen in 't fpel, dat de
Lezer gedurig in angst is voor de uitkomst, en zich herinneten moet : „ ik leze eeu' Roman," om aangaande die uitkomst gerust to zijn ; terwijl intusfchen zich eindelijk alles
fchikt, hij tot her toppunt zijner wenfchen komt, en de boosheid haar loon ontvangt .
Intusfchen , hoezeer wij de uitmuntende beginfelen, den
flandvastigen zedelijken moed, en den werkzamen menschlievenden geest van dezen Losbol met geheel ons harr goedkeuren, zoo kunnen wij echter zijn voorbeeld niet in ieder opzi r en zonder ultzondering aanprijzen ter navolging . Her verteren namelijk en befleden, al is t dan ook met her menschlievendst oogmerk, van zoo vele duizenden, door eenen jongen mensch , die zich daarenbovcn aan geene vaste beroepsbezigheden of ambt naar 't fchijnt verbond, maar eenvoudig en
ruimfchoots, edelmoediglijk, aan den man bielp, hetgeen an .
deren voor hem gewdnnen hadden of nog werkelijk wonnen ,
is joist niet navolgenswaardig voor iederen Lezer, en waarlijk tegenwoordig althaxs in Holland ook maar voor weinigen
doenlijk ; en , al kwamen de vroegere dagen van winst ca
voorfpoed bier nog eenmaal terug , op die wijze zou men er
door raken , al had men, zoo als men zegt, een Konings
goed ! - Over 't geheel fpeelt en handelt men in dezen .Romaa
op zoodanig eene wijze met honderden en duizenden, dat
wij de Duitfche namen voor verzierd laouden moesten, indiett
wij ons de gefchiedenis als werkelijk gebeurd wilden voorflellen, en niet weten zouden, in welken hoek der wereld wij die
rijke landen konden ;opzoeken . Onder de uitmuntende fpreukeu
in dit Werk behoort ook deze : „ tot liefde behoort, God dank!
alleeneen hart, geengoud ;" en wij wenschten wel,deSchri °per
K k 3
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had cult denkbeeld Reeds doen uitkomen, en alzoo zijne voorbeel .
dell meer algemeen bruikb, ar ingerigt . De Hollandfche Vertalet
bad dit, aI ware 't hier en daar door eene aanteekening, wet
molten aanttippen en ook we] cen weinig mogen verhelpen . -fiet works tijd, dat de Holiander leere, ook zonder veel geld,
meuschiievend en weldadig, groot en edel to handelen! .
Overigens is gehe l dit Werk in LAFONTAINE'S bekenden
geest ; de liefhebbers van zijne fchrifcen herlezen ook dezen
Roman mc-i dan eons met een nieuw gencegen, en vinden de
vele en groote oawaar''chijnlijkhedeu door de vele en uitmuntende
fchoonhcden overvloedig vergoed.
Ziet hier een huisfelijk tooneeltje, hetwelk deze keurige
Schrijver altijd zoo meesterlijk teekent :- Een der handelende
perfonen herinnert zich, in eenen brief aan zijn' vriend , ann
zijne vroegere en eerfte liefde ; verhaalt,hoe hij zijn meisje't
eerst aantrof bij 't opgaan van een' luchtbol ; hoe hij met haar
in kennis kwam ; hoe zij in 't gedrang van hare moeder of raakte, en hij haar to huis brags. Geheel't fchoone verhaal is to
uitvoerig voor ons beftek ; dan 't volgende willen wij mededeelen :
„ Daar trad ik binnen , lieve Pastoor , in bet eenig1 e
vertrekje, waar de zindelijkheid mij nit elken hoek ce gemoet
lachte ; de zindelijkheid, en eene vergenoegde armoede, die
reeds op netheid en opfchilt denkr . De moeder keek hare
dochter in cens voort aan ; zij had de vraag op de lippen : was
mijn Heer ook befcheidenrMaar de dochter bad hare geheele
vrces vergeten . Zij vertelde van a1 de heerlijkheden van bare
vaart, van de gondels met muzijk, en nu onder de befcherming van de eerwaardige moeder, met zoo veel vertrouwen op
mij, met zoo veel dankbaarheid, met zoo veel lieftalige goedheid, dat roch ook de moeder opgerpimd werd . Zij was de
Weduwe van een' Dorpsprediker, die van 't klein vermogen,
't weak haar Heer zaliger, (zoo noemde zij Karen man,) van
Men zij met eene levendige liefde fprak, van zijne kleine bezolding gefpaard had, en een klein weduwen inkomen, leefde.
De dochter had terfond haar breiwerk in de hand . Mijne
koets blcef zoo lang weg, dat ik alien tijd had, mijne beide
luidjes refit gemeenzaam met mij to zien worden , en to befpcuren dat LoTJE een meisje van geest was, die flechcs niec beichaafd was .
Waar komt 't van daan , lieve Pastoor, dat ik mij altijd in
de kleine beperkte huishoudingen van fchuldelooze menfehen
zoo wel bevonden heb? - Ilet naaikusfen onder bet fpiegel,
en danrbij een almanak, nan een fraai rood lintje hangende,
trok min oog tot zich . III vertoefdc met genoegen op eenige
kopjes , die op eene tafel ftonden, en tusfchen dezelve een
paar porfeleinen beeldjes .
Mijne koets kwam mij veel ce vroeg . Ik hale u nog eens
we-
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weder af, zeide ik tegen de moeder, tot een fpeeltogtje to
water. Zij deden mij beide uitgeleide aan de koets, en LOTjr,
reikte mij de hand tot aflcheid . 1k reed her Paleis voorbij,
dat verlicht was . Bij den heniel ! riep ik, als er maar half
zoo veel geluk in nile doze zalen was, als in dat enge vertrekje, dau was 't toch lets . Onze Dames zouden meesmuifen, als zij van den (leer zaliger hoorden ; maar ik zou willen wedden , dat hij al zalig was toen hij leefde , e ll zijne
vrouw daarbij ."
doer .AUGUST LAFONTAINE . Met Platen. Te 11n1-.
. In gr. 8v0
flerdam, bij de Wed . J . DG11 . 1S07
. 308 BI-
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en weet,wat er van ten onderfverp doorLAFONTAINES pen
M
- worden kan ;" hierin geven wij den Vertaler gelijk, en
dit Meesterftuk kan her op nieuw bevestigeu . Hij flelt hetzelve met de Werken van eenen FENELON ell FLORIAN elijk ;
de tijd zal to dozen aanzien befisfen ; wij noemden bet- reeds
een meesterltuk, doch maker geene vergelijkingen . Natnurlijlc
blijft de Dichter niet bij de gefchiedenis ; bij heeft veel verdicht , en wijkc ver genoeg af. Maar om gefchiedkundige
waarheid en zekerheid leest men de ZEneis niet! -. Echte
oude karakters,heldengeest, goede zedelijke beginfelen, leerzaam onderrigt, en roerende daarftelling van hoogstbelangrijke tooneelen van liefde en menfchenvreugd, eenen roMULUS,
dien men beminnen , eeren , ja bijna vergoden moet ; +p- dit is
't, war OnS LAFONTAINE geeft ; -- eenen beteren, meer leerzamen, beminnelijken ROMULUS, dan de gefchiedenis oplevert en
opleveren kon . Eene verdicbting derhalve, maar welke ook iede .
ren Romanlezer, door wile de bekoorlijkheden , deze foort van go .
fchriften eigen, aan zich boeit. In zes boeken loopt bet ituk af, en
eindigt,daar IIERSILIA de gade words van den gelukkigen ROMULUS .
Codsdien(lige Overdenkingen, en Christelijke svaarf htnving van
WILLEM GEORGE FREI)ERIK , Prins van Oranje, enz . bij de
.Staatsgebeurtenisfen in Frankrijk en Duitschland . Getrokken
sit eigenhandige Brieven, in 1797 en 1798 door dien Forst
gefchreyen aan zijnen ouden en treuwen Friend B . . G . . .,
gewezen Kolonel van de Guarde . IVaar 't eigene Handfchrift
uit het Fransch vertaald, enz. Te Am/lerdamn, bij A . B .
Saakes . 18o8 . In gr . 8vo. 61 Bl.
Clan good vertier noel aanprijzing zal her dit klein gefchrift
ontbreken : de naam van den Prins, die als Schrijver
genoemd words, is hiertoe reeds voldoende ; daarenboven bevat her de betuiging van 's Prinfen liefde en deelneming ,
stet is rel en de leer van vrijbeid en gelijkheid en volksfouverei-
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reiniteit , waarover ook onder ous zoo lang, zoo hevig en
bloedig getwist word , gerigt ;
bet levers tilt de FrGnfche
omwentelingsgefchiedenis afgrijsfelijke herinneringen op ; -het heeft eenen godsdienfligen toon , en noemt den geest der
duisternis als do oorzaak van zoo veel woeling en rampen,
~- cu eindelijk bet houdt de flelling in : „ dat bet oneindig
„ verkieslijker is, om ouder Unen fouverein to flaan, dan
„ door vele fouvereineu overheerscht to worden," en bevat
ook dit goede vermanende woord : „ Nederlanders! nimmer
„ moet bet verlangen naar eene Revolutie -- de hoop op cell
„ Stadhouderlijk Befluur , of de liefdevolle begeerre , om
„ eenen afitammeling uic bet Oranjehuis ann bet regeringsroer
„ to zien, - u tot een woelend misnoegeu opwekken ," enz .
Nog eens, bet lean dit gefchriif aan een goed vertier en
aanprijzing niet ontbreken. - Deze Overdenkingen blijken
door den Prins zelven beflemd to zijn voor 'c publiek ; hij beval zijnen vriend -.an, geene middelen tot de uitgave onbeproefd to laten . De Prins zelf? --- waarom zouden wij hierin
den Uitgever niet gelooven ? De opflellen kenmerken voor 't
minst eene vrij groote mate van drift en nog jeugdig bloed .

Iijftal leerrijke Ge/chiedverhrjlen . En :
Zestal leerrijke G%hiedverhalen . - Eene Bijdrage tot de
Yolkslet?ure . Uit 't Ergelsch ver,aald , order de Spreuk :
voor Christendom en Zeden . Te Haarlem, bij J. L. Augustini . 7808 . In 8vo. 759 en 175 bl
Me Stukje van eeae Verzameling VolksgefchriftH etjes,7dedieen wij
niet genoeg kunnen aanprijzen . Gelijk in de
vorige Deeltjes, ademt ook bier iedere Gefchiedenis den echten
godsdienfligen geest van bet werkdadige Christendom, bevordert godsdienflig gevoel, maar overtuigt to gelijk het verlland,
en doet bet goede betrachten . Zij zijn tegen volksondeugden ,
naar de zeden en in den toon van den gemeenen man , ingerigt.
Zij verdienen de opmerkzaamheid van 't Zendelinggenootfchap,
't welk voorzeker geen nuttiger godsdienilige opflellen ter bevordering van deszelfs doel bier to lande vervaardigen kan ; en
ook die der Maatfchappij Tot Nut van 't Algemeen, wier talrijke
leden zich indedaad verdienllelijk zouden waken , door 't verfpreiden ook van doze Boekjes, welke in eene gemeene Volks .
bibliotheek voor hare bijzondere Departementen flier kunnen
gemist worden . Intusfchen wenschten wij, de Gefchiedenisfen
werden ieder afzonderlijk, en voor eenen geringeren prijs, uitgegeven ; zoo werd menigeen to meer nog uitgelokt out dezelve rond to deelen aan den minvermogendeu, waartoe wij ze
met nadruk en boven aadere, aan one bekende, durven aauprijzen .
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LETTER •O EEENINGEN.
Gefchiedenis der /oden onder hunne Lawdvorfen, T%iervorflen en 1Koningen, federt derzelver wederkomst uit Babel
tot aan de verwoesting van Yeruzalem door de Romeinen ;
t,it echte bronnen zavnengejleld en opgehelderd door j . C- 9
STRUCHTDIEIJER, weleer Iloogleeraar aan de Gelderfche
Univerfteit to Harderwijk : wet Aaumerkingen van den
Uitgever P . L . STRUCHTntEIJizR . Te Groningen , hi)
J . Gomkens . i8oS . In gr. 8vo . Behalve de Voorrede,
enz . 422 bladz .
a , ~I wederom lets over de Joc{en 1 zullen mogelilk
,,A
fommigen op hot zien van ditGefchrift uitroepen,
„ om daardoor bet overtollige van hetzelve aan to duiden .."den " Pus vangt de Gel . Uitgever zijne Voorrede
tan, en ontwikkelt hij de aanleiding en redenen, die heat
bewogen hebben, om den arbeid van wijlen zijnen Vader , offchoon door zeker toeval fpade, in her licht to
zenden . Evenwel , daar de Hr . s TRUCHTMEIJER , de
Loon, dit Werk door eigen aanmerkingen en toevoegfelen, de vrucht e er.e r latere en vrij uitgebreide lekture,
verrijkt heeft, is hetzelve hierdoor to huis gebragt tot
den huidigen trap van verlicliting of kundigheden in bet
verhandeld vak . Veel is er, wel is waar, fints lange
gefchreven over de aloude Gefchiedenis der Joden, waaromtrent do voornamere bronnen, althans de 13ijbel, benc4
vens de Apocryphe Boeken, err de Schriften van Jofephus, gelezen en geraadpleegd worden door elken minnaar dier wetenfchappe , zoo naauw verbonden met de
Christen-Godgeleerdheid . Dan , hoewel wij van bier.
niets onbekends verwachten, doer ons de aangelegenheid
van her onderwerp wel eens naar deszelfs gepaste herin •
nering verlangen ; en zien wij daarbij fechts, of hetzeh
ve door eene bekwame hand is bearbeid . De Vaderlandfche pen is , door eon gunflig vooroordeel , ons
incest welkom, inzondetheid Wanneer zij onze heringe .
inxl. 1808 . No . 12 .
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ring weet to veraangenamen , door bier en ginds eenig

beter licht to geven, en blijk to toonen van oordeelkundige of nette bewerking : wij onthouden dan onzen gullen ]of niet, -.its den prijs, aan verdienfte en vlijt verfchuldigd . Doch, al ware dit ons evoelen niet otntrent
den arbeid der Heeren STRUCHTMIBIJER, flog zouden wij
met alle befcheidenheid en zachtlieid tnoeten tpreken ,
wanneer een vaderminnend Zoon ons deszelfs lettervruchten aanbiedt, als eene hufde aan de nagedachtenis
van bet voorwerp zijner liefde ; terwiji bet ons nu zekere
blijdf'chap geeft, hem openlijk to mogen zeg,en, dat deze zijne Oudermin eu hulde, ais w:eigeplaatst, door
ons met dank ontvangen, met welgevaiien beaamd werd .
Niet beter kunnen wij dit 1Verk kenfchetfen , dan door
hetzelve con bondig en bekwamclijk ;erangfehikt kort begr p to noemen der Boeken van 7ofphus over bet op den
titel aangewezen-tijdvak, toegeliclit', opgehelderd en aangevuld , bovenal uit de Gefchiedverhnlen der Makkasbeen en de Schri/ten des N. Yerboiuls . \Vij doen zulks
to meer, dewijl de Schrijver in zijn opflel „ zich nice
„ zelden , (ja doorgeans zeggcn wij,) bediend heeft
• van de eigen bewourdingen, die in de Nederduitfche
,, Vertaling van jofephus door Sewel (daarna eenigzins
• door 111artiaet hernieuwd, en met Aenmerkingen ver• meerderd) vuorkomen," near laid der Voorrede, hoezrer bet blijl:baar is , dat hij dit hulpmiddel niet misbruikt hebbe, en geenszius verzuimde her oortpronkelijke
ter hand to nenien , en, wear zulks vereischt wierd, deszelfs waren zin op to delven . Ren tweetal Naamlijsten en
Gefhschttafelen, de eer(le der Landvor/len en PConingen vats
; udca uit bet Geflacht der ~4%ainoueeren , de an ere der

zoornaam/ie Viervor/len en Koningen van 7trdea uit bet Geflacht van den Koning Ilerodes, heeft de kundige Uitgever
ontworpen en or hijaevoegd ; aismede een korte Inhoutj
der Hoofddeelen en zaken , in deze Ge/cbiedenis vervat, aaa
derzelver honfd geplaatst ; en gaf hij zich de moeite,
om ., tot opheldering des verhaals, dat bijkans in e6neit
zamenhang afloopt, en naar de opvolging der verfchillende Vorflen en Koningen overjudea gerana'fchikt werd,
aan den rand der blad~zijden een drietal 'I°ijdordeningets
bii to voegen , gevende de eerfte de Jaren na de Schepping, de tweede voor en vervol ens na Christus, de d~rde eindelijk den leeftijd (beter den tied der Heerf happije)
to kennen van then Yorst of Koning, onder wiens Regering
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Ziet hier, waarGefchrift , hoewel
boor de drukpers vervaardigd, behalve door ett ;elijke zijiler 4anmerkingen, met or daad verrijkt, en daaraan de
laatfte befchavende hand gelegd beefs ; terwijl doze opgave tevens de door den Schrijrer gevolgde orde nader
hepaalr . Dan hot words tijd, dat wij hot eigenlijke werk
van wijlen den Hardertvijkfchen Hoogleeraar van naderbij gadeflaan, en dflartoe een enkel meer uitvoerig ver .
baal overnemen, ten einde nit die proeve blijken moge~,
op hoedanige wijze Jofephus door hem gevolgd, of, oni
beter to zeggen, verkorr zij . Tot dusdanig een flaal verkiezen wij de g ruweldaad van I-lerodes den Grooten,
gepleegd aan zijne Echtgenoore Mariamne . „ Na d6
„ overwinnin~ door Ot'Javianus bij Aflium op Antonius
„ (den Vtiend van Herodes) behaaid, en nadat deze
„ (Herodes namelijk) zich van Hircanus ontflagen had,
„ maakte hij zich gereed om Cefar O,'~avianus to gaatt
„ opwachten , van wien hij zich Been gunflig onthaat
voorfpelde, ter oorzaak van de vriendfehap, welke hijj
„ met Antonius gehouden had . Inmiddels gaf hij bet
„ bewind der Rijkszaken aan zijnen 13roeder Pheroras,
„ flelde zijne Moeder Cypros , zijne Zuscer , en alle
;, zijne Magen in de vesting Masfada in bewaring, cit
„ beval Pheroras, zoo zijne reis kwalijk uitviel , de re„ gering des Rijks to aanvaarden . Nopens Mariamne,
„ die zette hij met hare Moeder Alexandra op bet Kas„ teel Alexandrion, waarvan hij de bewaring gaf aaz
„ Jofephus , zijnen fchatbezorger, en Soemus den Itu .
„ recr, aan welke hij heirnelijk bevel gaf, dat zij, in„ dies zijne reis niet wel kwame uit to vallen , en de
„ tijding van zijnen dood bun ter ooren gekomen ware,
„ alsdan Mariamne en haer Moe~dcr orn bet leven zoudeii
„ brengen, en Pheroras met alle hunne magt bijftaan,
„ om bet .Rijk voor zijne Kinderen to bewares . Hierop
„ hegaf hij zich to (cheep uaar Rhodus ." - Her verflag der ontmoeting bij Augustus, wiens edelntoedigheid (*) Herodes doox ronde teal en regtflreekfche beill.
tle ontvouwde zaken zi~n voorgevallen .
mede STKUCHTAieIJER bet Vaderlijk

( 4 ) De geheele aanfpraak van Herodes aan Augustus , van
welke ooze Seblijver afleen her flot (naar laid der op ave in
de Oudheden van Jofophus, Mek XV . II. X . § 64.9) heeft
ovcrgenomeu, deelt ons lofeuljus (t . a. p .) en iu zijue Oor1a.
L, c 1 2
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4Q
lijdenis zijner voormalige beguntliging van Antonio to
treffen wist, en-wiens vertrouwen hij won, ja ook door
volgende heldendaden en vermogenden bijftand bevestigde, laten wij achterwege, om weder to keeren tot bet bedoelde onderwerp (*) . „ Maar hoe gelukki hij buitens„ lands ook was, in zijn eigen huis vond hij niets dan
„ beroerte en onrust door bet misnoegen van Mariam„ ne (t) . Deze Vorstin had alle middelen in bet werk
„ gelleld , wanneer Herodes haar Rhodus vertrok, ona
„ bare bewaarders op hare zijde to krijgen, en inzona , derheid Soemus , wetende dat haar leven en dood
„ van hun afhing : des Soemus eindelijk door gefchenken en beleefdheden overu'onnen , bet gcheim , dat
,, hem toevertrouwd was, aan haar had ontdekt . Wan„ veer dan de reis van dozen Vorst boven verwachting
„ tutviel, en hot eerfte, dat hij op zijne aankomst deed,
„ was, Mariamne to bezoekela , wist zij niet, of zij
„ zich verblijden, of hedroeven moest, en hare zuchs , ten toonden , dat Herodus geluk haar moor droef
„ heid , dan blijdfchap veroorzaakte . Toen zijne Moo„ der en Zustcr, die Mariamne cenen doodelijken haat
„ toedroegen , hem hierover zeer ontroerd zagen, bee , dienden zij zich van allerlei lasteringen , om zijne
„ gramfkhap to vermeerderen ( .1.) . Eon jaar daarna op
„ zekeren middag , als de Koning zich in zijn vertrek
„ begeven had om to rusten, ontbood hij Mariamne .
„ Zij kwam, maar wat bij ook zeide, hij, konde haar
„ net
logen (door STRUCIITNIEIIER aanb~, haald)B . I . IL XV, ook hey
antwoord van Augustus mede. Overigens , ten bewijze der
edelmoedigbeid van dezen Rorneinfchen Keizer, beroept hij
2ich, behalve op Jofephus getuigenis , al mede op Strabo,
Lib . XVI . p. 765 , en Tacitus Ilist . (lees dnn .) Lib . I,
Cap. IX .
(') Verg. Jofeph . Oudli . B . XV. H. XI . § 652 .
(-f) Jofephus fpreekt bier mede van Alexandra, Mariamne!
Moeder ; en is hij cenigzins uitvoeriger in zijn verhaal van
derzelver pogingen om Soemus to winner, gelijk in hetgeen
volgr .
(.i) De weglating van twee paragraphen van Jofephus (5 65 .1
en 655) maakt , dat bier cene gaping is in den zameuhang
der Gefchiedenis, en kwalijk reden to geven vale, waarom de
liefdedrift van Herodes niet zegepraalae over den haat, o .
doze serst na verlsop van een jaar tegen Mariamne losborst.
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• niet bewegen , om bij hem to komen liggen . Want
„ zij deed niets , dan hem den moord van haren Greg• vader en Broeder (*) to verwijten . Siilome hooren„ de, wat er omging, zond eenen Schenker, welken
• zij oangekocht had , in de kamer .
Deze zeide,
„ dat de Koningin hem groote gefchenken gegeveu had,
„ om hem to bewegen, dat hij den Vorst zekeren min .
„ nedrank zoude geven, waarvan hij de kracht niet ken„ nende , bet van zijnen pligt geoordeeld had , den
„ Vorst daarvan to verwittigen . Herodes hierover ont„ field, deed eenen kainerliiag van Mariamne pijnigen,
„ lien hij wist dat zoo getrouw aan haar was, dat zij
„ hem alles vertrouwde . Deze bekende niets, maar
„ liet zich echter onder bet pijnigen ontvallen , dat
„ Mariamne's haat ontitond uit hetgene zij van Soemus
„ verltaan had .
Op hot hooren van deze woordea
• riep 1-lerodes uit, dat Soemus zijn geheim nooit ge„ openbaard zoude hebben , indien hij zich met Ma .
• riamne niet to huiten gegaan had , en daarop deed
• hij hem om het leven brengen . De Koningin wilde
„ hij door een geregt doen veroordeelen, en hebbende
• ten then einde zijne vertrouwdfte Vrienden doen bij„ eenkomen , befchuldigde hij haar van die valfche ea
• gewaande misdaad, als of zij hem door eenen drank
had willen vergeven , en liet (f) die onfchuldige
a• , Vorstin ter dood doemen (j-) . Dus (lierf die kuifche
„ en
(') Te regt heeft de fleer STRUCnTMEIJER Crootvader en niet
Fader gcfchreveil, hoewel van down meldinge is bij /ofephur ;
dan zoo de lezing aldaar voor ccht gehouden moet worden,
zal Mariamne , wier eigen Vader Alexander door Scipio op
last van Pompejus gedood was, evenwel, onder dien vereerenden naam van Vader, haren hoogbejaarden Grootvader, can
Moeders zijde, Ilyrcanus, door Herodes van kant geholpen,
b¢doeld, en dozen moord , benevens dien aan ,friflobulus,
haren Brooder, hem hebben voorgeworpen .
(j- ) Jofephus vertical lijdt zekerlijk lets door de bekorting
van ouzetr Schrljver op deze plants .
( .-) § 656 , behelzende bet Iaaghartig gedrag van Alexandra
jegens hare Dochter , en derzelver fiere grootmoedigheid en
verontwaardiging over de lafheid van hare Moeder, is geheel
achterwege gelaten : ook de volgende § 656* (waar de vertaling to onregte wederom van den vader- en broeder- moord
fpreekt , daar in bet Grieksch ra trepi rsr oixetar '(of de haren)
I, 1 3
aa-
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• en kioektrioedi .e , war al to ficre en hoogharti 0
Koningin ; die in fcltooni~eia , defti ,lieid, en bevaa-

• iigheid al de vrouweu van harem tijd overtrof, en
• ais zij ter doodiirnlFe geleid word, niet de minite
• vreeze list blijkcn,"
Uit doze proeve, die misfchien to veel bewijs draagt
eever zeer ftrikte navol iug van den tel :st bij Jo{ephus,
willen wij toch teen oiiguuitig vonnis itrijken tegen den
Zoon, ais had zijne liefde misfchien to hoogen pr :js gefteld op 's Vaders ui gclaten arbeid . De vergelijking
van een enkel verliaai met de bron, waaruic hetzelve
ontleend word, lion mogelijk voet geven tot zoo voorbarig oordeel . Dan toch de aaneenfeliakeling der verfchillende gebeurtenisfen , bet nallaan , vergelijken en
toetfen der atoude oorkonden , en een bedaard overwegen
van de berigten , bij onrlerfcheidene Schrijvers voorhacden ; dit is hot , wearin wij den voornamen ]of zoekcn
van een Gefchiedkinidiig opltel . Te dezen nu heeft zich
de Hoogleeraar oozes inziens , zeer wel van zijnen
pligt gekweten , en dragen vooral zijne aanteekeningen,
zoo wel als de latere hijvoegfelen en noten van dcu
Zoon , menigerlei bewijs van taalkunde, rijke belezenheid, en ecii gezond oardecl, dat,vrij van bijgcloof en
vooroordeelen , zicli met befcheidenbeid durft afgevcu
van hot gewonc I 'poor . llet doet ons Teed, dat wij,
ten bewijze van cen en antler, gcene dier aanmerkiiiten,in welke de soon ooh niet altoos met den Vader initemt , kunnen overnemen . \Vij moeten nogtans de Gel,
oplteliers van dit l,ockdeel bet regt doen, dat wij eeii
en antler beiangrijk ondcrwerp melden , waarover wij
inzonderlicid wenfchen , dat hetzelve nagezien en geTaadpleegd worde .
Mct genoegen althans hebben wfj,
op hi . i2, de noot gelezcn van den Uitgever, betrckkeJljlt den optogt van Alexander den Grooten naar JeYuzalein , zoo wel als het gezegde, op hl . 16, aangaandc de GiIckfchc Ovcrzctting *des Oudcn Verbonds ,
die, naar do Label, met den naam der Zeventigen onder'ciiciden wordt ; en toont bij ~ondig aan , hoe beide r't>r

geiezea worde; heeft men bier bekort, door de hondige op .
gave der redencn , die aanleiding gavea tot Mariamnes orb ai,
saet filzMigen vcorbij to gain,
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ze verhalen van Jofephus (*), zoo niet voor nnecht,
althans voor opgefierd to houden zijn . Niet minder geviel bet ons , dat doorgaans ftaat opgemerkt , hoe we nig gezag to hechten is aan bet Ilde der Makkabeeifche
Boeken , in vergelijking met de opgaven in bet Ifte,
als zijnde over bet geheel krachtig vergroot en naar het
wonderbare hellende . Wederom prijzen wij de verdediging van Judas den Makkabeeer , op bl . 35, in bet
Iluiten van cen verbond met de Romeinen ; en de taal.
kundige waarneming, op bl . 67, omtrent bet gebruik
van bet werkwoord µ:GGeir (z Macc . XVI : I6), in bet
voorbijgaan opgehelderd uit Joann . IL io . Aangaande
de Befchrijving der Joden , die, volgens Life . 11 : a,
gefchiedde toen, of liever eerder dan, Cyrenius over Syrien Stadbouder was, zal men ook met vermaak dit Boek,
op bl . igg--2oz, raadplegen ; en ftaaft de Uitgever
kortelijk bet bekende gevoelen van wijlen den Hoogl .
ILUIT . Van 's gelijken troffen wij in den tekst van dit
Werk, op bl . 257, zeer gezonde bedenkingen aan, omtrent bet regt van doodf raffen, in hoe verre dat namelijk ten tijde van Christus door de Romeinen aan de
Joden verbleven was . Ja, terwijl men zich doorgaans
bij gepaste gelegenheid onledig hield met over den Bij .
bel en de Bijbelfehe Gefchiedenisfen licht to verfpreiden,
en deze nnaar eisch to handhaven , zoude bet, onzes inziens, niet to onpas gekomen zijn , wanneer bij de waarneming (bl . aos) dat door vaiBet , Matt . II : I6, niet
kinderen, maar jongskens of knecht/es, to verftaan zijn,
een woord gevoegd ware, wegens Jofephus ftilzwijgen
omtrent den Bethlehemfchen moord, welligt bij eenen
HERODES zoo klein een gruwel, in vergelijking der andere zijner wreedheden , dat bet naauwelijks ter ken .
nisfe kwam des Joodfchen Gefchiedfchrijvers, of deze,
althans zulks willende, voegelijh hetzelve mogt overflaan.
Zeer behaagde het ons wederom, wat de Heer STRUCHT.
wEIjBR, na meldinge van jofephus vermaardegetuigenis
van onzen Zaligmaker (Oudh . Bock XVIII . Hoofd . 4), dus
Rellig (bl . a63) gefchreven heeft : „ Een ieder ziet lia„ te(*) Op beige plastfen vinnden wij eenen misflag in de aanha .
lingen van jofephus ; bl . 12 flaat Oudh . Boek XI . Hoofd . 2,
moet zijn Hoofd . 9 : en bl . 16 . Oudh . Idoek XI . Hoofd . s,
moet zijn Dock XII.
L14
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9 , telijk, dat cen Jood, gelijk Jofephuswas, zulkeen
s , klaar getuigcr•. is van den Zaligmaker niet geven kon„ de ; waarom men moot vastiiellen, dat hetzelve in
„ zijne Bocken ingelas(ch)t is ." Gaarne hadden wij
gewenscht, dat de Uitgever, aan hot wankelen, gelijk
:het fchijnt, gebragt door bet gezag van eenen misfchien
to fchroomvalligen VENEMA ell HAMELSVELD , Ofwtl
van den vermaarden DE VILLOISON , dezen frerker tegengevallen ware, en in het Vaderlijk oordeel rondelijk berust
lead ; wij ten mince doeu zulks, na herlezing van hetgeen over dit fluk gefchreven is van den fchranderen
LARDNER (*) . Niet altijd eellter is dit bet geval ; men
zie b . v . bl . 399 ell daar order ilaande aanteekening, at .
ivaar hij , in weerwil van bet firijdig gevoelen der
evengenoemde Godgeleerden , Jofephus verhaal (in
Boek VI der Oprlogen , Hoofd . 31) wegens de teekenen en wonderen, die Jeruzalems verwoesting zouden
voorfpeld hebben, voor geheel ongegrond en een in den
fmaak der ongewijde Schrijvers opgeileId verdichtfel
aanziet, zich beroepende op de verklaring , voorlange
deswegen door den Gel . V . D . 1IEERSCg der wereld
inedegedeeld (t), en door MARTINET , in diens uitgave
van den Jofephus , (Deel VII . bl . 474, naar 's Schrij .
vers opgave,) overgenomen .
Te bejammeren is bet, dat zulk cene menigte grove
drukfeilcn dit Work ontfieren ; to bevreemden niet minder , daar de taalkennis van den Fleere STRUCHTDIEIJER
bij ons tliet in verdenking kan komen, en er bovendien
cenige , fchoon zeer weinige , door ltelnzelven zijn aangcw^zen . Eene breede lijst derzelven, door ons opgeteekend, houden wij, als ongevallig voor don Lezer,
liefst tern¢, hoezeer zij bet gezegde zou kunnen flaven ,
Iletwelk echter Been bewijs behoeft voor hen , die bet
Work zelve flcchts inzien . Wij bren gen hier ook toe, ,
>r#och als icts van minder belang, dat wij bij herhaling,
en waar van de aloude Romeinen meldinge is, RoojnscA
Veldheer e nz . i n Rede van Romeimc'1 vondea, hoezeer plat
bij .

is

Collection of ancient J ewish and Heathen
rt) See L .^,r !v
Tc>tistoss :ES to the TruthofthsChristianReligion, Vol . 1 .Chap.
p . 1 5 0 &e .
~. art
( ) Te vi?1der. i ,a discs Aanteekeui .ng op den Eufcbims,
5 . 112,
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bijvoegelijk woord , onzes inziens, tot bet latere en kerkelijk Rome to huis behoort, even gelijk men tusfchen
Perzen en Perzianen, althans in den ongebonden ftijl,
onderfcheiden mag .
Genoeg meenen wij thans met eene onzijdige pen
de waarde van dit Boekdeel gefchetst to hebben, om
met herhaalde dankbetuiging aan den geeerden Ultgever , en deszelfs aanprijzing aan een weetgierig
en Bijbelminnend Publiek , dit ons verilag to eindigen .

De Brief van Paulut aan de Philippenfen, bewerkt door
W . G . REDDINGIUS, Predikant to Dronrijp . Te 4mfierdam, bij W . Brave . i8o8 . In gr . 8vo . 540 BI.
e Eerw . w . G . REDDINGIUS, met lof bekend door
jJ onderfcheidene, voornamelijk tot nut van den gemeenen man, uitgegevene Schriften, heeft, ook door dit
Werk, ongeoefende Christenen, tot de uitlegging der
H . Schrift niet opgeleid , maar welke hunne Bijbelkennis gaarne willen vermeerderen , en tevens verlangen,
uit dit Goddelijk bock nutte leering, heilzame opwekking , en blijde vertroosting voor zichzelven to inogen
trekken , willen to hulp komen , met bet bepaalde doel,
pm hun dit gedeelte van 's Apostels Schriften wel to
leeren verftaan en tot hunne ftichting aanwenden .
Vooraf gaat eene Inleiding over de echtheid van den
Brief, deszelfs Schrijver, de Gemeente to Philippi, de
gefteldheid dezer Gemeente , de betrekking van Paulus
tot dezelve, de plaats , waar, en den tijd, wanneer
hij dezen Brief fchreef, de aanleiding tot dit gefchrijf,
de oogmerken van hetzelve , den inhoud van dezen
Brief, den ftijl van Paulus in denzelven, de waarde van dit
Gefchrift voor ons, en hoe wij hetzelve moeten gebruiken . Dan volgt eene Vertaling van vers tot vcrs , of ook
wel van meer verzen to gclijk , telkens met invoeging ecuer doorloopende verklaring, en aanwijzing
van bet ltichtelijk gebruik, wells men van al bet ge .
fchrevene door Paulus nu nog kan eu moct maker .
Wij kunnen de wijze van nitvoering over 't geheel
best bij 't werk van den geachten DRINK aver den Pert. 1 5
flee

D
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flcn .Brief van .'ohannes vergelijkcn , hoewel er anders

vrij teat verichil , in de wijze van fchrijven en uitleggen van beiden , plaais hceft . Vooral winnen bet
de aanmerkingen van BRINK in beknoptheid en ver,
mijding van uitweidingen in alg etneen bekcnde plaatf.en , waarovcr REDDINGIUS , ten gevalle van die
foort van Lezers , wclke hij zich fchijnt voorgefteld to hebben , niet zoo ligt heeft willen beenfl:appei: .
Hoc bet daarmede zij, men moot net alleen bet goede ooguierk van den kundigen en arbeidzamen REDDINclus prijzeit, waarmedc hij ook dit gefchrift, ter be..
vorderin van bet nuttig lezen der 11 . Schrift, bij ongeoefenden , hceft vervaardigd , maar behoort hem ook.
den ]of to geven , van zich daarin wakker gekweten
to hebben . Hij heeft zicli niet sheen van onderlcheidene goede Werken over dezeu Brief bediend , en daaruit doorgaans , met `.chrauder oordeel , 't beste overgenomen, maar is ook wel eens van die alien afgegaan,
en zijn eigen inzigt gevolgd . Slechts over weinige
plaatfen, daar hij van 't gewone afgegaan is, geeft hij
eenige nadere rekenichap, in achteraangevoegde uitlege
kundige aanmerkingen .
Deze vullen niet meer dan
twaalf bladz., met wat kleiner letter gedrukt dan de
overi en , en behelzen ook niet vecl , dat men niet
reeds bij anderen atintreft , die in veler handen zijn .
Ook fchijnen den Schrijver alle de heste IlitleggerS
van dozen Brief, of in zijn geheel, of van bijzonderc
plartfcn , niet bekend geweest to zijn .
1)esniettemin
geeft hij zecr veel , dat uitgebrcid nut zou kunnen
ftichten . Hoe wenfchelijk ware het, dat alle Volksleeraars , ook bij hunne eenvoudige Landgemeenten, den hun oyerigen tijd van hunne ambtsbezigheden zoo wel betteedden, tot cigen vordering en alge .
meen nut !
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Opwekkingsrede ore?- den invloed van het Evangelie op de
godsdien/lige verlichting en daaruit voortvloeijende :aaatfchappelijkc bef •,%nvin,; der Heidenen .
Door G . 1 .
SCHACHT , S . S . 1heol. Dect . e :n Predikant to Dordrecht . ilklaar , bij A . 11usf6 en Zoon . In gr . 8vo .
65 BPI .
I wederom eene Opwekkingsrede, gehouden bij ge .
legenheid van de jaarlijkfche Algemeene Vergadering
,
van het Nederlandfche Zendcling -Genootfchap, to Rotterdam . De woorden van Paulus, aan P hilem . vs . i t .
Die eertijds u onnut was, maar nu u en mlj zeer nuttig,
worden eerst kortelijk verklaard , en dan ten grondflage gelegd eener Redevoerin g over den invloed van
het E angelie op de gcdsdienfioe verlichting en daaruit voortvloeijende znaatfchappelij~e befchaving der Heidenen . Deze is in dier voege ingeri ;t, dat eerst ecne
fctiets gegeven worde van de gefteldheld der Heidenen,
daarna aangetoond , welk een dienst voor deze Volken
van bet Evangelic to wachten zij, en eindelijk eenige
drangredenen voorgedrigen tot deelneming, en tot meer
ijverige deelneming, aan de uitbreiding van bet Evangelie, bijzonder onder do Heidenen . I)eze drangredenen
ontleent de Redenaar, z . Uit aanmerking van de eere
Gods . a . Uit de liefde voor de eere van den Zaligniaker . g . Uit den eerbied, lien wij aan vele Goddelijke
beloften fchuldig zijn . 4 . Uit den beklagelijken toefland der Heidenfche Volken . En dan tracht hij ook
deze en gene bedenkingen, die men er tegen inbrengt ,
uit den weg to ruimen, ontleend uit de onwaarfchijnlijkheid , dat bij zulke cvoeste , wilde , geheel zedelooze en goddelooze menfchen iets goeds zal kunnen
uitgerigt worden, nit de natuur der zake, die fcbijnt to
vorderen, dat men deze Volken vooraf befchave, cer
men hun met eenige vrucht bet Christendom kan leeren
kennen, uit de groote behoeften van onze eigene Landgenooten, bij welken, zoo wij wat goeds willen bij de
hand nemen, genoeg to doen words gevonden, en uit
andere dergelijke redenen .
Er zijn achteraan cenige Literarifche Aanteekeningen
bijgevoegd, die de uitgave van deze Leerrede, zoo ze
diet reads op ziclizelve meer tot aanprijzing had boven
an-
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anderc , des to mcer goedkeuring zullen doeti weg.
dragon .
In de dand veel waars, veel goeds, veel voortrefl'elijks
is in de .te Leerrede gezegd . Maar of nu daardoor de groo .
te bedenl:ingen , zoo door anderen , als vooral onlangs
door 1 . HAAFNER , in de Verliandelingen van Teylers
Cod eleerd Gcuoet/c,,'iap, D=el XXII, to berde gebragt
ten bewijze vau 't -cringe nut der Zcndingen en Zende .,
ling-Genootfchappen , en van 't groote nadeel, dat dezelve veeleer ge{ticht hebben ; of nu deze bedenkingen
daardoor uit den iveg geruimd zijn, dat mogen zij nor .
deelen, die er deze Verhandeling nevens zulleu leggen,
en de eene met de andere onbevooroordeeld vergelijken .

Iullitutiones Philofophiae Moralis, in ufum Academicutn
confcriptae a SAM . JOANNE VAN DE WYNPERSSE, Log .
Metaph . et P hil . Mor . Profesfore . Lugd . Bat . apud
A du Saar . i8o8 . 8vo . form, maj . pp . ato .
.U

0

f de uitgave der Leerboeken, ten dienfle der ,jeugd
op de hooge Scholen , in hot yak der belpiegelende
wetenfchappen, voor derzelver acn :vas inderdaad bevorderlijk zij? lijdt, in onzen tegenwourdigen tijd, geenen
geringen twijfel . Immers , zoo lang deze Lcerboeken
geenszins eenen gelijken tred houden met de voortgaan.
d e befchavin„, moeten zij gewisfelijk veel meer flrekken
ter verachtering, dan ter verbetering . Ook is het een vrij
algemeen vooroordeel, dat hij, (lie een of ander werk,
vooral eenig Leerboek uitgeeft, zich verbeeldt, cen verdrag to hebben aangegaan met bet Publiek wegens de gevoelens, daarin voorgedragen, alsof bet ntisdaad ware,
dezelve immer to vcranderen . Dit althans wil de Re .
cenfent liefst doen gelden ter verk{aringe, waarom zoo
vele inderdaad verdienftelijlteMannen, zoodra zij flechts
cenigzins in aanraking kwamen met het Publiek , nog
ecn vierde van eene eeuw en meer flandvastig bleven in
hunne begrippen , offchoon de voortgaande vordering
tier wetenfchappen derzelver formen ten minlle anderc
'had behooren to wijzigen . Dan alleen, wanneer de Leer„tar of l:loogleeraar zijn geleidelijl, ouderwijs in den vorm
giet der gefchiedenis , en this , bij hare ontvonwing, de
onderfcheidene gronden voordraar;t, waarop Were vernuften van vroegere verfeCillen ; in (it geval alleen zal
vrc' .
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welligt de openbare uitgavc van eenig Leerboek aanprijzing verdienen . Voor zoo ver, toch, geene Akademie
met eenig regt beweren kan, dat zij alleen de wetenfchap
in pacht bezit, is bet nocb voor de Alaatfchappij, noch
voor de jeugd (en wel vooral niet voor de laatite, opdat
zij niet leere, to zweren in de woorden van hare Meesters,) noodzakelijk, het gevoelen desLeeraars of Iloogleeraars to weten . Hij behoort zijne Leerlingen alleen
bekend to maken met de verfchillende gronden der ftelfels,
opdat zij , tot een rijp oordeel gekomen, voor zich zelven
aannemen, hetgeen hun zal toefchijnen waar to zijn .
Opregtelijk verheugt zich de Recenfent, dat door den
I-Ioogl . VAN DE WJJNPERSSE aan doze laattle behoefte
in fommige opzigten voldaan is . Naauwelijlts is er eene
itoffe, waarover zoo verfchillend gedacht en gefchreven
is , en bij opvolging zal gedacht en gefchreven worden , ats de zedelijke Wijsgeerte , en wel daarom ,
omdat de mensch zelf daarvan bet voorwerp , en bij , in
vele onderfcheidene betrekkingen, zoo wel tot God, als
tot zijne Natuurgenooten, ja tot zich zelf, ook voor zich
zelf een raadfel is . De Schrijver fchift dit zijn Leerboeh
in twee Afdeelingen , waarvan het eerfte , in dertien
Jloofdftukken, in bet algemeen handelt over den Alensch,
zijne natuur, volkomenheid, bedrijven, zedelijke ver .
pligting en toerekening, en dus over de grondbeginfelen
der zedelijke Wijsbegeerte ; en bet tweede, in zeventien
Hoofdftukken , over de verfci illende pligten in zijne
onderfcheidene betrekkingen .
De orde , door den Schrijver in acht genomen ; de
kortheid, in overeenftenminge met zijn oogmerk van een
Kort Begrip ; vooral de opgave eener korte en vrij duide3ijke bepaling (defnitie) van de hoofdbegrippen zijns onderwerps, en bijzonderlijk de aanhaling van de verfchillende gevoelens van vroegere en latere Wijsgeeren : die
a11es verdient, zoo wij meenen, alle goedkeuring ; doch
daarentegen is ons minder bevallen de dadelijke verwarring van begrippen, waartoe de Wijsgeer, zoo wij vertrouwen met het welmeenendfte hart, vervallen is . Hij
Loch belooft ons, naar den titel, een onderwijs in de
zedelijke Wijsgeerte . Maar welke ? Is het die, welke
zich alleenlijk vormt naar de uitfpraken des gezonden
verftands, zonder opziet op hetgeen bij de Godgeleerden
openbaring beet? Of is bet die naar de voorttellingen dcr
Joodfche, of der Ohristlanen Leer? Of i ; her naar gee
meng

$ . J . VAN DE WYNPERgS1*

Sol

mengde grondbeginfelen? nit wordt ons op den titel of
ill bet voorherigt niet ggcmcld . Intusfchen hlijft de
Wijsgeer zich :'elf nict gelijk . In beet de Zedesvet „ de blijknaar erkende wet van eenen Magtigercn
• omtrent zaken , wclke door de Onderhoorigen moeten
• verrigt of nagelaten worden ." In § . 126 . worden de
Goddelijke v:etten, „ of wel (lie, welke door God on• middeltijk gegeven zijn," verdeeld ill natuurlijke en
ftelligc . De eerite , worden gekend door de Rede,
• wanneer zij bet zatnen(lei der dingen in aanichouw
„ neemt ;" de ttelli ;ge „ door eerie ftellige Openbaring
,., van God , of op Gods last of gezag (diviwtus) afge• lwudi~,d ." 111 5 . 129 . wordt de V- et der Natuur beicllreven als „ de wit van God omtrent hetgeen de MenMien moete_n verrigten of nalat ;:n , kenhaar door bet
•• behulp der Rede , of door het gcleide der Natuur
,, (Natuud duee ; ." In § . 192 . vir.deu wij bet . grondbegiiihd der henni fe vail .:e \filet der Natuur ahduS owfcilreven : „ Ri :gt uwe dadenoverc~Akowiiig Gods oog• merken, die u alit de oi'de` dc'r N2t1lnr loekie'nd Zljll : "
of ., overeclikomltig de orne dcr N,)_ our , visor zoo ver
• Gods ool.;merk daaruit 1;-an worden c p et) ;aal: (lie

• quantum t'`ci corzfilisr :;z izzdc true t colligi) ." Immers,

hoe Zee) - we] d eerlte bel•a hl-,', in § . 11 i , viegens de
Zede-wet al= eineen zij , is ,tare ver i,rlin s in Goddelijke
Natuur-wet, „ door God owniddellijk gegeven," en
• kenhaar door de Rede, " en In Ste•l l e , ., door
• Gods iielli l-e Opel .llaring a1; ed; nttdi ;
M z :6 .)
allezinS na'd(,'IL_'liik toi eel) VCVkeerd
,"i}, , ( In l de
Rede alhuer daicliik voorkomt ais ;mmiddel, o1n eene \Vet
to kennen, welke e zegd x r ,
(don-, G , Idonmiddellijk re
zijn gegeven ; terwijl de dl'et elcr lrazzrzr, i § 129 ., als
de wil van Coil omtrent hete ;-en ve; rj t of ;woelaten moet
worden, hii dit vcrhord inderdand all sic i,racht heeft
van eene fiehi,ec Gods-wet , vvcil .e, in § . 1 ::6, aan eerie
Jlellige Ope ;zh .aring wordt toegeekend . O}) deze rvijve
wordt de Rede, aan den eenen kanr, tegen de Openbrating over gelteld , en aan de andere ziicte wcdcrom met
haar vcreenigd . Ook is bet vreemd, dar de HI,o,gi eraar
bet grondhegini l tier erkende 1\arunr-wet hog in den
ouden fma i; hlijft nandringen , ovtreenko*rflip • de orde der
Natuur, voor zoo ver Gods oogsrmrk ;iaaruit kan wo - deg
opgemaakt, daar dit vooronderltet':end biivoegfel waarlijk
zoo vele onzekerbeid toelaat, als genoegzaatn is om bet
ge`
11
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geliecle beginfel to verwoesten . Van gelijken aard is bet
Iloofdlluk, alwaar gehandeld words c,ver de pligren jegens
God , waarbij de 1Vijs :;eerte zich met hot oude fchool .
Cche gewaad der leerileilige Christelijkc Godgeleerdheid
heeft gekleed, tot zelfs die bepaling niet uitgezonderd
van de liefde jegens God , als , ecn ernllig verlangen
„ naar de goddelijke gemeentchap (ferius dibinae commzj„ nionisappetitus)," oflt :hoon illderdaad zulke eene be .
paling de dweeperij op cene gevaarlijke wijze onderileunt . De Recenfent had in een Zamenilel van zedelijkt
lflifsgeerte, of in de Leer van bet ware en goede , ten
beflure van den iWensch , volgens de roarfehriften der gezonde Rede, nimntier jets zo .odanigs gewacht, als hij alhier op verfchillcnde plaatfen ontmoet , waar niet de
\Vijsgeer, maar de Christen fpreekt . Uit een en ander
znude de Lezer ligtelijk in her denkheeld komen , dat
Ilij een Leerboek over de Godgeleerdheid , niet over de
%Vijsgeerte, in handen had .

Geheime uneven over de inwendige gefleldheid van hot Prz3isfifche Hof, na den dood van rREDER1K DEN II . Ilde
.peel. Te 4zrflerduzn , bij J . Allan . I8c18 . In gr .
8vo . 428 B1.
Twee vrij uitvoerige aankondigingen en beoordeelinj gen van bet Eerite Deel dezes Werks gegeven hebbende (*), zullen wij, daar de Schrijver den zelfden tred
houdt, thans kort kunnen zijn . Gunftig is bet Eerffe
])eel deter Brieren ontvangen , naar 's Schrijvers bet,uigiug : alleen beklaagt hij zich, dat fommige Recen .
fcnten goedgevonden hebben den vorm to berispen , ell
de ecbtheid van 's Schrijvcrs bronnen in twijfet to trekken . Over llct ecrfte is hij in geene verlegenheid alzoos, als zijne l3rieven flechts waarheden behelzen, en
de drie Pruisfifche Regeriagen juist aan den geest vooritellen en vertoonen . Vat derzelver echtheid betveft,
betuigt de Schrijver , dat hij zijne bronnen niet mag
noemen ; anders zouden zijnebcoordeclaars verftornmen .
Zijne Brieven zullen den toekomenden Gefchicdfchrijver flechts bouwltol cu Ievererl , en uleer nict : de
.
!l-Cll
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flechte Kerel moet in dezelven een Geefel , en de brave
Man een Gedenkzuil vindcn .
De breede voorgeplaatl e Inhoud der XXXVII Brie .
ven, welke dit Boekdecl vullen, wijst ous aan , de
Gebeurtenis(en, welke Beoordeeliugen derzelven, welke
Staatkundige Inzigten de Schrijver vormt, welk cen lot
hem bejegent, alsmede eene beoordecliug van der Vorflen
inzigten en belangen . De tien laatfl:e loopen over het
Pruisfisch Finantiewezen, en ftaat (lit onderwerp in het
Derde Dccl vervolgd to worden .
In 't kort geven ons de eertle Brieven verflag van de
vlugt des Konings van Pruisfen naar Koningsbergen, -WAPOLEON'S rukken met de Groote Armde naar ZuidPruisfen, en waarom hij zoo fcllielijk naar P©len fpoedde ;
diens bedrijven aldaar , bijzonder de gevechten met de
Rusfen en de flag bij Eylau . - Met welk eene bloedige
hoop de Berlijners zich vermaakten, en de aard van bun
Patriotismus, words vinnig gehekeld, en het verlangen
der Pfeudo-Patriotten naar de aankomst der Rusf n in
cen zwarten dag gezet . - De Schrijver geeft de gronden op van zijn' twijfel, dat Rusland op den duur over
.Frankrijk zou zegevieren . Ilij tneent aangetoond te heb .
ben, „ dat deze beide Magten aan twee kogels gelijk
• zijn, welke men tegen elkanderen flingert, en weike
• daarom wel tegen elkaeder aanbotfen , maar malkan .
• deren nooit vernietigeti kunnen ; dat Frankrijk Rus• land, noch Rusland Frankrijk veroveren kan . Dat
• de beide Staten alleen daarin cen punt van aanraking
• vinden kunnen, dat zij door ruilhandel hunne weder .
,, zijdfche behoeften malkanderen overdoen, en den in• vloed onderling deelen , welken zij op de tusfchen
• hen liggende Mogendheden in 't vervolg willen uit• oefenen ."
De befpiegeling van den hoophandel op de Zwarte Zee
houdt voorts den Schrijver ouledig . En gceft hij zijn
gevoelen op, over de voorwaarden, op welke Rusland
met Frankrijk Vrede belioorde to maken ; met een Ont.
werp van die Vredespunten .
De Schrijver naar Praaa gevlugt. Hij, „ een i)verig
• Pruisfisch Patriot , een afgodisch vereerder van FRE• DERIK DEN GROOTEN , en van alles, wat van hem -if .
• komflig was , leefde in diens fchepping tot op den
• huidigen dag ." - „ Ik heb ," is zijne vial verder,
• met den Fruisfifchen Staat geleden ; 1k ben met denzel.
,, very
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yen and en zwak geworden . Dc laatfle hem vernielende dondergagen hebben mij ook getroffen ; ik heb
de gruwelen des oorlogs gevoeld . Ik heb bier en
Binds den ouden Pruis/fchen geest , loch fleclits in
kinderen en jongelingen , zien opflikkeren , en ben
herwaarts gevlugt om gerust to (lerven ." Van Berlijn was de Schrijver door Silezie derwaarts
gereisd, en had gelcgenheid gehad om to zien, hoe de
oorlog daar de menfchen veranderd, welken invloed dezelve op de arbeidzaamheid en betluren der Provincie
gehad had . Hierover deelt Iiij in 't breede zeer lezenswaardige aanmerkingen merle, bijzonder over bet Patriotisme
der Sileziers . -- Van de j'oden aldaar wordt to dezer
gclegenheid con tafercel opgchangen,
op
eindigende met de
woorden : „ Ilet zal den Konin ;5; na zijne wederkomst
„ aan galgen ontbreken , om dit ~oodsch gebroed daar.
„ aan to laten ophangen ."
Twee Brievcn over de lielegering van Schweidnttz, de
eene de befchouwing van eenen waarnemer zonder m ilitai .
r e kunde, de andere van een Militair, zijn hoogst lezenswaardig, vol van lesfen voor de Menschkunde, verge •
zeld van Authentike Bijlagen .
Vol zeer fcherpe aanmerkingen is de daarop volgends
Brief, inzonderheid tegen den Pruisf/ehen Adel , tegerz
de Rijken , , oden,Capitalisten en Renteniers, die hurt
aanzijn allee n in geldverzamelen vonden ; tegen de Epicuristen, die alleen „ in genot geleefd hadden vart 't geeir
• zij geerfd, gefiolen of gctchagcherd liadden , die geer>r
,, Vaderland kenden , die niet wisten wat Patriotisme
• was, die alleen dachten, waar bet heste gegeten wend 0
• waar de Kaviaar en Oesters her verschst aangekomera
,, wares, waar de fchoonfle en buigzaamlte meisjes vary
„ vermaak hunne fluimerende mannekracht weder ol-P
,~ nieuw wisten to bezielen , welke Danferesfe in do
„ 4rm ;de wellustige denkbcelden , door hot gefchil.tst
• bewegen barer voeten en dijen , wist op to weka
„ ken, enz ."
In een volgenden Brieve beantwoordt de Schrijver ,
onder andere, de vraag, welken invloed de Oorlog voortbrengt op de zedelijkheid, inzonderheid der Vrouwen It
Iloogst afzigtig is het tafereel hiervan opgehangen , erk
vervuld met trekken , die de eerbaarheid doen blozen s
bet verregaandst zedenbederf vermelden ie . In eene voorh
gaandeAankondiging dezes Werks namen wij het Zeden
M 1A
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bederf to Berlijn over ; hier gaan zijne aannrerkingen algemeener . Wij fchrijven ae niet over : alleen dit : „ Bell
„ meisje van pickier tc Berlijn zeide openlijk, zij hurl
den Koning van Pruisfen sneer dienst gedaan clan 7nenr&
0dicicr : want zij had zoo vele Pranf&,ieJbldaten befuet,
dat NAPOLEON in derzelver plaats een uieuw Bataiilc ;s
zou moeten oprigten!" 't Gcen hij hier over den Boeienftand in Silezie bijhren~t , is trcWend .
Oostenrij'ks gedrag in dezen Ooriog wordt met zwarte

•
•
•
•

kleuren gemaald . Des Boning van Pruisf ns verblijf to
.tl4ernel vermeldende, boezeuit de Schrijver nit : „ Goe,, de dcu-dzame Goring! Als eens de Vrede op uwe Ian• den wederkeert, zult gij onder de genes , die u die,, nen, her goud van het lchuim kunnen onderfcheiden,
,~ I:cu zwaar oordeel zult ;ij over zoo vele fchurken on„ der uwe Grooten uitIpreken, en tier vernuft en het :
• Patriotisme doen uitkomen , die thans verborgen op,
„ den achtergrond ftaan ."
De toeftand der Silezifc,he Natie words niet gunfrig befehreven ; van den krijg, daar gevoerd, breede en weder2ijdfche berig,en ; alsmede van de Belegering van Glogar,
en de ov, r :;av : dier Stad . Van bet voorgevallene aan
den Weich%1 is tier verflag omftandig, en doormengd met
fcherpe trekl :en . - Niet minder ziju deze voorhandett
in c c ,, vol_en-_ien l ;ricve over tier 13eheer to Pruisfen,
„ Wie, " vraagt de Schiijver, „ wie zal den Ital vat'
,, Augras zuiveren? Wie za! zoo vele Domooren verwij„ dLren , die in de Easters geplaatst zijn, omdar zij net„ gees anders toe deugden? Zoo vele bastaarden, ewer
Mama , cens fchoon en bekoorlijk, verbindtenisfen had
„ met Miu isters? Zoo vele Lakkeijen, die nog heden de
„ Akten onder den arm dragen, zoo als voorlicen de
„ tafeiborden , en die met bijzitten van hunne Eleeretl
„ getrouwd zijn, o1' ecuige andere dienften ten behoevc~
„ van hunne lleeren tiedaan hebben ? Zoo vele forma.
„ listen , die nit de A. R fchool onmiddellijk in de kfi~, mer-kanfelari •j en over~cgaan zijn, en met de lumee„ ten mouw hunne wijsheid uit- en aantrekken `' Zoo
• vele bedorvene lievelingen van malle moeders, aan wel„ ken Papa en Mama een titel hebben wilier fchenken 7
• Zoo vele uitl-erangeerde Regiments - kwartiermees• tern, die hunne werkzaamheden met dezelfde el afme,, ten, met welke zij aan hun Officiers-Corps de mon~ s tcringsitukken zllalweerdetl ? Zoo vele verongeto halt•
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lukte Landjonkers, Kamerheeren, Barons, enz . wien
men door de Krijgsraads-gage ,om de Familien to verligten) een eerlijk bedelbrood toelegt , en die beter
bij het Hof zouden geplaatst zijn, om voor de oude
tandelooze Hofdames de noten to kraken ?"
Lagchen moet men over do Brieven , wegens een Klisteerfpuit in een Hospitaal, een jaar gerekt, zoo dat een jaar
verliep , waarin men op do flerflijsten in bet Hospitaal
van St . Lazarus vond, dat twee oude vrouwen aan krampen in hct ouderlijf, een man aan verftoppingen, en con
derde aan koliikpiinen geftorven was , omdat er geen
.Klisteerfpuit voorhanden was . -- Bij bet ontftaan eener
Veefterfte, word er eene Inftructiegevraagd, hoe men
zich bij de fterftc onder het Vee to gedragen hebbe? Er
werd eene Inftructie op dertig vciien papier ontworpen,
en aan hot Hof ter goedkeuring gezonden . Doze volgde
een jaar daarna, en de Inftru&ie verfcheen in druk en
word gepubliceerd , toen de fterfte onder bet Vee reeds
lang had opgehouden .
De Vredesvoorwaarden to Tilft vermeld hebbende,
roept hij uit : „ Zoo is bet clan gedaan met Pruisfens
~, roem , met FREDERIKS groote work! De zwakke heeft
~, redergeworpen, wat de (terke voor eeuwen gebouwd
,, had . filet is waar , Pruisfens Staatsgebouw ffond op
„ paten , zoo als flinflerdanz aan de Zuiderzee , maar de
„ worm heeft ze veel to vroeg vernield . Ilet is juist
„ twintig jaren geleden , toen wij Ijollasul met eenen
„ zwaardflag veroverdcn en weder terug given ; flu wor.
„ den wij zeive weggegeven ." -- Hier ftroomt eon
vloed van fl :aatkundige bedenkingen van een' vrijen acrd ;
wij brengen alleen dit bij : „ Her is do Ecuw der Otn.
„ wentelingen, der veranderingen, der nieuwe Dynas„ tiers, misfchien ook eindelijk der Godsdienften . -- In
„ den grooten geest van NAPOLEON kan bet denkbeeld
„ niet gevoegelijk opkomen, dat flechts 6 6 n alleen zalig„ makende Godsdienst, en wel de Roomsch •Catholijke j
,, de heerfchende behoorde to Min ; hot fanc`tioneeren van
„ den Evangelifehen en Hervormden Codsdienst in Frank„ rijk bewijst zelfs bet tegendeel . MIaar gefteld dit
„ denkbeeld kwam eens in 's Keizers hoofd op, ik wit;
„ wedden , dat onze groote Ileeren , met Sleutels en
„ Ordensteekenen , onze Adel , onze Millionarisfen 1
„ zich alien terftond lieten vormen , al zou zelfs hot
„ laatfte olijfel er kort daarna op vo)gen . - E.cempls
M in _Q
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funt "odiofa , anders zou ik eenige kunnen bijbrer• gen .
De Schrijver ftelt voor, wat hij in bet flaatkundige ,
ware hij NAPOLEON , zou doen ; dan befluit to regt
„ Doch vat onderhoud ik u met mijne droomen! \Vij
• willen afwachten wat NAPOLEON doen zal ! "
In den laatften Brief, die den reeds aangeduiden over
bet Pruisfisch Finantiewezen voorgaat, beantwoordt de
Schrijver , op zijuen trant , de vragen : \Vaarom de
,Engelfchen geftadig van Landingen fchrijven en er geene
doer, en waarom zij in de Dardanellen niets uitgevoerd,
of aan de Omwentcling to Konffantinopet geen deel genomen hebben ? Waarom thans eerst , en niet reeds voor
twee maanden, onderftand voor Zweden in Straaleond is
aangeknmen, nu men den Vrede gefloten heeft? War .
otn men niet v66r den flag bij Friedland vrede gemaakt
bet ft , may nu nadat dezelve verloren is? en waaronn
Oostenrijk flaapt?
filet nicer genoegen zouden wij deze Brieven gelezen
bebbcn , indien in de Vrrtaling minder Iloogduitsch gelaten ware, en de Vertaler, 't zij uit gebrek aan taalkenuis , 't zij nit overbaasting, bier en daar , ja veelvuldig, geene duisterheden gelaten hadde, zoodanig dat
men tweemaal moot lezen , en dan no- naar den zits
radon .
•

Parijs, in

den aanvang van de XIXde Eeuw ; door A . VAN
WILLIGEN .
llde Stuk . Te Ilaarletn , bij A .
Loosjes Pr . In gr . fivo . 226 Bladz.
DER

lechts twee Zrdeelin,j en, f'etiteld REGERING, en rt,*rt •
STMN EN WFTENSCHAPPEN! Dan noe zees veel valt
van deze re Parijs in den a .!nvang der Negentiende Ecu-

we, nict to zeggen ? vooral , indien cen Opmerker, die
met Been vluatia, maar met Cell naauwkeurigoog alles be .
zag, en dikwijls eenige voorwerpen herzag, zijne waarmtemingen mededeelt? Wel had VAN DER WILLIGEN ten
onamerke gehad , om , 't Been hem van Parijs ter be .
fcbriivinge overbleef, in eon Stui:je gelijk arm bet vorige (*), to vervatten ; dan bet word daartoe, under bet
bewerken, to uitgebreid : dus geeft hij 't Been voor banden
(') Zie Lett. veer 1807, bl. 427 .
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den was, en belooft nog een Stukje . ZVij gelooven,
dat onze Landgenooten er wet mede gediend zullen wezen , nogmaals door hem onthaald to worden .
Slechts twee Afdeelingen andermaal , dewijl bet oils
verwonderde, er geen meer, inzonderheid ten opzigte
van de laatfte, aan to treffen . lMeermalen hebben wij
gelegenheid gehad om bet brokkelig fnipneren to beris .
pen ; ook wet eens om bet onverademend vonrtfchrijven
als een gebrek aan to merken . Dan er is een middelweg ; en dien to bewandelen , bevicl ons altons best .
Reden, twijfelen wij Diet, Zal VAN DGR WILLIGEN Voor
deze zijne fchrijfwijze gehad, en zich van de Vrijheid
in de Republiek der Letteren bediend hebben ; dan ook
zal hij hot ons Diet euvel duiden , dat wij van hem verfchillen, en eene duidciijker uiteenzetting , die den Lezeren eene voegelijke rustplaats verlecnt, verlangden .
Dan laten wij met hem Parijs, in die twee groote op .
zigten , befchouwen , en omen Lezeren hoofdzakelijk
aanwijzen , wat in dit Boekdeeltje voorkomt .
De Schrijver vangt aan : „ Parijs was,
REGERING .
gedurende de tien laat_ite jaren van de afgeloopene eeuw,
de voorname fchouwplaats dier aanmerkelijke Staatsomwenteling , en daar op gevol gde Volksregering onder
verfchillende gedaatnten, waarvan de verbazende toonee±ien den WVijsgeer en Menfchenvriend, nu eens met hoop
op cenen gewenschten uitflag, en dan eens met treurige
aandoeningen vervulden ; en deze rien jaren waren bijna
verloopen, toen de Generaal BONAPARTE, onverwacht
nit Egapte to rug gekomen , bet Direaoriaal . Befluur
eindigde, en den grondfla g legde tot eenen gansch ande.
ren regei ingsvorm ." - Zeer kort befchrijft hij de Regering der drie Confuls , die fland greep, toen hij met het
begin van den jare 1802 to Parijs kwam . Bovenal geeft
hij eene Afbeelding van den Eerffen Conful, en hoedeze
voor zijn ]even in dien post bevestigd werd , met het
rent om eenen Opvolger to benoemen , terwij] de twee
overigen desgelijks voor hun ]even zouden aanblijven .
De Feestviering to Bier gelegenheid vindt bier eene befchrijving . Voorts words gemeld, hoe BONAPARTE ter
Keizerlijke waardigheid opfteeg . Vele Afbeeldingen vat=
hem gaan er uit ; dan VAN DER WILLIGEN betuigt, tot
Dog toe geene good gelijkende van hem gezien to hebben,
en to twijfelen of or wet eene beffaat . Zijne verwondering des to kennen gevende , to meer daar er zoo vele
M m 3
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coede Portraitfc,iildc s ie PariJs zijn , kreeg NJ ten ant.
woord, „ dat or cene buitentizewone kunst fcheen ver .
eischt to worden , om zulk con buitengewootl mcnscl :,
naar behow en , of to beelden ."
Van de Regering van hot Departement en de Stad Paf'ijs r•e ffr, n wij Cone naauwi~curige befchrijving aan . Bij.
zonder priist hij de voorzorgen tegen brand en de vaar.
digheid in bet brandblusfchen, aismede do bezorging der
brievcn ; vermefdt bet voornaamfle van de Munt , do
Regtsoefeningen , de Pciastingen . BIj gelegenhcid van
dezer vermelding, en dat neringdoenden en handwerhs .,
lieden verpligt zijn om Patenten to nemen,merl:t hij op :
„ Wierd hier, gelijk bij ons , etn Patent of Zegelregt op
Modewaren enz . geheven , zulks zou vrij wat kunneii
opbrengen , loch bet zou fchadelijk zijn voor de voor .
naamtle Fabrijken der Stad ."
Hij gewaagt van de opfchrijving der jonge lieden tot
den krijgsdienst . Volgens cone openbaar gemaakte opgave van bet jaar ISo4, wordt ]let getal der inwoneren
van Frankrijk, ingevolge de wetter tot den krijgsdienst
gefchikt, bcgroot op i ooo,oco man . De flaande Arm6a
had hij doorgaans hooren fchatten op ruhn 6oo,ooo
man , behaive d ; vreemde Troepen en Bondgenooteu .
Kortelijk fprcekt hij van de Bank en Beleeningshuizen,
die, cigar weeldc etc verkwisting met do armoede hand
uan hand gaan , floods in aantal toenemen .
De openbare \'olksfecsten, in de cerfle jaren der Om .
wen eiir. :;c ingevoerd , werden van tijd tot tijl( afgeRhaft , loch we :'cr door andere vervangen . VAN DEIZ
WILLICEN wnnnde de Keizerverkiaring van NAPOLEON
en de Erfeiij':cveri faring van die waardigheid in diens
Gellachc bij . Zcer lezenswaardig is doze befchrijving,
uit hoofde van vole bijzonderheden, De Kroonple tigheid en de i, eesten daar bij ontmocten de befchrijving van con oog etuigen, met vele bijzonderheden den
Pans betrefende . Ten aanzieue der illumination merkt
de Schrijver op : „ Naar 't Been ik van lien aard gedurende ulijn verblijf to Parijs gezien heb to oordecIcn, heeft men het daar in de illumincerkunst nog niet
Yecr ver gehragt ; en ik heb voorheen in Brabancl on
;n ons Vadedand veel fraaijer illumination gezien, dan
lk itnmer in de tIoofdilad van Frat:krljk zag."
„ Nicetegenflaande de Eerfle Conful," dus eindigt
I eze Afdecliag , „ nu tot de Keizerli jke waardigheid
was

PARYJS .

sit

was vertteven , bleef echter de overige regeringsvorrtx
van F)-ankrijk nog op denzeliden voet . De posten van
tweeden en derden Conful natuurlijker wijze ook vervallen zijnde, was de eerstgenoemde tot Vorst Aarts •
kanfelier , en de tweede tot Vorst Aartstrefaurier be .
noemd . Andere voorname Staatsmannen en Veldheeren
enz . weiden met aanzienlijke Goederen, Vorftendom .
men , Senatorien en dergelijke begiftigd , en fomtijds
bij het teeken van bet Eerlegioen ook no andere Kruifen en Ordebanden van vreemde Aloge ndheden gevocgd .
Eindelijfc werd ook de Kcizer der Franfchen zelve , in
plaats van Prefident van de Italiaanfche Republiek , Koning van Italie, voegende alzoo bij de Keizerlijke Kroon
van CAROLUS DIAGNUS de ijzeren (croon cter oude Koningen van Lomnbardijen . Parijs werd dus, in den aanvang
van de negentiende Eeuw, de zetel van den magtiglleu
Vorst van Europa ." \Vij weten , hoe verbazend veel doze
magt federt is toegenomen , en nog dagelijks toeneemt .
Wat wij in de tweede Ifdeeling , die ten opfchrift
Woert KUNSTEN EN WETENSCHAPPEN, to wachten hebben, is uit den aanhef op to makcn .
,, Werden Rome.
en Florence voorheen als de voornaamfte zetels en oefenfcholen van zoo vole fraaije kunften geroemd, thans
beklcedt Pe;ri s in dat opzigt den eerften rang ; terwijl
er de wctenfchappen tevens op eene krachtdadige wijze
worden aangemoedigd en ondcrfteund . Eene omftandige
befchrijving to -even van alle de heerlijkc en kosthare
kunstgewrochten , welke hier niet alleen uit Italie en
bet voormalig Belgie , maar ook grootendeels nit olts
Vadcrland zijn to zantengebragt , zou geheel overtollig
zijn , niet alleen om dat er cene catalogus van dezelve
beftaat, die vrij algemeen bekend is, moor ook om dat
fommige Schrijvers daaruit reeds vecl hebben overgenomen . Dezelve dus achterlatende, ga ik tot mijne cigene
aanteekeningen , voor zoo ver dezelve mij nieuw en cenigzins wetenswaardig voorkomen , over ." In de daad
die voorraad is niet gering , en bellaat deze Afdeeling
veel nicer dan de helft van dit tweede Stuk .
Eerst brengt hij den Lezer in de weergiJooze Verzamcling van Schilder- , Beeldhouw • en Teckenwerk,
Mufde Napoleon . -- Het fpreekt van zelve , dat ons
beffek niet duldt hem to vergezellen ; dan kunnen wij
niet nalaten hand to houden op eene plaats , waar hij
leer dan elders toefde ; in de kunstzaal namelijk, waar
M m 4
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hij de Schiidcr :tukken vata de eerfte Nederlandfene llleest ers in het y ak der Schildcrkanst aantrof . Ilij zag cr
twee Frn, ;^rche h ocr2n zecr lang den grooten Stier vats
POTTELt bekijiten ; eindelijk waudelden zij voort, en gin .
gen tot het Bind der galerij ; insgelijks voortwandelendo, volgde onze Schrijver hen van verre . In hot torug keeren bleven zij andermaal voor hot zelfdc fink
van POTTER ilaan , en waren . hetzelve gedurig befchouwende , zeer druk in gefprek . Nu bckroop hem de
lust, om deze liedcn to beluisteren ; waarom hij zich
onbemerkt achter hen plaatfte . Hunne natuurlijke en
,juiste beoordeelingen bevielen hem bijzonder, en kwamnen daar op neder , dat zij dit f<uk overheerlijk ge .
fchilderd en het fraaifte van de ganfche galerij vonden .
Nadat zij op deze wijze nog eerie geruime poos als is
verrukking hadden doorgebragt, verlicten zij hot voorwerp hunner bewondcringe net zonder wearzin, gelijk
liij duidelijk befhearde : want i t bet henengaan zagen
zij nog gedurig naar hetzei v e o .n , en hielden zelfs
nu en, dan fli] , out Let tto` cons van verre to zien .
I)it wareu maar cenvoudige boeren , welke misfchien
nimmer andere fchilderijen, dan het ellendig gekladde
nltaarftuk in hunne Parochie-kerk, en het uithangbord
van de dorpslierberg , gezien hadden : ondertusfchen
oordcelden zij naar de natuur ? hetgeen in dit geval
vnoral hnnne zaak was , en zij oordeclden over 't al.
ge .neen volkomen naar waarheid .
1\len zNl zich verlustigen met de beoordceiing der
Schildorijen in volksliedjes to lezen, oil do ten toon flel .
lingen der Kunslukken bij to woven . Gezettcr aandacht zal men verleenen bij ]let bezigtigen van ]let 7VzDaar had VAN DER WILLIGEN, ondcr
tionwlInJ$ittcut .
andere, hot genoegen, om cone openbare Zitting van
de Klasfe der Gefchied- en oude Letterkunde bij to
~vonen, en den geleerden VILLERS plegtig to zion bekroonen, wegens hot beautwoorden der Prijsvraag :
; edke is de imlaed geweest van de Lervcrmini .'T v?sa LU-

rurti op de flaatkundige getedd eid der ondcafc..rcideno
,state van Eurepa en cp den voortga g der Veriich;
ling (") ?
Van
(*) Bij den Boekhandelaar Home is van dit hehaalde lezing
overwaardig ituk cone Nederd ritfche Vertali ng uio'ekomen . Zi~,:
;-Or
r"?
1?oar 1BN.;
bi . 4 . 9 cn 484,
asy'ze 4lc,
11
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Van de Schei-, Genees- en Heelkunde treft men korte berigten aan ; zoo ooh bijzonderheden van Plant-,
Kruid- en Natuurliike 1-listorie. De Diergaarde in den
I'lanttuin trok bijzonder 's Reizigers aandacht . - I-Iij
merkt verder op, dat de Franfchen, gedurende en federt
de Regering van LODEWIJK DEN XIV, in de Dichtkunst
llebben uitgcn :unt , en dat zuiks eene algemeen erkende
waarhcid is ; dan dat men hem zoo gereedelijk niet zal
toctlen .men, dat zij daarin tegenwoordig de .Duiifckers,
de Eu cljcheI2 en Hollanders overtreffen . „ En wend
niet," merkt hij, door zucht voor zijn Vaderland gedreVen, Op, „onze HOOFT vijf-ell- twintigjaren VOOrCORWFILLE, en VONDEL meer dan vijftig jaren v66r RACINF
.
geboren ? "
Schoon REICHARDT's Brieven grootendeels beflaan uit
nanteekeningen over den Parijfchen Schouwburg , voegt
VAN DER WILLIGEN , daa.r de Tooneelkunst bijzonder
tot zijne liefhebberij behoort, eenige zijner opmerkingcn en aanteekeningcn daar nevens ; deze zullen zeker
aan de Liefhebbers des Tooneels behagen en leerzame
lvenken geven .
De Boekerijen gedenkt onze Schrijvcr op cene wijze,
met zijn plan overeenkomilig .
Schoon het getal der
Staatkundige Dagbladen to Parijs federt eenige jaren aanmerkelijk is afgenomen, is echter het getal der Letterkundige Tijdfchriften , bier vermeld, zeer aanzienlijlc
In de Provincien words weinig gedrukt ;
gebleven .
Parijs voorziet gansch Frankrijk van boeken , en
groot is derzelver vertier door een groot gedeelte van
Europa.
Lets van de Zakuurwerken vermeld hebbende, fpreekt
hij van de kunflenaars in alles, wat Modewerk is en
client tot verfiering van huizen en kleeding . Hij erkent,
dat het IIuisraad, 't weltk men to Parijs maakt , fraai
en bevallig is ; doch wat de naauwkeurigheid en zuiverheid van het werk in bout aanbelangt, kunnen de Parijfche fchrijnwerkers tegen de onze niet aan . Dit is geene bevooroordeelde voortrekking van 's Schrijvers Vaderland . Men leze de door hem aangevoerde plaats vau
den Heer TI-IOUIN, die, in zijn Journaal over Holland,
er dit van zegt : „ De groftimmerlieden (Cha9pentiers)
van dat land zijn beter dan de meeste van onze fijntimImerlieden (IlWenuifiers), en hunne fijntimmerlieden werken setter dan onze fchrijnwerkers (Chenifaes), en eindelijk
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lijk hunne fchrijnwcricers ziju I:unfi:enaars, die men, orn
het naauwi:eurig volmal:cu en de kostbaarheid van bet
work , bij ooze uurwe ; kmakers zou kennen vergelijken .
Er is nio clijk gcen yolk op do wereld, dat hot host
beter benverkr dan de Hollander ."
Genoeg hebben wij , dit Stuk doorloopende, aangeflipt , ow hot to doen kennen .
't Zelve is opgefierd
uiet de Af beelding van den Mameluk , met een gedeelte
des ouden Borduurfels van Koningin AIATHILDE, en cen
lief fchetsje van de Pont des flrts en eene wandeling op
dezelve .

De ]'Influence d'une grande Revolution , fur le Commerce, l'Agriculture et les Arts, &c . Dat is : Orer
den Invloed eener groote Onwenteling op den Koophandel,
den Landbouw en de Kunflen ; eene Verhandeling , door
de zYkademie van Lyon bekroond, en opgedragesa aast
zijne ?ilajelleit den Koning van Holland : door r . LABOULINJeRE , Secretaris-Generaal der Pre,-':-kture van het
Departement der Opper-Pyreneen, enz . In den Haag,
bij Immerzeel en Comp . i8o8 . In gr . 8vo . ;t2 B .
e Vraag, door de Akademie'der Wetenfcbappen,Fraaija
Letteren en Ku n11en, to Lyon, in hare openbare zitting
van 26 Augustus i8o6, bekroond , was van den volgenden inhoud : „ 1Velke zijn de middelen, van welke eene
• Landsregering zich kan bedienen, orn ten voordeele vazi
• den Akkcrbouw, den Koophandel en de Kunften de
• ontwikkeling to doen dienen, welke cone groote Om• wenteling aan de denkbeelden geeft, en den nadruk,
• welken dezelve aan de karakters der menfchen bijzet?"
lle bekroonde Antwoorder verdeelt zijne Verhandeltn .
in twee deelen ; van welke bet eerfte dccl con regelregt
beredeneerd antwoord op de voorgeftelde Vraag bevat,
bet tweede de bewijzen en gronden, op cvelke hij zijne
redeneringen bouwt ; dit voert tot opfchrift : „ His, .
,, tnr inch verflag van de omwentelingen , welke, in ver„ feheidene deelen des aardkloots , de Landbouw, de
., Koophandel en de Kunfien ondergaan hebben , nevcus
;, de aanwijzing van de oorzaken, die dezelve hebben
,, d0en ontflaan ."
In bet bearbeiden van doze belangrijke ondei werpen
heft cene meesterlijke hand de pen gevoerd . Bondige
re-
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redekaveling en uitgebreide kunde gaan bier hand aan
hand gepaard ; biijk vooral van de laatite levert bet histnrisch verflag ten ovcrvloede uit . Ilettelve is in vijf
11 :wfd1lukken verdeeld , loopende over de Oosterfche
landen ; de WVcstcriche landen ; bet hedendaagfchc Euro .
pa ; de ontdekking derOostindien en de Bezittingen (',or
Luropeanen in dat gewest ; de ontdekking der \Vcstin .
lien en do Bezittingen der Europeanen in dien oord . Elk
dier hoofdftekkcn is wcderom efmaldeeld, nicer of winder uitvocrig bcrigt gevende van de opkoinst, voortgang
en tocitand van den landbouw, koophandel en liunften,
in de onderfcheidene landen en bij de verfchillcude volken ,
tot (lie afdeelingen behoorende . Gunftig fpreekt de I-leer
LABOULINIeRE ook van eenigen der oudite volken van
hot 0osten, dock ziet zeer laag op de Israelites of °Ioden nedcr.
Volgens hem waren zij nooit laudbouwers
noch handclaars , kweclaen nooit wetenfchappen en
fraaijc kunflen . „ Altijd in oorlog met hunuc naba„ ren," zoo fchrijft liij, onder andere, „ lecfdcn zij
„ meestal van roof, naar hot voorbeeld der Lacedemo„ iricrs, en waxen, even als doze , de gcefel der vol„ ken, die niet magtig genoeg waren oni hun tegen• fland to bieden .
Even als de Lacedemoniers, no ;
• eeiis, rocmden zij in hunne trotfche onkunde , en
• veraclitten alle volken der aarde, met welke zij gee„ nerlci gemeenfchap wilden hebben . llunne wetge• ving, de opvoeding, die zij ontvingen, en de pre• diking hunncr profctcn , verlterkten hen telkens in
• dien blinden geest van eigen-ikheid , welke hen in
„ hunne flavernij volgile, en die hen zelfs in hunne vcr„ ftrooijing niet heeft verlaten ." En con weinig verder :
• lict blijkt, dat d( : Israelites van do Chaldeeux'en hun• ne meeste godgeleerde en wijsgeerige kundigheden ont'if-„
,, leenden : het zij omdat zij met dezelven van eenerlci
komst waren , volgens hot mccst aannemelijke gevoc„ len, hot zij omdat zij de grondregels en leerftcllingcn
„ diens yolks gedureade do Bahylosifchc gevangcnishad„ den ingezogen , hetwelk seer waarfchijnlijk is . Men
„ weet, dat EsDDRAS, na de wederkomst nit de gevan„ genis, de boekcn van niozrs , die verloren waren, her„ maakte (refit) , en hot is natuurlijk to denken , dat
„ hij or vele deokbeelden inlaschte , uit Ckaldea out• leend , bet moederland van verdichtfels , fabelen en
„ wereldwordingen ."
Een
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Den nog on,-, unlli,7:cr aanri ~n heeft bet volgendes
,, Ten alien tijdc bezaren d . •7oden even weinig fmaak
„ voor de fra :u e kunUen ais voor do wetenlchappen ;
• en de zoo z~r beroLmde Tempel van SALOMON kon
„ zelts met de ilechtlte gedcnkteekens van Criekenland
„ niet ver„eleken worden ; en nog was hot een wer1c
„ der Phenicicrs, zoo ais wij nit den BijbCl zelven lee• ren ." Hadde de Heer LABOULIN1LRE de nu to veel
vergetene , doorwrochte Brieven ran eenige .7oden aatl
den Heer DE VOLTAIRE (*) gclezen en onpartijdig beoordeeld, 's Mans berigt wegens de ~'oden zoude zicli
merkelijl: gunfliger vertoond hebben .
Zonder de paten van ons bettek to ovcrfchreden,
zien wij geene kans tot een ontledend verflag van dit ,
over bet geheel genomen , keurig Work .
Met rest
roemt de Schrijver den Landbouw, Its bet oudlle
der menfchelijke bedrijven, en om zijneu weldadigen invloed op den tocitand der Volken . Doordrongcn van een
levendig gevoel van de belangrijkheid der zakc , heft
de Ileer LABOULINIeRE , den Lan ;dbouw aanfprekendc,
in ee»e foort van verrukkinge, aldus am ; ,, Wclda• dige Godheid ! die den mensch de ktunst hebt gc„ leerd om het koorn to doen uitbottcn en bet tot zij„ ne fpijze to doen dienen ; gij ! voor wie Azie,
„ Egypte en Criekenland, alwaar y;ij do eeriie lesfen
• gaatt, altaren , onder verichcidene benamingen, ge„ bouwd hebben ; gij! die door dankbare natien wordt
„ vereerd , .its Lie voedfler van heel mentchelijk ge• flacht, en wier eerdienst nevens owe wcldaden zich
• over do gehcele aarde verfpreidde ; gij ! die de moeder
• der Kuntten, des Koophandels en der Wetten waart,
„ algemeenc en vruchtbare oorzaak gij hadt in uwe wijs„ heid die aaneenfchakeling van wonderen befloten,
„ welke gij nit eene eenige en dezelfde bron hebt weten
• to putten ! Dat de volken u om ttrijd zegenen ! alles
• ontleeeen zij van Ungefchenk uwer hemeliehe hand!"
(*) Bij eenen der Uitgeveren van dit ;VTaandwerk, ~. w.
Yen :its, gedrakt.
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In gr.

R. DEIMAN gedaclrt in eene Redevoering door j . I! . DOORNItf,
M. D . cs in een Dichtfltak door Mr. j. KINKER . Voorgelezert
in en uitgegeven door de 11.nflerdamfche flfde(e)ling der Ilollandfche lblaatfchappij van fraaije Kon/ten en /hetenfchappen .
Te :lin/lerdam, bij J . S . van Esveldt-floltrop. i8o8 . Its
gr. 8vo . 87 Bl.

\\felko m moeten de beide ftukken, bier boven aangekondigd,
den hoogachters Van JOHAN RUDOLPII DEIMAN zijn, daar
's mans hoogachters tevens zijne vrienden geweest zijn ; de
zeidzaamfte gaven der natuur vereenigden zich toch in then
uitmuntenden Geneesheer met zoo grootc eenvoudigheid van
zeden, gemeenzaamheid van oalgarg, hartelijklteid en trouw
in groote ongelegenheden, dat, indien bet al mogelijk geweest
zij den grooten man in zijn yak voorbij to zien bij zijne ontboudiug van alle vertooning, bet volftrekt onmogelijk is, hem
in zijne grootheid gewaardeerd en niet tevens in zijue hoedanigheden bemind to hebben 's4ans oude en hartelijke vriend
JERONIMO DL Boscu hield zijne lofrede in bet Genootfchap Concordia et Libcrtate den 29q- en van Leutemaand dezes jaars,
gelijk hij meer dan twaalf jaren vroeger de nagedachtenis in
hetzelfde Genootfchap vierde van den Geneesheer H . G . oosTERDIJR ; beiden hadden zij , in gezonde dagen , gewiid , dat
hun vriend , fchoon geen Geneeskundige , hun lijkredenaar
zou wezen , wanneer hij hun overieef'de , gelijk huune lofrede de gedachtenis vereerd zou hebben van hunnen vriend,
den LntijnJchen dichter bij uitftekendheid , wien de llemel
zegene mvt den hoogiten en gelukkigften ouderdom . Ds Hoses
heeft zijne tank met waardigbeid vulvoerd , en zijnen overleden vriend vertoond met zulke juiste trekken , (lit elk , die
hem heeft mugen kennen , den man terftoud herkent. Hij
bccft bij de uitgaaf dezer Lufrede eeuige weinige Aanteekcningen gevoegd , maar doze ve vooral verrijkt met verfcheiden
Latijnfcho Gedichten uit zijne eegene Poeniata ontleend, en
met een vierregelig Bij1chrift op tie beeldtenis van den overleden , welke or den titel is geplaatst , door VINRFLES gegraveerd
naar de Schilderij van no-Gss ; de Dichter CORNELIS LOOTS
beefs den Lofredenaar een uitmuntend Slotdicht op deszelfs Redevoering geleverd, hetwelk onk bier nevens wordt medegedceld .
Heeft de lofrede Van DE BOSCH eene hooge waarde voor de
kennis van bet ware karakuer vat) DEIMAN, wegens de veeljarige gemeenzaamheid en broederlilke verkeering, welke onder
ben sudden plaats gevouden, de Redevoering van den GeI:CeY4
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neesheer J . E . DOORNIK heeft geene nindcre waarde voor de
kennis der biizondere verdicnilon van nE1 •, MN hij do Genceskunde, Scheikunde en tVijSb, ;reerte, wo ;;1ens de erva :enis van
den voottrctielijkeu Arts, dic z'. ;nes uitmunt con Anibtgeiioots pleanglijk godacht heeft, in a'.Ic do upgcnvemde va ;ckeu .
DoORNi, hield zijne Redevoer ;ug in de Am'r ;lerd mmfche Atc :celing der Ilullaadfche iblaati'chappij vale fras ; e hl :rfier : en Wetenfchappen , op verzock van de zelver Leden , op den 17 Manrc
laatstleden, en word vervangen door den Dichter .'Jr . J . KINRCA in common Kiaagzang, die nevenc ; do Rcduvoeriag door cc
semelde Afdeeiing die : 111aatfcflapgij is uitgc ; even . Ecnc
zedige Vuorrede gait do nitg . ;a cte . Rvdevooring your, iiaiwnde met de verzekaring van den
„ lk fprak your
• hun, die, nit de loli •e dc, niet den Sprckor, lunar Hem
• over wien gefproken zoude o : orders , ); ;!dcn leeren kei:
• nen ." De Redenaar heeft zic", UOgM :IS do'vr zijne bide
2.
1 11 DEIMAN Iliet mi :der als con zcc:r bckwaanl i edonaar dim
kennen, dan de Dichter in den Treur zing den rang heci't upgehouden , dies hij op Neeriands zan ;berg roods lang ver :; orven heeft. Ook dit work `ieeft Let ai'! e ldtcl v ..^,n DEI,•; Aa; op
den tit--I , in de manier Van printteeke :au ; het ; oA'o is em
terwijl bet nodere en face is , ma :lr moot v,-ire nit door do ailetfp :•ckc :idfio gclijkenis . Veel mind r i;I nrca , war l e r ;: : : :s
oordeel, do Redevocringcn in vc l .,ootlin : ; aau butt die dcn
overleden gekend hebben , vericuiilc , ; in Ocidor gang wag
ouderfcheid wezen, voor zoo vet dezc: ;vc in de eerstvermelde eenvoudig en natuurlijlc , in de Iaatsrgedac,rte ioc:er kunstmatig en min vrij is, maar de zuken zelvo tr `cu epmerkclijI :
in con, en derzalver voordragt verfchilt cneulc :i~ minder, din
men bij do zee :- eenvoudige it leiding
r,scu ell don
zwellenden ,manhef, van DooRNlr, ZO!l vorttac'1,cII . Tot cell
flaal hiervan firekke lietf;ecn de con en do .older it : ;:;ens
DEIl1AN aa ;' hot ziekbed geze ;;gd hohben .
„ Dc ;, ;ode
DEIMAN , welke eenen icder bet zi,* : ;e ,; .111cie m z Cgt DE imosefI
bood nimmer zijnen dienst ann . tVerd 1 :'j geroepen , hii
kwani, en voldeed -,in zijnen pligt .
zij, die hew
geroepen hidden, hens nodcrhand veibo : _ :i eenen and_rcn
kozen, gin, ; hij dit mot 1tilzwiigcn vorrog .; eu war .necr d :e
zelfde menichen , ge jk n enign all ; cbeurd is , nodormaat
genoodzaakt wares tot zijne huip ilunno to~viu, ;t to neinen,
dan verfcheen hij aanfl- onds we .terom niot c n bodoard golaar, waarin geen trek van eenige ver1 ; iic : -ing woos to vin_
den .
Ilij beroemde zich nim ;uor op do _hcimeni fc : der
kunst, maar, een :root wnarnemer zijnde van alles, wro tot
volmaking van dezelve firekkLn kon, gedroeg hij zich zeo :r
zedig en voorzigtig . In her semen van con vast befluit wa3
hij noch hanstig , noch floutmoedig, oordeelende hot beter,
traag maar zeker, dan fchielijk doch roekeloos to befluiter. .
Van-
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Wanneer er gevaar was, ontveinsde bij zulks nimmer, maar
gaf zijne zwaarmoedigheid to kennen . Eenmnal den flaat der
ziekte wet overwogen en ouderfcheiden hebbende, ging llij
xnantnoedig voort, en liet zich nimmer door eenige toevallige
verfchijnfels van zijn bepaald voornemen aftrekken, vermits
eene vaste overruiging van wetenfchap hier alle aarzeling en
twijfeling deed verdwijnen . liij maal:te nimmer zwarigheid,
om, wanneer de omflandigheden zulks volftrekt vereischteu,
zich van flerkwerkende geneesmiddelen to bedienen , fchoon
7tij anderzins, als de nood zoo groot niet was, vecl liever
zachte en fchuldelooze middelen annprees, zeer wet wetende,
dat de grootlle ziekten door ingetogenheid, tijd en rust moeten worden genezen .
Schoon hij zich meest bepaalde bij
den Koortsbast of andere zeker werkende behoedmiddelen,
tta echter zijne bijzonderc menschkunde,door gedurigewaarnemingen en eenen onnfgebroken omgang met menfch .n van
allerlei rang en Rant verktegen , niet minder dan de beoefening der kunst zelve , bet groote bolwerk, waarop her Natuur- en Geneeskundig gebouw bij hem tegen wile aanvallen
van fchielijke en ongewone gebeurtenisfen onbewegelijk gevestigd flond .
„ Trad hij de kamer in, geene deftige bonding, Been flijf
gezigt of wijs geinat bekorurnerde den Lijder : maar genoegelijkheid en vrede verzelden zijne fchreden . Tut bet ziekbed
genaderd ziinde, openbaardcn hem de reek, bet gezigt, hec
gevoel, de wending van hot ligchaam , de Jigging der handen
en de beweging der voeten zutke zekere teekenen van naderend onheil of fpoLdige genezing, dat hij daardoor word
in flaat getleld, om bet uoodige to verrigten . Nimmer bleef
liij tang nederzitten bij bet voelen van de(n) pots wet wetende
dat zulks en bij den ziel :en en bij de omflanders bekommering
bnart ; integendeel greep hij alles gretig aan, wnt tot opbeuring en genoegelijkheid kon flrekken , en deed hiertnede voorwaar meer nuts , dan anderen met bet oneindig mededeelen vats
oneindiYe voorfchriften . En wit zal ik zeggen van her ongedwongere, bet nntuurlijke, en bet naive, waarmede ditgedrag
gepnnrd ging? Zutks is verre hoven bet bereik van mijne befchrijvirg ; want, gelijk REIIBRANT nimmer in zijn vermogeu
gehad heeft, om bet levendige, natuurlijke en floute van zijn
penfeet in eons anders hand over to geven , of gelijk VoNDEr,
zijn goddeliik dichtvermogen nooit heeft kunnen overgieten
in de barren van zijne dichterlijke nakomelingen, nlzoo was
DUMAN zeif nimmer in itant, tnn zijne beoefening der kuust
:a en neme hierbtj in annmertan anderen mode to dieelen .
king , dat (lit alles bier zoo zeer niet wns her gevolg of bet
tiitwerkfel van eenig geneeskundig onderwijs, of van bet nankooren van Akademitche lesfen , als wet van eene bijzondero
v1ugheid vast bevatdng, fijnheid van gevoel, ca doordringend
*or"
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oordeel , aangevuurd door eene altijd werkzame geestdrifr,
welke hem door de milde Nacuur was gefchonkeu en zich al
vroeg in hem openbaarde ."
Loot ons nu DvORNIKK hooren .
„ Eenmaal bekend g,eworden zijnde - zegt hij - verkreeg ))I-., .',IAN , als Gencesheer , den toegang tot de aanzieniiji .ftc Families -vcrwicrf hun vertrouwen , ja , ik durf ze,rgca, hnnne liefde. En, gees wonder, DEISIAN behoorde tot de zoodanigen,
die zich overtuigd houden , dat con Gencesheer zijn gezag niet moot vestigen op bet dor voorkomen van coil'
Geleerden, noch moet oordeelen ,enoeg gedaan to hebben,
wanneer hij, flechts, geneest .
Neon, met cell opgeklanrd
geleat, in hetwelh troost en hulp to lezen was , trod 11j,
deeds, in het vertrek van den Liider, en plaatfte zich , als
cen fchutsgod, naast zijne legerflede . Zijne ondervragingen
liet hij, heeds, vergezeld gaan van eerie flil]e hoop op herIl :ellin, . Hierdoor verweve hil eere zel :ere opgeruinldheid
van gemoed - terwijl de Itranke, daardoor, tevens, zonder
angst voor cenen, hem toefehijncndcn , veel beteekenendcn
blik van den Gencesheer, zijue gewaarwordingen en do verfchijnfelen zijoer zie :ae , ongettoord, opnoenlde . Iliervandaan, dot de ncodiijdenden reil :italscdcn oar de komst van
DEIaanr:, dewijl zij, na ziju bezoek, zich beter mcenden to
gevoclen . Doze oogcnblikken wares voor bun oo enblikkcu
van gerustflefin ;; en hulp tevens .
„ \Vat kondc nu angers bet gevoig ziin van eere zooaanige verkeering met ziekcn, d :^n daz DEiM:N, niet allean :Its Gcneesh°er
door hun gene ; t, wear ook , als Vriend, wierd hooggefchat.
Ilierdoor wierd zijn Perfoon, niet allecn in al-en van droef
heid, nla^.r ock in dagen van vreugde gezocht, en hij genoot,
daardoor, alle de genoeggens van eenen gezclilgen onlgang . In
dcln woord, DEIIIAN was bij zijue krankeu niet aileen do Gencesheer, neon, hij was, ravens, de Vriend van hot huis .
„Ziijne opgoklanrdheidvan geest,t , epaa :d met con fcherpzinnig oordcai en eeac fnellc hevattiag, veroorzankre , (lot DEIioa bezat, beigeen tan zeer welnigen
MAN, ais Genneesheer ,
ten dccl valt . Hij do ;rzag , ma eezcn geiukkigen aanleg,
zeer feel de r. .•o o ,,z ..ak gar zicl: .e, daorgrondde, zoo Wet
de verfchijufelen, die met deze nanste oorr ., .: : hot naauwsr
verbonden warm , a ;s die, welke met deze Let minst in verband ftonden . Ilierdoor v rte hij , door gaans, ooo gelukkig
den draad van do , veeltiids, zeer ver~tarde reeks der, niet
zelden, tegen elkander i riijdende, zie teve : :cbi fa_1eu . Zijne
aanwijzing mocst, dus, veelzins, met die der natuur, volkoxnen, overeenflemmen . Daarbij Meld DEIMIAN flzeds in 't cog,
2ijn, van den beginue, ningenou:en beginIel, cm de onderfcuning der krachten als cell hoofddoel van den Gencesheer
to befchouwen .
„ I3ij dit alles IIu vocgeude cene ondervinding, (die Iiet afleen
door
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door de veelheid van jaren geboren wrlrdt , maar door bet
vclerlei wel to zien en to vatten,) onderfeheidde DEIMAN zich
door iets , hetgcen , i'choon een hoofdvereischte in iederen
Geneesheer, aan velen, echter, niet zelden geweigerd is, en,
in de tall der konst, ingeniurra praticwr. gennamd words:
DOORNIK heeft zijne Redevocring bcgelcid met belangrijkea
aan tee lien ingen ter Having en uitbreiding van hetgeen hij fprekonde flechts had nangeroerd, maar hij heeft niet goedgevonden to gewagen van de cer, door onzen honing den Geneesiieer naugedaan, en hot vertrouwen, door Iloogstdenzelven in
aijne bekwaamheden gefleld, waarvan ook DE BOSCII flechts in
gene nanteekening gewaagd hecft, hetwe!k den Pecenfent een
zonderling verzuim fchijnt in beider lufrede . Her gebrek
ann oplettendheid onltrent fpelling en geflachten der tale is een
verzuim van geheel anderen card, hetwelk beilvaarlijk to verfchooneu valt in cone Redevoercng, ass die van DOORNIK,uitgegeven door eene Mantfchappij, die oorfpronkelijk aan letterkunde is toegewijd .

Treurzang van IBN DOREID, in Neder •dxitfche Dichtmaat overgebragt door Mr. w. BILDERDIJ1{ . Tweede err gezeiverde Dr •iik .
In 'sGravenhage, bij Imm ,~rzecl & Comp . ;8o8 . In gr. 8v, .
2} Bl. , danteekeningen 6e , err Voorwerir XX bl.
e finart, aan ieder Schrijver eigen, die zijnen arbeid, bij
D
deszelfs openbare mededeeling , door ongewijdee handers
jammerlijk misvormd ziet, moest vooral eenen Man trefien, als
die onze Ilollandfehe Letterkunde met zoo vele
vruchten van zijnen geest verrijkte,en daarbij zelf alle naauwkeurigheid in acht nam . Dank zij zijuer zorge, en tevens Let
dienstvaardigheid van de Uitgevers, voor dozen nieuwen Druk
van een Werkje,welLs kunst-waarde ecu vorige tijd reeds met
lof befliste! De Schrijver deelt ons dit eon en nnder in eon Voorberigt mode, en wij juiclien zijne redenen volmondig toe . Alleenlijk lezen wij met fmartvolle nandoening daarin eene fchijnbare aanicondiging, ass of wij, door des Dichters zwakheid ent
kr4nkheid, welligt niets meer van zijne kunstrijke hand hadden to
wachten . Dit lot wenfchen wij nog verve van ous verwijderd .
Geneeskunde scene nog king alle hare kracht, ter rekkinge vats
cenen sevens-drand, dieu de Schikgodinnen in den Zoon dor
Blufen niet willekeurig zullen afknippen! Zoo blijve de lust
in bet Teed niet geheel ter neder gedrukt l Zoo zweve de
geest van Apollo nog over den flerfelijken adem henen, die
zich aan zijne Tierr hecht, om fchoonheid en kunst op de aardc to blijven vergoden, zoo lang die niet geheel verdwenen
is! Dankbaar nithans nelneu wij bet fchoone dubbeld lettergrepige Trippeldicht over, waarmede de Heer UiLDF.RDIIK, i>!
LE, T . i8o8. N O. irz.
N 8
stop
BILDERDIJK,

5,-!:

NY. BILDCRDIJ 1l

tone Opdragt aan zijne Echtgenoote , deze tweede Uitgave
verfierd heeft, en waarin wij ons verheugen, nog niets varl
die matheid to befpeuren , welke ons bet ergfle deed vreezen ;
terwijl bet teedere, zoo wel als bet flonte, even alg bij den
Arabircheu Isty DOREID , ook bier wederom meesterlijk afwisfelt .
De arme REISRE bracht zijne Egik op ha ar Jaardag, rand eens wat 2
Oude Arabifche overblijffels . Dit was alles wat by had .
Weinig wist bet goede wijfjen van de waarde van zijn gift ;
A'iaar zy zag op 't hart des gevers, vol van warme liefdedrlft .
Gy, mijn Gade, weet iets meerder van de gift die ik u bled' .
Is ook de oude lust verflreken, zoo geheel verdwijnt zy niet!
Gy, gy kent nog Motanabbi, Hafez nog, van vroeger dag,
Toen ons oog zoo vol genoegen naar bet zalig Oosten zag ;
Toen we in 't blijdfle voorgevoelen, nan Eufraat en Tigerzoom,
Ons de zaligheden maalden van den zoetflen levensdroom ;
Toen ge uw vingers leerde buigen naar den vreemden pennentrek,
Dien de Koran heeft geheiligd by bet kroosc van Amalek ;
Toen go uw' mond den tongflag wende van den Morgeniandfchen groet,
En den fluier leerde plooien voor Sabeaas zonnegloed ;
Toen ge, ontvlamd van Oostersch Dichtvuur, de open, zui .
vre, maagdenborst
Ann den palmwijn der Gedrozen met verrukking laven dorst ;
Toen uw zacht,aandoenlijk harrenog niet wise voorwien bet floeg,
Naar de lesfen van een' Vader nan eens minnaars lippen vroeg!
Toen . . .. Maar waarom deze tijden, deze weelde thands herhaald?
Ach, met hoe veel jaren lijdens is haar zoet door my betaald!
Lijdens I ja, maar in uw armen ; maar, vergolden door uw min t
Ach, dat lijden ook is hemel, lieve, teedre Zielsvriendin .
. In de zalvende Oosteritrcht
De
Altuacht
op to
deze
ontwerpen
't Wee
van 'tblies
Westen
vergeten
, was verwaaien van een' zucht .
Neen
, die week
geesfel
Europa teistren moest :
't Oosren
vanmoest
air ons
onzeklemmen
oogen ;die
heel hot aardrij,k werd ona
woest.
Doch , wy leefden, God gaf zegen , bloei en vrucht aan once
koets ,
En wy fmaakten zijne volheid in den vrede des gemoeds .
Dierbre! van den rand des graf kuils, aangefchonnen van den flood,
Biede ik u dit wilde vruchtjen van cen Nabatheefche loot!
Wrang van fap, van fchorsvlies bitter, fmaakt bet vruchtjet
naar de fmart
tchteradmt zijn gear verkwikking, echter zoetheid voor bet Bart .
Itch, wat heeft men op does wareld aan hot valsch uitwenzoetfteunt
!
't dig
Bitter
de matte vezel,'t zuur verfrischt hot loome bloed .
't Bit-
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'z Bitter, ja, bevat Gods zegen : treurtoon iIreelt en fterkc
den geest ;
En to treuren met den droeve, dierbare, is erzoeterfeest?
't Was bet uwe Reeds al's 't mijne ; 't is bet feest der menscillijkheid ;
'tl3lijft bet, tot bet laatftetraantjen op deze acrd is uitgefchreidf

1let Geluk der Liefde, clear z . RIETBERG, A L . M. Pb, f?
Te Idaarlern, b/j A. Loosjes, Pz . igo8 . In
J. U. Dr.
gr. 81o. 43 81.
tj zijn verlegen bli't zoeken eener proeve nit dit bekoora
lijk Dicht1tuk, waarvan, naar onzen fmaak en ons gevoel, wat wij ook mededeelen, behagen en uitlokken moet .
Onder de vele Liederen der Liefde kwarn ons maar weinig ter
hand, dat ons zoo zeer beviel . Iedere regel draagt den ftempel der waathefd, en kenmerkt bet juist, aandoenlijk, edel en
rein gevoel van den Dichter . leder lievend hart voelt zich
als 't ware verrukc, en met den trelfelijken Zanger verbroederd. Wij twijfelen geeu oogenblik aan de goedkeuring en
toejuiching van de Vergadering, voor welke hij allereerst dit
Dichtfttsk zong, e i aan welke hij bet toewijdde . Her beeld
toner lieve beminde of trouwe gade zweefde buiten twijfel
onder hot vervaardigen den maker heeds op zijde ; en dear de
fchoone kunne met ijver en deelneming de Vergaderingen des
Zwolfchen Departements Tot Nut van 't Algemeen mede
ibijwoont, zoo heeft de hoop op hare tegenwoordigheid
den Dichter voorzeker aangevuurd , en was Liefde en een
liefdekus buiten twijfel het loon voor dezen Zanger der Liefde, zoo wel als de aandoenlijke dank van ieder kuisch en
gevoelig hart onder zijn gehoor .
Wij moeten& loch eone
keuze doen :
Slechts nit bet relnst gevoel en teederst hart ontfprocen,
Befnit de min 't geluk van minnende Echtgenooten ;
Dan plukt men elke roos, bewandelt hand nan hand
Den fchoonen efen weg near beter Vaderland .
En, is er bier of daar een fcherpe doorn to vinden?
Gij ruimt dien uit den weg, en plant een bloem,bemindenI
Ontmoet ge een' breeden ftroom,die van 't geborgte fchiet?
Of ziet ge een fleile rots? - dit 211es deert u nietl -Gij biedt elkaer de hand I - de flerke draagt den zwakken,
En, hoe de nood ook rijz' -- gij last den moed niet zakken I
Hoe moeilijk een alleen de reis ook dikwerf fchijn',
Vereenigd met elkaer, zal ze u gemaklijk zijn .
N n e
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Gedutd en Liefde zijn uw' trouwe gezellinnen ;
hoogte winnen ;
Zij doen weidra u zaam do
]En , als ge dau omho :i r bit 't 1-,lijde doelwit ilaat,
D roogt d'een des antlers zwcct v an 't bloze;rde gelant.
Len lachie loont de zorg, en guile vrcu gd of fntarte
TreT altiid to gclijk in bcider minuend l;artc .
Nooit huisvcst in bet hrrt van de eerie droefcnis,
Ells vrolijithcid de gist van 't hart des and'rcn is .
EEn laclljc op heidcr Wang , can tramp in beider oogen,
Tdn wench , dip zucht, d :n doei houdtbeiden opgetogcn,
En mcdedeeling van hun biijdlchap en verdriet
Maakt, dat ook zeli :; de r : uip hun beiden blijdfchap bied .
Vereenigd kan gun last bun fchoud Pen nederdrukken ;
Zij oogtteu waar geluk vau fchiinbare ongelukken .
Zoo vlocit hun leven been , gclij!t eeo Zomerdag,
Die 't oog met ftillen :;;laps in 't Oosten rijzen zag ;
En, words door woiken fours die fchoone dig betogen?
Der wolkcn fchaduw :a1 den Lloed der Zon verhoogen ;
Of zien :, c eeu d onl.c r zwerk, dat blikfems uit zich fchiet,
Die God zweeft om hun been , wiens weak 't Ileelal gebiedt ?
Zoo ftann zij , arm in arm , urn d'avond van bull ]even ,
Door zachte hloemeng eur en milde fcha aw onigeven ;
De roos . door hull geplant , lacht beiden vrolijk aan,
Terwijl ze allengs vcrbcugd de Zon zien ondergaan, - •
Zij fluimren vroliik in -- en , bij 't vereend ontwaken,
Zal d'Ecuwighcid dien Echt oog meer volkomen makcn,
Zoo cenvoudig trefCnd en aandoenlijk fchoon vonden wij
geheel hot fluk , en hot doet op ons hart en gevoel zoodanig
cene working , dat bet ons onmogelijk wordt,bij een' of antieren misfchien wat zwakken trek, in bet cog van dezen of
genera anderen kunstregter, to toeven , veel min floffe to zoeken
om to berispen . Onparti)dig echter hebben wij ons getoerst, of
lnisfehien de waarde des onderwerps, elm het zalig genot van de
gcnoegens van bet geIukkigsthuwelijk,bij ooze dringende wenfchen, dat zuiE*crehuweiijksmin in iedere wooing bij onzen Land .
genoot weivaart ell genocgen verlpreiden mogt, en zijn huis ter
kweekfchole maken van iedere deugd, ceuen to grooten invloed had op ons zoo gunflig gevoclen ; dan , in opregtheid , bet
Cedicht behicld ook toen in ons oog deszelfs toegekende waardc . Wij kunnen en moeren bet van goeder harte eanprijzen ,
to willen ook Cog de volgende overfehoone teekening onzen
Lezeren niet onthouden :
ZWetaan I treen wij gerust bull flille wooing in,
An r,adren wij den haard van 't vrolijk huisgezint
A!-
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Alom heersclit zindlijkhcid . - De weinige hu6fiernden,
Die reeds terfond den finaak der jonge vrouw verraden,
Zija neties afgedaar , ,,ewreven en ge(tofd,
Terwijl een otide mcid door gang en keuken floft.
In 't vrolijk voorvertrek, dear zit een guile vader
In d'ouden leuningitoc_l, en fchil .t het vuurtje nader,
Terwiii ecr frihiche knnap in Grootvairs huisje fait,
Zijn houde kandjes wrrmr, en van zijn paarden prant,
Met 't k'einer Zusi(, , dat, op eene hoof gezeten,
Al luistrend fchier de klok van zeven zou vergeten,
\Vaarop hair t wiegje wacht ; terwijl zij fraks met fpoed
Bet puppenhuisread bergs, en war in 't doosje doer .
De Moeder, na 't befel van 't vriendlijk avondcten,
Is vrolijk aan de zij van hair gemaal gezeten,
Terwijl ze een zondagskleed voor 't kleine wichtje fnijdt,
En door een' lieven Inch hair Echtgenoot verblijdt,
Die nergens liever dan bij zijn Sophie wii wezen,
En nit Keith's Ouderdom hair lets zit voor to lezen,
Dear nu en dan cen kus of teedre handendruk
De tolk is van 't gevoel van 't zaligst Echtgeluk .
Hoe weinig beefs Lie mensch dan voor zich zeiv' van nooden l
Hoe ver is dan zijn hell -,in 't woest gewoel ontvloden!
Me veel gaf mcnig ecn voor zuik een avondttond ;
Zoo gij met al uw goud hem , Rijken! kmpen kondt!
Vernoegd en vrolijk zinkt, na daaglijks ommezwoegen,
Des evonds de ) chtgenoot in d'arm van 't reinst genoegen ;
Terwijl een blijdc kus den zwaarften dag vergeldt,
Als hem zijta Gae verrukt in liefd'rijke armen knelt .
Sprookies, l'ertellingen rn kleine Romrns, door A . LArONTAINE .
I,/fe Deel. Te ddwficrdam, bij J . S . van Esveldt-l-loltrop .
In gr . 3110. 247 131.
: dit Deel geeft er ons drie. z) De
1~ liet
Sprookies
listonaardige
der Natuur,
of List bovess list. Ilier wordt her van
zelve ontwaken en het alvermogende der natuurdrif regt aardig geteekend . Geheel natuurlijk is het verhaal toch niet ;
eeu toovergeest fpeelt de hoofdrol, Doch de jongeling en her
meisje bedriegen hem . De liefde Is eeoc natuurdrift ; men ziet
dit hier met genoegen , en gelooft het ook zonder zoodanige
bovennatuurlijke proef ! 2) De onfchuldige Verleid/'cr . is
de dead eene onfchuldige, indien zij dan eeue verleidfler was.
Zij verleidde niet, althans niet met opzet ; hear ongelukkige
hefpieder verdient veeleer den naatn van verieider . Zij viel .
En
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En nu verleidt zij hem, maarcenHi k tot betgoede . Ilij wnande
haar dood, en bet geweten martelt hem ; zij lokt hem tot zich,
flelt hem op menige proof, en, daar zij hem barer waardig
vindt, fchenkt zij hem in zijne nieuwe verloofde zijne vroegere verleide en in hare docker zijn eigen kind, do wraakgodin,die hem altijd vervolgd had , was verzocnd, en hij volkomen gelukkig. Dit verhaal is aandoenlijk . 3) De afgeperfle
Liefle is bet laat&een meest leerzame Sprookje in ditDecl . De
11cer SCHLENDER is een zonderling wijsgeer ; hij verkiest vrouwelijke huisfelijke bekwaamheid en den-(] in do echtgenoote
van zijnen zoon , en fpot met hetgenc men fmaak en befchaving nuentt. Zijn zoon, een anders brave jongen , verfchildee
hierin van zijnen vader wel zeer ; er huisvestte in zijne ziel
een Idelial a'cr Coddelijkfie fclzoonhezd , en de fraaijic news was
hen niet Grieksclz genoeg . Intusfchen doet de vader met zijne
fchoonzuster eene weddingfchap, zijn zoon zou to zijnen genoege huwen, uic eigene vrije verkiezing, aan een braaf huisfelijk meisje, mar hetwelk dat alles ontbrak, waar de Heer zoon
en do belchaafde wereld zoo veel mede op had ; in eon week
of vier zou hij haar dat alles aanbrengen, wat men dan voor
bet wezenlijke hield , terwiji de Vrouw fchoonzuster zeker
niet in Plant was , om in Lien jaren van onze befchaafdfte Dames een RIEKJE (dit is do naam van 't meisje) to vormen . En
de vader had volkomen gelijk : maar dat nu het grnppig.s c is,
door bet meisje was ook do oude Dame bedrogen ; zij werd door
hot haar ook onbekende RIENJEzelve betooverd : eindelijk ook
de vader was bedrogen, want bet lieve meisje had geklapt,
her fpelen van de rol was haar to moeijelijk, de zoon wist hot
al hoe zeer zij verfchilde van zijn ideaal , zij had het hens
reeds bekend , wat zij ook over de Muzijk gefproken had,
zij fpeelde /1echts twee Aria's op de Guitar , zij kende geen
rneerderFransch dan een van bziiten geleeragefprek, enz . ; en
echter had de jonge Hcer SCHLENDER zijnen vader de klucht
betanld gezet, door haar in ftilte reeds twee maanden vroeger
to huwen, dan deze bet geraden vond hem omtrent deze Dame
van den ton en de wereld, die zoo algemeen bewonderd word,
lien voorflag to doen .
Met den ouden Heer SCHLENDER willen wij onze Lezers een
weinig bekend maken :
11ij fprak vaardig Fransch, maar alleen in de hoogfle noodzakelijkheid ; want - zeide hij - dat Daitfchers met Duitfchers Fransch fpreken , is belagehelijk ; en dat vreemdelingen tot
ons komen , zoncter onze taal ce willen leeren , is onbelchaamd . -Zijne kieine verzameling van fchilderijen trok bet oog der kenners : intusfchen lachte hij, zoo dikwijls iemand, in cone verhevene verrukking, uren lang over eon flak declameerde . llij
was in Italic geweest, en hield den Vatikaanfchen Apollo,
21s ook de Venus van MIedicis voor fchoon . Maar wanneer hij
v ct
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,erhaaide, dat een Engelschman, in Rome, verder niets gezien
had , dan den Apollo, en daarop weder naar huis gekeerd
was, zonder verder cen oog op Rome zelve to vestigen , was
bij gewoon er bij to voegeu : „men heeft meer zotten in de
wereld gehad."
Op bet fraaije gezegde van zijnen zoon : „ de ondergang
eener wereld is niets belangrijkers , dan bet oprijzen eens
molshoops," antwoordde hij : „ in de oogen Gods, hebt gij
gelijk, maar hij die fpreeht of handelt, als ware hij een God,
is een dwaas ."
Maar nu 's mans denkbeelden over de opvoeding onzer
Dochters : „ Befchaving! doze bezit een mensch, die in
flaat is alle zijne pligten to vervullen . De vrouw moot dus,
tivanneer zij aanfpraak maakt op befehaving, eene goede
dochter, eene teedere zuster, eene getrouwe gade, eene vrolijke gezellinne voor Karen ccLtgenoot, core liefhebbende
moeder voor hare kinderen, eene goede huisvrouw voor
de oeconomie •, en eene vriendelijke waardin voor de gasten zijn."
,, Tot den

curfus van een jong vrouwsperfoon behoort tegenwoordig Geographic . 1k moet bet altijd ultfchateren, wanneer ilt con klein meisje vraag : wat lcert gij , mijn kindP
en tot antwoord krijg : GeOgraphie. Hot is zeker de mode ;
en dus durft men niet eigenlijk naar bet waarom vragen .
Wijl eene vrouw toch iets weten , wijl bet verfland gevormd worden moet8 - Dat is , als wilde ik eene jonge
vrouw in de kunst van fparen onderwijzen , en maakte
een begin met do Numismatiek , toonde haar de munteu
van Athene en Rome , maar leerde haar geenszins de gangbare geldfpecien kennen . Zie, bet ergert mij in 't geheel
niet, dat de meisjes dit alles leeren (want had ik eene doch .
ter, zij leerde dit alles ook ;) maar dat zij bet leeren om
bet nimmer to gcbruiken! Kijk, zij weten , hoe men fulker maakt , rijst teelt en thee plukt , maar niet hoe men
erwten legt, of eene foep kookt . Men berekenc haar de inkomflen van den Pruisfifehen flaat, en zij leeren niet hoeveel er tot eene huishouding behoort : zij hooren van zeehandel, van karavanen-wegen, en hebben nooit de fabrijken
van hare vaderftad gezien ; zij fpreken over RAFAELS kleeding, en kunnen haren vader of Karen man geen nachtjapoa
waken . Kunnen zij nu volkomen een kamifool teekenen ,
eene fonate trommelen, en honderd woorden Fransch fnappen, dan hebben zij eene volkomene opvoeding, die zeker
den man, den kinderen , her huisgezin volflrekt geen voordeel aanbrengt , en wanrdoor noch hot verfland eenigzins
meer verlicht, noch bet hart een weinig warmer gewordea
is. Maar nu moeten zij nog verder gaan ; zij verdiepen zich
in eene fpitsvindige, buitenfporige wijsgeerte, die zij ormoge-
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gelijk begrijpen kunnen ; worden vrijgcesten in vrouwelijke
dcugden ; bedillen fchoutvfpelen en gedichten, en, wanneer
dan de jaren voorbij zijn , waarin eon paar fcho,one lippeit
elk van hare woordea belangrijk maakt, eindir en iij ten iaatfte daar mode, dat zij den tijd met kiartfpelen doodeu ."
„ llet geheele gebied der zedekunde , der menichenkenrisfo
en der fchoone kunilcn ftaat der vrouw open : zij moot verDe eigenlijke eratlige tivelnaken, nict cnder :vijze ;: wille n .
tenfchappen zou ik mijner dochter verbieden ; zij waken
flechts verwaand en funpachtig, zonder bevalh ;heid to geven .
\anneer bij flechts gelooven xildet, iioe kwalijk cene vrouw
zich , bij een' verttaudig man , aanpriist door de rrotfche
woorden , dia hedendaags in den finaak ziju! -- Voorde vrouwen zijn de bloemen der wetenfchappen : zij moeten de Gracien zijn, die voor de Muzen kranfen viechten, maar niet do
Muzen zelve ."
Maar wij willen nlet t^,eer affchrijven ; onze befchaafde Lecin : :r niisnuegd worden . I-Ict
zeresfen mogte .-:
bier hoven ter .nedergeflelue Iuu ;, d_ otrde Boer SCILEnllLR
bij haar verantwoorden!

Godsdien/lige Gezangen voor do ;fes+r;ri. Door der S ,'zeolohziener
Ii . WESTER. Gicrde Dark . Op r;ienvs ve , e:c <t. 'fe Grovingen, bij J. Ounikens . I8o8 . In 8vo . 56 B!.
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et affchrijven van den titel kan geroeg zijn ; Me uitgaven
ziju uitverkocht , dus is 't werkje recd :; oversl b-kend .
flier en daar maakte do Schrijver eene hlcine verandering,
liet iets weg of voegde iets ill, ell . 'r gccn v .},>,el bij velcn
aangenaam zal zijn , bet cerfte versic, van iede - e bijzondere
zangwijze, vindt men bier met noren gedruk, . . Dc liedjes
zijn bevattelijk , flichtelijk , en grootendeels w, ;r• ]c godsdienftige gevoelens van 'c meerdcidee1 orzer Laudgcttootea

ingerigt,
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VADERLANDSCHE
LETTER-OEFENING EN.
flet Karakter van den Christen . Tien Redevoeringen voor
Christenen . Door GEORG GESZr .Ea , Hooglceraar en
Te
Predikant to Zurich . Uit bet Hoogd . vertaald .
Am/lerdam, bij W . van Vliet, i8oS . In gr . 8vo .
s46 Bl.
,,
one ongunni,, e heoordeeling dezer Redevocringen„
„
(zegt de Tlertaler) gelijk wet eens de beste Schrij„ vers dat verdragen moeten, zou refit geven , om den
„ Beoordeelaar niet gun(lig to benordeeien ." julke
ttitvallen op de Beoordeelaars van B )ekes zijn bateliik,
verraden gebrek aan Menschkunde, en hebben zltijd eene
nadeelige nirw'crking , verwekkende fomwijlen bij de
Recenfenten eene kwadc luim en bij de Lezers doorgaans witntrouwen .
't Is even als of zulke 8chrijvers of Vertalcrs een voorgevoel hebben van eene ongun(lige beoordeeling, en voorloopig protefle .ren tegea
een vonnis, dat no- filet opgemaakt is . --- Sehrijvers
of Vertalers, die de waardc van hunne Boeken gevoe .
len , onthouden zich van dergelijke zetten, laten de Rc
cenfenten ongemoeid , en befchouwen hun work bovea
ongunflige oordeelvetlingen verheven . De betuiging,
dat men zich van eene guutige beoordeeling verzekerd
hield , zou ook veeleer llrekken om eene aanprijzende
Recenfie to verwerven , dan dergelijke krachrelooze
bedreigingen . --- Wij vonden ons opgewekt om deza
bedenking pier to plnatfen, en zullen het Werkje voor
banden nu heoordeelen , zonder eenig terugzigt op de
gemelde verklaring van den ons onbekenden Vertaler .
De Hoogeerw. GE-.zrER heeft zich voorgefleld de
beantwoording der vraag : That maakt den Christen tot
eenen Christen? en doze ftnffe in Lien Kerkeliike Redevoeringen hewetkt . Derzelver opfchrifren zijn : i . De
Christen onderfcheidt zich zeer kennelijk door zijn geloof
it: Christus . 2. Wat bet geloof in Christus
0() i als den eenigea
LETT, 1808 . NO . 13,
4ese
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IHeiland, allereerst werkt . 3 . De Liefde van den Christen tot
Christus . q:. De Menfchenlie'de , welke den Christen bezielt .
5 . De Christen overwint door zijn geloof de wereld . 6 . De
Christen in Lijden . 7 . Hoe onderfeheidt zicla de Christenin zijns blijdfchap? ti . Hoe onderfeheidt zich de Christen
irf zijn Gebed? De Hops van den Christen . Io . De
vereeniging des Christens suet Christus .
Deze Leerredenen zijn geYnoedelijk -- maar oppervlakkig . Zij hebben eene blijkbare (trekking tot bevor
dering van zedelijke pligtsbetrachting uit bet beginfel
van Christelijk geloof , en verdienen , to dier oorzake,
aanprijzing ; maar - fchoon alles in eene geleidelijke
orde wordt afgehandeld .- eene duidelijke ontwikkeling van denkbeelden vindt men in dezelven evenmin,
als eene uitlegkundige Schriftuurverklaring . Zulke Leaers echter , welke fmaak hebben in eene Lavateriaanfche wijze van voordragt , zullen ze met veel genoegen
lezen ; maar voor liefhebbers van bondige redenering,
of van uitlegkunde , zijn dezelven niet gefchikt . Doch
over den fmaak valt niet to twisten . Stichting kan op
verfchillende wijze bevorderd worden . En bet is zeer
goed en gelukkig , dat er Leerredenen van onderfcheideste foort voorhanden zijn , ten behoeve van menfchen
van verfchillenden aanleg , denkwijze en gemoedsbeitaan .
Voor ieder van deze Leerredenen vindt men ecu kort
Gebed . Deze Gebeden zijn gerigt, eerst tot God den
Wader, en verder tot den Heer Jezus Christus . Dit
fchijnt den Vertaler toe , dat niet behoort gevolgd to
worden, en beefs hem aanleiding gegeven, om de achtlte Leerrede , waarin gehandeld wordt over het bidden
in den naam van Christus , to doen vergezeld gaan van
eene Bijlage , behelzende de gedachten van Prof. YPEY ,
wegens bet bidden tot Christus . Volgens GESZNER na3nelijk beteekent hot bevel des Verlosfers, den Discipelen gegeven, om in zijnen Naam to bidden-, niet alleen bet bidden in gevolge van 's Heilands bevel , noch
ook bet bidden zoo als Christus zelf in de eigen' omitandigheid zou gebeden hebben, maar de rigting des Gebeds
tot den verhoogden Verlosfer ; behoorende bet , volgens hem, tot de voorregten van den Christen , dat hij
zich in bet Gebed tot Christus wenden, en van [lent
en door Hem verhooring verwachten mag . Deze (telling iru words in bet aangehaalde uit de Gefchiedenis
van
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wn het Kerkgenootfchap der Hervorn ;den in de Aehttiende
Eeuw , door Prof . YPEY , regtltreeks tegengefproken,
en beweerd, dat men nimmer tot Christus als Middelaar hehoort to bidden . Bij welke gelegenheid bet voor .
fchrift des Verlosfers , den Vader to bidden in zijnen
Naam, Joann . XVI : a--26, wordt bijgebragt, maar
niet verklaard . - \Vij verkiezen ons niet uit to laten over
het vermaard gefchil, of men bet Gelled al dan niet tot
den Zaligmaker mag rigten : maar ter opheldering der
fpreekwijze , bidden in den naam van Christus, willen
wij bet volgende in 't midden brengen . Het bevel en
de toezegging des Verlosfers, ter aangehaalde plaatfe,
betreft allddn tie Apostelen . Jezus zeide dit tegen de
elf getrouwe fliscipelen , in den nacht toen Hij verrab
den werd
Den Vader to bidden in zijnen Naam, toil
zeggen, in zijne zaak , tot uitbreiding der Evangelie .
leere , en als zijne Plaatsbekleeders . Alles , wat de:
Apostelen als zoodanig enn stet dat oogmerk bidden zou •
den , zou ontwijfelbaar gefchieden . Dit is derhalve
cene uirfpraak, welke de Christenen in 't gemeen niet
betreft . Ondertusfchen gebruiken wij de gemelde fpreek.
wijze gemeenzaam aan het flat onzer gebeden . Doch
don kan de beteekenis geene andere zijn dan deze : Wij
bidden tot God , in hoedanigheid van Aanhangers van
Christus . De aandrang tot verhooring namelijk wordt
ontleend uit het vooritel : Wij zijn door Christelijk geloof naauw verbonden aan Hem, die de eigen Zoon van
God en onze Voorfpraak is bij den Vader : wij mogen
derhalve verwachten, dat God ons, uit hoofde van die
betrekking, gunftig zijn zal, en ons om zijnen wil, ten
zijnen gevalle , zal fchenken datgeen , waarom wij
bidden .

ICorte Yerhandeling awegens de overeenbrenging van de Geflacbtlilsten van JEZf S CHttISTUS , door de Evangelis_
ten IVIATTHFUS en LUKAS nagelaten , volgens de uitleg,gingen der beroemdfle Codgeleerden . Te Utrecht , lrij
J . van Schoonhoven . .tn gr . 8va . 34 B1.
'] n deze korte Verhandeling , en bijgev~oegde Ge .
1,/_ fachttafel , deelt de ons onbekende Schrijver zij .
ne gedachten mede over een onderwerp, dat wel niet
In
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in den algemeenen fmaak valt , doch desniettemin var .
veel gewigt is voor hun, die de twee eerfte Hoofdftukken van Mattha us even zeer voor echt houden , als
*bet derde van Lukas . En zelfs cens toegeftaan zijnde,
dat de eerstgenoemde nict van den Apostel MatthTus
afkomflig zijn, zoo, verdient toch 't Geflachtregister, 't
welk daarin vervat is, als een ftuk van ongeveer dezelfde
oudheid, als dat van Lukas, bijzondere opnrerking, enis het onderzoeknaar debeste wijze van overeenbrenging
van beide geflachtregisters allezins nuttig en belangrijk .
Vele kundige Schrijvers hebben er zich , met onderfcheiden uitflag, mcde bezig gehouden . Van de voor.
naam{ten words, in dit kleine ftukje, eenig verflag gedaan, met bijgevoegde beoordeeling van derzelver onderfcheidene waarde .
Allereerst komt het gevoelen van DE GROOT, HAMNIONn
en LE KLERK in aanmerking , volgens well: men , in beide
opgaven van r 1attha=us en Lukas , geflachtlijsten van een
en denzelfden perfoon , van Jozef namelijlc , zal aantreffen ; deels ftennende op cen herigt van zekeren Afrikanus, hij EUSE131US, deels op eene oude overlevering,
inhoudende, dat Maria de dochter geweest is van eenen
7ejojakin, die ook , doch in den zesden graad, uit
3l1elrhi afkonlftig was . Dc Sclirijver toont, op 't voets
Jpoor van VAN DER DIEERSCH, in deszelfs danteekening
op Eufbius, .an, dat noch 't con, noch 't ander op genoegzamen grond (teunt . Liever vereenigt hij zich met de
voor(tandcrs van 't sneer algemeen gevoelen , dat de His!
bijMattha:us, als eene geflachttafel van Jozef, en die bij
Lukas, als cene getlachttafel van Maria is Pan re merken . Maar ool, doze loopen vrij was uiteen . SPANWEIM, SURENHUIs en anderen zijn van begrip, dat zelf3
de ramen Salathiel, Zorobabel, Matthan of Matthat,
welke in beide de opgaven voorkomen, niet van dezelfde
perfonen moeten verftaan worden , maar van onderfchcidene , offchoon de namen gelijkluidende zijn , geli.`
meermalen in twee familien plants heeft . Maar dit
words met rest verworpen , als alleen rustende op eerie
willekeurize verklaring van 't woord, door winner vertaald , bij Matth . Veel meer waarfchijnlijkheid heeft de gedachte van den Hoogleeraar T . H . VAN DEN HONERT,
wien velen gevolgd zijn . Naar dit gevoelen is de geflachtlijst van Lukas opgemaakt , volgens de wet omtrent erfdochters , die nedebragt, dat zij, die zulk
eene
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eene dochter trouwden, overgingen in bet geflacht van
hunnen fchoonvader, en dus de namen der voorvade .
ren deter dochters in hunne ifamrekeningen, in plaatfe
van die hunner eigene ouderen , moesten flellen , hetgeen gemelde Uitlegger aanneemt, dat in de geflachttafel
van Lukas dikwijls gefchied is . Doch ook hiermede kare
onze Schrijver zich niet vereenigen, dewijf men daarin
evencens, als bij °t gevoelen van Afrikanus , verkeer .
delijk blijft hangen nan eene zonder grond aangenomene
heteekenis van 't Griekfche woodd vogi?ecv, 't geen men
opvat voor rckenen , houden naar de wet, waarvan degeleerde VAN DER NEERSCI-t de onvoegelijkheid heeft
bewezen . Tlij geeft dan , boven alie andere uitleggingcn,
szijne toeftemming aan 't gevoelen van den Lngeifchert
Leeraar SOUTH , ' t welk pit TH. STACKHOUSE words
medegedeeld, en hierop nei3rkomt , Matthteus befchrijft
de flaatkundige afkomst van Jezus nit David, waardoor
hij regt had op den troop, en begint, met dit oogmerk,
met Abraham , en eindigt met Jozef ; terwijl Lukas de
natuaurlijkc afkomst heeft willen aanwijzen, door alle
opvolgTgen van de geflachtlinie zijner Moeder, tot Da .
vid, Abraham, en zelfs tot den eerften aller menfchen.
Beiden moesren dan overeenftemmen , van Abraham tot
David .
Maar van bier of moest dan nu verfchil ontitaan , terwijl David pit Bathfeba twee zonen had, Salomo en Nathan . Matthteus vervoigt 't geflacht van den
rcrflen , die hem op den troon volgde ; Lukas dat van
Nathan ; maar do nakomelingen van Salomo uitgeltor .
yen zijnde, kwam 't troonregt op die van Nathan . Beide lijsten komen dan zamen in Salathiel en Zorobabel . Na ontlinat een tweede verfchil, naardien de laatRe twee zoons had, Abiud en Rhefa , van welke de
oudlfe hot troonregt verkreeg, en bet hoofd werd der
linie, waaruit Jozef afftamde, en de jongfe in zijne naeaten fleli voortbragt , waaruit Maria is gefproten .
Beide gellachttafele_n vereenigen zich weder in den perfoon van Jozef , die bij Mattha'us in zijn eigen regt
voorlwmt, en bij Lukas in dat zijner Vrouwe is opgeareden .
nit laatffe gevoelen wordt door onzen Schrijver verdedigd en door eene bijgevoegde Geflachttafel opgeltefderd, en zal mogelijk, langs dezen weg meer in omloop gebragt zijnde, wel zoo veel bijval vinden, als 't
eenigzins verfchillend flelfel van onzen Landgenoot,
den
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d u gels , rden en ver :ultigen SCHUTTE , Voor ettelij.
lle j :uen , met cenen kunflig uirgcvoerden Geflacht .
booni , in t licit gehragt , waarvan t ons verwondert in dit flul .je volt ckt gees gewag to zien maken .

Levensgefchiedenis van eenen Christen, of eens Christens
Reize naar de Deulvigheid . Uitgegeven door de Maatfchappij Tot Nut van 't 8lgemeen . Te 1 mfierdam bij
C . Lie Vries, enz . In 8yo . $o B1.
it flul:je , door den Heer j . s . swAAII, Conreaor
der Latijnfc/e fchole to Culemborgh , gefchreven,
rfer heantwoording eener Prijsftoffe , door de Maat .
j`chappij Tot Nut van 't 4lgemeen opgegeven, ell van
dezelve met den gouden Eerprijs bekroond , heeft niets
4an de Titel gemeen met her berucht en in vroeger ja .
ren , vooral onder de minvermogenden , zoo zees • getrok .
ken Wer k je : eens Christens Reize naar de Reuwigheid ,
Her vervat den levensloop van een
door j . BUNJAN .
gemoedelijk Christen van lageren (land, die in onderfcheidene omllandigheden words gefchetst , als blootgeileld aan velerlci beproevingen , doch fleeds getrouw
plijvende aan ziinen pligt . Zuiver zijnde van dweepe .
rij , en piers aanflootelijks behelzende voor eenig Kerkgenootfchap , durven wij her gerustetijk ten algemeeneit
gebruike aanbevelen . Mecr echter dan dit heeft ons beg aagd een gelijkfoortig , onlangs door ons aangekon .
digd, boekske, getiteld : De Christen in de Bocrenwowing, door GESZNER .
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HANNIS HENRICI PAREAU Oratio &c . Dat is : R edevoering over bet minzaam en nuttig verband tusfclzen de
beoefening van de Criekfehe ex Latijnfehe Letterkurrde
sevens met de Oosterfche . Harderwijk, bij E . Tijhoff.
In 4to . 37 Bl.

en gunflig verflag haven wiJ in ons Maandwerk voor den
fare i BoS van des Hoogleeraars Inwijdingsrede tot aan=
.rijzing der vrije beoefening van de HebreeuwfeheDichtkuntIe (zie bh bd7 .) In dezelve had hij ter loops aangetoond ,
hoe
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bee nuttig bet ware , de Griekfche en Latijnfche Letterkunde
re vereenigen met die der Oosterfche talen. Dit aangelegen onderwerp verkoos hij uitvoeriger to behandelen,
en is alzoo van hem ten grondflage gelegd dezer Rede .
voering , met welke hij bet Rectoraat der Harderwijk .
fche Hoogefchole in dit jaar nederleide ; en mag zij
daarom eenigzins befchouwd worden als eene vervolgftoffe op gedachte Inwijdingsrede ..
Aan de be .
fchaafdheid , bevallige zoetvloeijendheid en keurige
bonding der Griekfche en Latijnfche fchriften kept onze
Redenaar teregt den prijs toe boven die van bet Oos .
ten, waarin eene min kiefche taal, warmer gevoel en
wildere ftoutheid heerscht . Evenwel dragen zij teen
znerkvan boerfche onhefchaafdheid,maar, gelijk de C1asfifche Schrijvers onderling in waarde verfchtllen, dus
mogen de Oosterfche , hoezeer to fchatten beneden de
besten der Grieken en Latijnen, bij de zoodanigen toch,
als van minderen rang zijn , vergeleken worden ; ook
heeft de Dichtkunde der Hebre :ers en der Arabieren haze eigen waarde, en draagt zij bet kenmerk van den
onderfcheiden landaard . Overvloed van Wijsgeerige ,
Historifehe , Geneeskundige en Aardrijkskundige boe •
keli is er zelfs in laatstgedachte tale voorhanden, die
verdienen gelezen to worden door elken Vriend der Wetenfchappen : en vermits de Arabieren, is bet niet van
de Romeinen , voor bet minst van de Grieketl , zeer
veel hebben overgenomen en vertolkt , heeft men ,
naar hun voorheeld , to meer zich toe to leggen
op de beoefening van beiderlei Letterkunde, en die to
vereenigen . Ja , hoe groot bet verfchil zij tusfchen eene
.en andere Wen, in derzel .ver reUelrnatige vorming van
woorden, afleiding van beteekenisfen uit eenerlei bron,
en gelijkfoortigheid van zegswijzen, of fpreuken , heerscht
er zoodanige overeenkomst tusfchen de fpraak en bet
fpraakgebrttik dezer Volkeren, dat alwie, op bet fpoor
van HEMSTERHUIS en VALCXENAER , bet Grieksch en
Latijn regelmatig en grondig wenschr to verftaan, niet
weinig licht ontvangen zal uit eenerlei beoefening van
Voegt bier bi) , dat wederom de fpe•
bet Oostersch .
lingen van bet Dichterlijk vernuft, hoewel naar iederen
landaard onderfcheiden, niet zelden ook eenerlei loop
en wending der gedachten aantoonen zullen aan hem,
die , in gezegde talen ervaren , de voorhanden zijnde
Llukken wederzijds ter opheldering bezigt . Vooral is
het
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]let nuttig, gedachte takken van Geleerdheid to beoefe .
nen, vnnr h un, die zich toeleggen orn den waren Raw van
der Ouden kunde in menigerlei vak van wetenfchappen
ha to 1}:oren . Dus , om her alleroudlte \Vetboek , dat van
Mozes, to leeren fchatten op zijne wezenlijke waarde,
en het inwendig bewijs op to maken van deszelfs HemeiIche herk ,nnsr , heeft men , uit de Griekicheen Latijnfche
Schrijvers , de inzettingen van Lycurgus, Draco, Solon, benevens die der Romeinen, op to fporen, met
die v4 Mozcs in tegenftelling to brengen, of to verge .
sgclijken . Leveneens is her aangenaani voor den God .
geleerden, %Vijsgeer, Regtsgeleerden en Geneeskundigen, na to Ilaan , nict alleen war de Grieken en Ro .
meinen to dozen geboei:t hebben, maar tevens wat
.de Oosterfche Volken hieromtrent , naar hunne meer
Jevendige en vuriger denkwijze, leeraarden . Eindelijk
en zeer gepast driiugt de Hoogleeraar zijne itelling welfprekeud aan , door zich to beroepen op her voorbeeld bo .
venal van ooze voornamere Landgenooten en wegwijzers
orntrenthetOosterseh,de HeerenSCHULTENS, SCHEIDIUS,
SCHROSDER, VAN DER PALM, MUNTINGHE, WILLMET
en RAu . h;amen van her hoogst gezag ten betooge, hoe
bvel de Griekfche en Latijnfche Letterkunde kan to zamen
,ggaan met de benclening van her Oostersch, zoodat uit
alcze verc •e niging do Man van juisten finaak en grondige
4;eleerdheid pevcrnid wnrde In zulk een gunftig licht
vcrtoonr .Jch din oA, andermaal aan ons de IIoogleer-.
iar PARIrAU ill doze zijne tweede Redevoering . Voor bet
~,ros onzer Lczc:ren hehhen wij intusfchen genoeg gezegd over bet onderwerp door Hem behandeld ; cene
ftofFe , kwalijk berekend voor mill ervarenen, dan bij
ztitftek belangrijk daarentegen en aangenaam voor bet oor
eener knndlge Vrergadering, tot hoedanige Hij bet woord
voerde van het Akademisch fpreekgeftoelte , in eenen
quiver Latijnichen flijl , en met cene deftige welfprekend .
lueid .
'Vij leggen dus onze pen neder, in hope dat
flij in de beoefcnirg der Griekfche en Latijnfche Lette-,
xen, tevens met die van bet Oosten , zich jarcn verlustigen, en nienigerlei nut voor de geleerde wereld ftieh .
ten moge,
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gets over de Poorbehoeding van de Roodvonk , door E .
THOIIIASSEN A THUESSINY , I17ed . Do& . , Profesfr
enz . t o Gyro ;ungen . ~41daar, bij J . H . Bolt . In gr.
8vo . a7 Bladz.
it ftul,je , offchoon reeds in bet 2de Stuk des 4deti
Deels van bet Geneeskundig Magazijn geplaatst,
verdiende, naar ons inzien, om deszelts belangrijkheid,
eene afzonderlijke uitgave ; zonder dezelve zouden velen,
die geene bezitters van genoemd geneeskundig work
zijn, verftoken blijven van eene bijdrage tot de Roodvonk, welke overal kenmerken draagt van bet fchrander
oordeel en de ware praeifche kennis van den verdieniteaijken Hoog eeraar TUUESSINK . \Vij voegen er dus niets
ter verdere aanprijzing bij, ooze Lezers terugwijzende
op No . 11, voor 1807, van dit Maandwerk , waar wij
ook van dit lets gewag maakten .
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Yes flag van het verloskundig geval, aan de Huisvrouw van
JAN ACQUOY overg!komen, op den 12-I4den 7ulij t8o8,
door NORBERT LOUIS IIEBBELYNCK, gepromoveerd Heelen Yroedmeester in Gent, Utrecht en Amf erdaan ; voor
dezen pra&ifeerend Heel- en Yroedmeester in Loenen ,
thans pra&i/eererd Heel- en Yroedmeester in XmJlerdam.
Adam-, bij L . van Es, i8o8 . In gr . 8vo . 41 Bladx .
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eer moeijelijk valt bet den Menseh, wanneer hij zijne handelwijze , welke hij voor zichzelven billijk
oordeelde , verkeerd uitgelegd , in een hatelijk daglicht
geplaatst , en zijnen goeden naam verdacht gemaakt ziet,
till to zwijgen, zich zijner eigene zaak niet aan to trekken , noch voor haar met alle die wapenen to ftrijden,
welke hij to barer verdediging meent met regt to kunnen
gebruiken . Deze moeijelijkheid gevoelde ongetwijfeld
ook de Schrijver van dit Verflag, daar hij, volgens bet
algemeen gerucht , befchouwd wierd , de Huisvrouw
van JAN ACQUOY mishandeld to hebben, en op deze wijze haar moordenaar geweest to zijn .
Reeds had de Heel- en Vroedmeester HEBBELYNCK bet
geheele geval zuiver en waarachtig als eene Verklaring
opgefteld, en dezelve win de Commisfie van Geneeskundig
0 0 5
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dig Toevoorzigt, hier ter fiede gevestigd, als ook eenige dagen daarna aan den Burgetneester ingeleverd ; dan,
dit niet genoegzaam oordeelende tot zijne verdediging,
nam hij een ander middel bij de hand, door namelijk her
publick den inhoud van zijne Verkiaring mede to deelen
niet alleen , maar tevens to doen zien , dat zijne behandeling door de eerfte Mannen van Europa befchreven ,
gevolgelijk aan duizenden geleerd is geworden , en dat
daarenboven her ganfche gerucht zijnen oorfprong to
danken heeft aan de onvoorzigtige uitfpraak van den
Vroedmeester SCHUMER, die de bedroefde en tevens verwarde , en op zich zelve befchouwd, onberedeneerde
zinnen van den man der overledene zoodanig heeft op
hol gebragt, dat hij niet beter wist of hij handelde ea
fprak naar waarheid . (Zie bladz . 5.i
De Verkiaring in haar geheel to wijdloopig zijnde, en
juist voor her publiek als zoodanig met gefchikt, deelen
wij de hoofdtaak mede . Nadat de Heer HEBBELYNCK
ahe mogelijke hulpe der Natuur ter verloslinge der Huisvrouwe van ACQuoY afgewacht, en haor nu en dan on.
derfteund (naar ons inzien wel war vooruitgeloopen had),
befloot hij eindelijk dugene daar to ftellen, waarin dezelve to kort fchoot, en alzoo de doorzakking van het
hoofd door de bovenengte van bet bekken to bewerken .
De Lijderes derhalve de plaatfing als voor een geklemd
hoofd latende aannemen, bragt hij den mannelijken tak
van de Levretfche tang, volgens de gewone wijze , in
bet bekken. , vervolgens den vrouwelijken tak, en vereenigde dezelven ; oogenblikkelijk hoorde hij een pijnlijken fchreeuw van de Lijderes , haaide daarop de tang
naar buiten, legde dezelve op nieuws aan, om her hoofd
cene fchuinfche daling in bet bekken to verfchaffen, ondervindende daarbij de grootfte moeijelijkheid ; - de
Lijderes werd met kramptrekkingen en bevingen overvallen, door den gevoeligen uterus, die door her inbrengen
van de tang geprikkeld werd ; - eindelijk zag hij zich
gedrongen van deze handgreep of to zien .
Her geval dringend oordeelende, gaf hij zulks aan de
familie to kennen , verzocht om een tweeden Vroedmeester , 't welk hem werd toegeftaan . De Heer AALDERINKK
wordt, als het naast bij wonende, gehaald ; deze befchouwt her geval als kritiek , verklarende dat her geene
politie was van het hoofd oni de tang aan to leggen , en
EiLBBELYNCK niet to kunuen adiilteeren , maar zijnen
Leer-
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Leermeester, den Heer sctrWMER, to willen halen . HEB.
$t,LYNCK itaat dit toe . Na verloop van een half uur
keert AALDERINK Met SCHUMFR terug ; deze laatite on .
derzoekt , volgens de opgave van HEBBELYNCK , bet
werk , gedurende het tijdltip van mogelijk nug geene
rninuut ; en her refultaat van dit onderzoek was , dat
scHUMER, in her bijzijn van alle omItanders, tot HEBBELYNCK zeide, dat hij to vroegtijaig gewerkt had, dat
hij hem niet konde adfttteeren, maar dat hij zijneii Profesfor moest laten halen ; vertrekkendebeide de Vroedkun .
digen, nadat de Vroedvrouw eene berisping had bekomen, dat zij HEBBELYNCK to vroeg had laten roepen .
Nu verloor HEBBELYNCK op eens al her aanzien en vertrouwen ; terwiji de ongelukkige Lijderes niets won dan
een onherftelbaren fchrik ; hare krachten bezweken hoe
lands hoe meer, welke HEBBELYNCK door bet voorfchrijven van een veriterkend mixtuur trachtte op to wekken ;
in Un woord, op den r4den Julij, in den avond, bezweek de beklagenswaardige , nadat eene Stads Vroedvrouw tegen HEBBELYNCI.. gezegd had, dat alles wel fchikken zou, dat her eene natuurlijke verlosfing was, en
dat zij hoop had de Vrouw nog to zullen verlosfen . -Het overige gedeelte van dit Verfag hevat onderfcheidene aanhalingen van verfchillende Vroedkundigen, die
de Heer HEBBELYNCK, ter raving zijner gedachte,i en ter
verdediging van zijne gehoudene handelwijze , dan,
voert .
Wij gevoelen al her dieptreffende van de uitfpraak van
den Vroedmeester SCHUMER , die imtner ten nadeele
van HEBBELYNCK werken moest, en kunnen niet nalaten bij deze gelegenheid onze verontwaardiging over
dergelijl :e handelwijze, in eene zaak van zulk een teederen
card als de Verloskunde, aan den dag to leggen . Wij
veroordeelen bet gedrag van den Heer scnuMFtt (in de
onderitelling dat alles naar waarheid is), omdat zijn Ed,
zulk een vonnis, al ware bet nog zoo gegrond, zoo
openlijk heeft uitgefproken ; omdat hij zijdelings eenen
Iloogleeraar ten toon melt, waaromtrent wij in 't zekere
meenen dat zijn Ed . verkeerd onderrigt is ; en eindelijk
omdat Hij, dadelijk na zijne uitfpraak, de bulpbehoevende Vrouw verliet, zonder of zelf iets to verrigten,
of zi'nen raad mede to deelen . Dit eischte de Item der
menfchelijkheid .
Oifchoon wij nu, om de aaugevoerde redenen , bet
ge.
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gedrag van den Heer SCHUMER afkeuren , willen wij
echter daaruit niet hebben afgeleid, dat de meening van
dien Heer omtrent de behandeling der Vrouwe Van ACQuoY geheel ongegrond zij ; daar wij, na een geftreng
onderzoek otntrent de handelwijze van HESRELYNCK,
ongetwijfeld bet een en ander ten voordeele der verklaring van SCHUMER, dien wij voor een bekwaam Vroednneester houden, zouden moeten aanvoeren : dan wij wil •
len de wond niet verder openrijten, en de beflisfng van
dit ongelukkig geval aan het bedaard en ver(tandig or.derzoek van het Geneeskundig beftuur overlaten .

Oratio de utilitate
disciplinae juris naturae, nostra inprimis aetatc . Ilardervici &c . Dac k : Over bet nut van de Xattltrrregts°
9vetenfehap, 'coral ten onzen tijde .

CORNELTI ADRIANI VAN ENSCHUT

e Ileer VAN FNSCHUT, voorheen Advocaat in zijn .geboorteflad Arnhem , een Kweekeling van de
Hoogefchool in zijn Vaderland, die in ISor, bij zijne
bevordering tot Doctor in de Regtsgeleerdheid , een
proeffchrift gaf over de toerekening, en zich naderhand
voordeelig bekend tnaakte door eene overzetting, voorrede
en bijvoegfelen van en bij JACOni's Proave over de Doodf}rajfen, word vijf jaren later, in i8o6, door Curatoren
van gedachte iloogefchool asngefteld tot IIoogleeraar in
't jVatuur-, Volkeren- en Staatsregt, in plaatfe van zijnen heroemden Leermeester, den Hooglccraar KEMPER,
en aanvaardde, na dat hij reeds een geruimen tijd in zij- •
ne nieuwe betrekking was werkzaatn geweest , plegtig
rnet deze zijne Redevoering, op den 1 6 Junij 1807, dit
zoo gewigtig, en ook ja'. in deze tijden zoo bijzonder
gewigtig, Hoogleeraarambt.
Wij zullen den Lezer met den inhoud van deze Redevoering trachten bekend to maken .
Het ftuk hevat, behalve de voor- en naredenen ,
twee Iloofddeelen, waarvan het eerlle de nuttigheid
van de Natuurlijke Regtsgeleerdbeid in 't al„ emcee
openlegt en betoogt ; terwijl het tweede 't bijzonder
nut van dezelve in onze tijden met bijgevoegde redenen
kortelijk aanwijst .
Dc Redenaar merkt ten grondflage zijner redenerinrien
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op, (p . 1) dat, wanneer men over het nut eener wetenfchap wit handelen, dit op tweederlei wijze verrigt
kan worden, naar dat men deze wetenfchap of op haar
zelve befchouwd, of met andere wetenfchappen in vergelijking gebragt, overwegen wit .
Verder merkt de Redenaar met betrekking tot de behandeling van zijn onderwerp aan, dat, hoewel het,
naauwkeurig gefproken , iet anders zij , over het:
nut der Geregtigheid , iet anders over Iret nut der Natuurlijke Regtsgeleerdheid to fpreken , van deze beide
evenwel meermalen z(.nder onderfcheiding kan en mag
gefproken worden, omdat de eene niets anders is dart
de toepasfing van de andere .
Daarop ter zake gaande (p . 15) zegt hij, dat de voor.
treffelijkheid der wetenfchappen onderling to beoordeelen is naar ieders natuur en doel zelve , en naar dat de
vruchten, welke zij moeten voortbrengen , grooter e,t
algemeener zijn ; en dezen maatftaf volgende, vindt de
Redenaar geene wetenfchap, die boven de Regtsleer gefteld mag worden, met uitzondering van de Staatkunde
alleen , die , als wetenfchap befchouwd , nit alle de
overige wetenfchappen 't voortreffelijke bijeenvcrgaderd
en voor 't mcnschdotn vereenigd bruikbaar maakt. Deze ftelling wordt vooral daardoor aangedrongen , dat
de menfchen geen oogenblik nevens elkanderen bettaan,
of beitaande gedacht kunnen worden, zonder de uitoefening, en dus ook zonder de kennis des Regts . Deze
veelbevattende en gewigtige grondftelling wordt door
den Redenaar uitnemend Nyel en overtuigend voorge .
dragen , en de Regtsgeleerdheid in 't algemeen vindt
zich verpligt aan den Heer VAN ENSCHUT, vooral ook
in deze dagen, voor de handhaving van Karen welbewezen rang onder de Wetenfchappen . Dan nit maakt de
Redenaar eene geheel andere aanmerking, namelijk , dat,
wanneer men de natuurlijke en ftellige Regrggeleerd .
heid van elkander gefcheiden gedacht wit hebben, het
de Natuurlijke Regtsgeleerdheid alleen is, welke zictr
dezen grooten roem van nuttigheid kan toeeigenen ; en
ook dit zal men den Redenaar moeten toeflemmen ,
wanneer men zijne redenen hoort , die nit den aard
van 't ftellige Rep zelve ontleend zijn ; dit namelijk
kan in twee deelen gefplitst worden, waarvan het eene
geen eigenlijk regt geheeten kan worden, en waarover
als zoodauig hier dan ook de rede niet zijn kan ; ter.
wijl
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wijl bet andere gedecite niets auders is , dan bet Natuurregt zelve, door de ilellige wet hckrachtigd .
Dit afgehandeld :iebbende , befchouwt de Redenaar
(p . i9) het nut van 't Rcgt en van de Naiuurlijke
Regtsgeleerdheid meer in bijzonderheden , en duet ons
dus de uitgcbreide en grooote werkzaamheid des refits
gevoelen . geen ftand under de menfchen, geen oogenblik, geene verrigiing What er, zonder de invioeden
De Natuurlijke Regtsgeleerdheid bcpaalt
des refits .
met naauwkeurigheid degrenzen van alien geweld, van
alien wettigen dwang, tusfchen enkele menfchen, tusfchen de volken . Zij bepaalt naauwkeurig, wat er tusfchen echtgenooten, tusfchen ouderen en kinders, tusfchen de hoofden der huisgezinnen en ondergelchikten
gedaan kan en moet warden . Zij leert de natuur kennen der ware gelijkheid en der viiiheid ; wijst daardoor
aan de eene zijde der loshandigheid hare palen aan , en
breidelt aan den anderen kant den trotl'chen overmoed
en onderdrukking der magtigen : 't welk alles verder
uitgebreid , en op bijzondere perfonen en volken, oude
en hedendaagfche, wordt toegepast en met voorheelden
opgehelderd . Bijzonder ook wijst de Natuurregtsleer
de grenzen van Regten en daaruit voortfpruitende Pligten
aan van den Regeerder en die geregerd worden in den
1urgerIaat .
Na doze befchouwingen, uit den aard van 't Regt eu
van de Natuurlijke Re gtsgeleerdheid zelve, als van voren, ontleend, wendt de Redenaar, ter bekrachtiging van
bet gezegde , bet oog naar de Gefchiedenis (p . 22) .
Hier heeft ons de ondervinding geleerd , dat juist zij de
beste burgers, de beste regeerders, onder welken form
van gebied ook, geweest zijn, die zich van der jeugd
of 't meest op de natuurlijke regrswetten hadden toegelegd ; en hier vinden wij de namen genoemd van Socrates,
Plato, llristides, Phocion , Ppaminondas ; hier vindex
wij gewag gemaakt van de Cornelii Scipiones , van de
Laelii, van Cicero, van Sulpicius Rufus, van Papinianus,
van Trajanus en de flntoninen - weigekozene voorbeelden !
Integendeel (zie p . 24) waar en zoo vaak de NTattturregtsleer of bedorven voorge(teld of verwaarloosd wierd ,
daar ook ont(londen de groot(te jammeren en wanbedrijven onder de Volken , en in de Burgeritaten de groot[le
buitentporigheden in de Wetgeving ; 't wells wederom
net
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met voorbeelden wordt opgehelderd , die wel gekozen
zijn en wel (taan afgeteekend . Hierop gaat de Redenaar dezulken to keer, die wanen mogten, dat de opgesioemde wanordes niet waarlijk to wijten zijn aan de verwaarloozing des Natuurlijken Regts .
Nadat de Redenaar over de beste burgers en regeerders gefprol:en heeft, hat hij zich (p . 28) op gelijke
wijze ult over de eigenlijke Wetgevers en Regtsgeleerden, zoo van oude als latere tijden, die altijd de beste
bevonden zijn, naar gelange zij de Natuurwet meer ten
grondflage leiden van hunne Wetgeviugen of Regtsleere .
Hier vinden wij uit de Ouden genoemd Solon, Lycurgus,
Sulpiaius, Labeo, Papinianus ; uit de lateren Baco, Grotius , Gundlingius , Huberus , Sehultingius , Noodtius ,
Bynkershoekius, Heineccius .
Dit dus omtrent den invloed en bet nut van de beoefening des Natuurlijken Regts op de handelingen van men .
fchen en volken betoogd hebbende, werpt de Redenaar
(p . 29) bet oog op 't naauw verband tusfchen de Natuurlijke Regtsgeleerdheid en de Gefchiedkunde , die
weder van den grootften invloed is op de bandelingen en
bedrijven van menfehen en volken, en op eene juiste beoordeeling van dezelve . Zonder eene grondige kennis des
Natuurregts, kan men noch de Gefchiedenis behoorlijk
to book ftellen, noch de geboekte Gefchiedenis behoorlijk lezen .
Van 't nut , dat de beoefening van de Natutirlijke
Regtsgeleerdheid heeft op die van de flellige Regtsgeleerdheid in 't bijzonder, wil de Redenaar niet fpreken
(p . 32), omdat deze zaak door beroemde Mannen als af .
gehandeld kan befchouwd worden ; wijzende bier , in
eene under de bladzijde geftelde noot , op de fchoone
Redevoering van den Hoogleeraar GRAS de diElo Cicerones : non opinione, fed natura jus conflitutum esfe, en naar
bet pra&isch nuttige Werk van WEBER, over de natuurrp'ke verpligtingen . Dit dan voorbijgaande, wil hij alleen
ftililaan bij eene tegenwerping, die de voorftanders van
eene bloot flellige Regtsgeleerdbeid maken, of omdat zij
Met weten wat Natuurregt zij, of omdat zij, door vooroordeel en belang gedreven, al bet overige verachten,
om't hunne to prijzen . Deze namelijk zeggen, dat, na
de vestiging der Burgermaatfchappij , geene Natuurlijke
Regtsgeleerdheid meer plaats kan vinden ; dan zij worden door den Redenaar kort en goed afgewezen, met
bij-
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bijvoeging, dat ook de Regtsgeleerden door 't Staats .
bettuur tot werkzaamheden kunuen geroepen warden,
die, zonder grondige Natuurregtskennis, geheel geen
uitkomst of einde hebben .
Daarna wordt de gedurig herhaalde , fchoon anderg
genoeg wLErleide, tegcnwerping hehuor)ijit opgelost, als
of de beo .fening des Natuurregts cone ttrekking had
ter ilooping der vasrgeitelde Staatsgebouwen ;enhir
de gnat de Redenaar tot bet tweede Iloofddeel over,
waar hij de bijzondere nuttigheid van de Natuurlijke
kegtsgeleerdheid in onze dagen , wei kortelijk, cinch
ook bondig en met de behoorlijke omzigtigheid nanwijst ; fchoan de Recentent niet o itkenneu kan , dat 1ij
dit gedeette der Redevoering gaa ne wat breeder , en
dan liever het eertte gedeelte wat korrer gezien had . Dan
met doze toort van fchriften gaat bet ineermalen zoo ,
dat men om 't eertte, tot zekere mate uitgedijd , bet
laatfte bekorten moot . - Flier zet de Red enaar (p . 41),
even als in bet eertte gedeelte , een algetiteenen regel
vooruit , die t weeledig . i s . Waw'eer eene wetenfcbap
Iterk beoe(end, en hare eigene begrippeu en beginfelea
op vastere gronden gezet warden ; vooral, wanneer hare
vitfpraken van gedurig gebruik zijn en veel to pas komen, dan verdient eene wetenfcitap eene bijzondere op .
lettendheid : en (lit bride vindt ten opzigte van hot N, .
tuurregt plaats in onze dagen . Eerst loopt de Redenaar
de oorzaken door, die in onze tijden tot eene nicer grondige en nicer uitgehreide beoefening van de Natuurregtsleer aanleiding moesten trevcn, en ook gegeven hebben ;
en dan fpreekt hij over bet uitgeftrekte gebruik van de .
zelve, voor .l in onze dagen . De groote omwenteling,
die bijkans de geheele Wijsbegeerte getroilen heeft,maost
ook bet Naruurregt tre'ten : voora oak bier wend alles
aangetast en omgearbeia ; de gedannte Oct- wCtonfchop
de omvang, de beginfelen , werden of gchccl tiernicuwd , of
veranderd, of npgcheldcrd, of naauti keu .ir:cr uitgelegd .
De groote gebeurtenisfen tusfchen e . 13-11 de Volhen ; bet
voorgevallene in Noord-Amerika ; d :: vc ;rigtirgen van
TosEpius II in Kerk en Staat, van wien hij als bijvoegfe) zcgt : „ fof'°phus Me , qui , cum in Amftclociamen .
• fium civiiate (lie quodamSolis ex fuis ecclefiisfimulex• euntes diverfarum religiontnn homines eosque con• currentes atque fefe invicew amice falutantes videret,
• ad hoc fpecaculum dicitur illacrymasfe ;" de twistcn
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ten, en gevolgen daarvan , in ons Vaderland ; vooral de
groote Omwenteling in Frankrijk met hare uitwerkfelen :
alle deze dingen moesten bet hunne toebreiigen tot uitbrerding en ook tot verbecering der wetenfchap, gelljk zij
dan ook gedaan hebben , waarvan een aantal gefchrifteil
getuigen .
llet is bier, volgens de opmerking van den Redenaar,
gegaan, even als bet gewoonlijk in de Geneeskunde gaat .
Dan eerst, wanneer befmettelijke ziekten woeden, ge.
lukt bet der kunst , na veel zoekens, de moeijeli'jkfte deer
len to kunnen ophelderen . Het is ook nu gegaan, zoo
als bet eertijds ging, getuige de gefchiedenis, met deze
zelfde wetenfchap, die haar aanwas aan Staatsberoerten, naijver en twisten tusfclien de Volken wel het
zneest verfchuldigd is .
De eerfte bewerkers der omwentelingen , hetgeen dec
Redenaar met VAN EGGERS erkent, waren zelve we] to
partijdig , dan dat men omrreiit hunne uitfpraken niet
de grootfte omzigtigheid zoude moeten gebruiken ;
maar bet was toch ook door de worfteling der partijeu, dat wel eens de fchoonfte en gewigtigfte waarheden aan bet licht gekomen zijn . „ Perfuafum nobis est,"
zegt de Redenaar (p . 47) „ vel ipfa hac contentione
„ complures maxiwi ponderis veritates fingulari vi atque
i , fplendore demonftratas evictasque esfe, huic noftrae
s , disciplinae baud dubie eo majorem utilitatem allatu .
„ ras , quo fortius vividae earum cognitioni et efficaci .
„ tati cupiditates affe(Husque hominum obititerunt."
Dit alles words verder door voorbeelden opgehelderd ,
ontwikkeld en aangedrongen .
f:n nu gaat de Redenaar over tot de bijzondere nood •
zakelijkheid van de Natuurregtsleer in onzen tijd (pe49),
flet zijn de menigvuldige en zeer onderfcheidene ged
fchillen, verbindtenisfen en verdragen tnsfchen de Vo1 .
ken, die of oorlog voeren of buiten den oorlog zijn,
welke bijzonder in onze dagen de beoefening der weten
fchap vorderen ; dit words door den Redenaar uitgebreid,.p
die er dit ten flotte bijvoegt : „ Cum tandem cogiremus ,
„ ex ipfo demum ftudio disciplinae cognitionem proflnea
„ re, ex cognitione vero praeitantiain perfpici, ex per-,
„ fpe4fta disciplinae praeitantia illius praecepta fequendi
„ amorem nasci - adeone eum a via aberrare putemus,
„ qui nofcris imprimis temporibus ftudium comment
~~ dandum esfe dicit illius juris, quod in foederibus,
LETT . 1808. NO . 13 .
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pafiionibus, conditionibus populorum , exterorum Re„ gum , in univerfo denique belli j ure et pacis verfatur ? "
hiij wijst bier in de noot 0P I1EINERS Hist: vergleichung,
D . 3 . P . 585 . -- De vernteuwde Staatsinrigtingen en
Staatswetten, die de tegenwoordige behoefte van geheel
Europa fchijnen to worden . -- De nicuwe lijffiraff'elijke
en burgerlijke Wetboeken, die fchier overal worden inge .
voerd ; waarbij komt de meer en meer toenemende lofffe.
lijke gewoonte der geachtfte Scllrijvcrs , om de wijsgeerige met de flellige regtsleer to verbinden , en deze aant
gene to toetfen en op dezelve toe to pasfen . Dit alles
maakt de Natuurregtsleer bijzonder noodzakelijk , a1
onverftaanbaar zonderdezelve ;'t welk door denRedenaar
wederont wordt uitgebreid .
Zie bier den inhoud en orde van deze Redevoering, die
met welingerigte voor- en naredenen , welke de gelegenheid
vorderde,geopendengeeindigdwordt . Wijwenfchenden
Heere VAN ENSCHUT met dezen eerfieling in dit vak geluk .
Wij vinden in dezelve eene doorgaande goede redenering ,
overtuigende bewijzen, dikwijls ook krachtige en fierlijke
uitdrukking. Overal zien wij den onbevooroordeelden
en edeldenkenden man, den man ook, die den ganfehen
omvang der Regtsgeleerdheid hartelijk bemint, die buiten twijfel aan dezelve veel nut kan en vermoedelijk zal
aanbrengen , die , de flappen zijns meesters in dit vak
drukkende , waarheid , edele waarheid met kracht en
fehoonheid van uitdrukking zal trachten to verbinden,
waardoor eerst aan de waarheid'. hare gezegende ultwerking verzeke :d wordt . Wij wentclien der Harderwijkfche
Hoorefchool en hare Beflierders, deze doorgaans zoo
gelukkige uitkiezers van verdienftelijke mannen! met dezen jongen Hoogleeraar geluk , welke buiten twijfel deia
luister van die Hoogefchool zal helpen bevorderen .
„

Brieven over bet Eiland Walcheren, Van T . SPEELEVELDT,r
Lid van bet Zeeuwsch Genootfchap der Wetenfckappen .
Met Platen . In den Hage, bij I mmerzeel en Comp .
i8o8 . In gr . 8vo . 176 Blz .
ocht immer eenig Schrijver , en hoe velen befiaan
zulks ! de punt van de pen der Boekbeeoordeelaren
to verftompen, of een vloed van aanmerkingen, op zijn
Werk to maken, of to weren, gewis de Heer SPEELEVELDT
dolt zulks zoo veel een hunner, in het korte Voorberigt
der
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der opgemelde Brieven . Flan een werkzamen post verbonden, lion hij alles met de vereischte naauwkettrigheid
niet onderzoekeu . Zijn post verbond hem heeds aan
CCnen oord ; daar had hij bepaalden arbeid ; hij kon flecbts
zijne gedachten op daarvan onderfcheideiie voorwerpen
vestigen
als een dikwijls afgebroke rust of gunftige
oogenblikken zulks toelieten . Dit hoopt de Schrijver
„ zal voldoende zijn ter verontfchuldiging voor al bet
onvolledige, 't welk men in dit Werl jt zal aantreffen,
voor de gapingen, Welkezich inde verfchillendevoorwerpen opdoen, en voor de onevenrediglieid , welke er in de
behandeling van eenige derzelve beftaat ; men zal zich
dan net verwonderen, dat er zoo veel over eene plaats
is gezegd, en zoo weinig over eene andere , van welke
mislchien veel meer to zeggen viel . Men zal zich altoos
gelieven to herinneren , dat de Schrijver geen meester
geweest is , noch over zijn perfoon , noch over zijn
onderzoek ."
Daarenboven is zijn doel bij bet optlellen dezer Brieyen geenszins geweest, eene Befchrijving van bet Eiland
Walcheren to geven . Anderen nit to fehrijven , lustte
Item niet . ,, De Verzameling behelst dan , in den eigenlijken zin," gelijk hij opgeeft, „ niets dan eene mengelino van Waennemin, -en over fommigc gedeelten van
bet Iiland IVaicheren . ' ,~ I-lij be bon echter ziju
onderzoek meer algemeen to maken, dan hij ziclr eerst
voorfelde, toen hij zich onverwacht naar elders moest
hegeven . „ Veel blijft er derhalve," onderrigt hij ons,
,, voor den oplettenden Opmerker over . Volledige aaninerkingeti wegens de Stroomen , die bet Eiland omringen , wegens de Natuurlijke Historic,, wegens de Zeden , voor zoo verre die van de Hollanders verfchillen,
ontbreken nor ."
Van aanbelang is de herinnering des Schrijvers, dat
de Brieven gefchreven ziju in bet jaar i8o5 en in bet begin
van i8o6, en dus alleen op de toenmalige gefteidheid
van bet Eiland toepasfelijk .
Voorts hceft de Schrij
in verfchillende tijden opge-.rvezijnWamge
fteld, en gevolgelijk hebben ziine gevoelens over eenige
onderwerpen niet altoos dezelfde kunnen zijn .
Mocten goo vele voorbedingen den Recenfent niet ontWapenen, en doen berusten in des Schrijvers betuiging :
„dat,zoo hij hier en daareene voorr bet :tlgemeen nuttige
p '.
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opmerking heeft gemaakt ; zoo hij bij bet nafpor ; n vata
enkele onzekere en gewigtige onderwerpen, in bet mid .
den der verfchillende gevoelens, eenig licht over duistcre gisfingen heeft verfpreid, zijn oogmerk bereikt is"?
Wij nemen echter de vrijheid, bier en daar iets bij
bet overnemen aan to merken .
Eenzv twingalBrievnmaktdezVrameg
ling uit , welker Inhoud vooraan words opgegeven ,
doch welke wij noodeloos achten uit to fchrijven .
De ftad Ylisfingen ligt eerst aan de beurt . Onder de bijzonderheden, daaropgemerkt, loopt een geheeleen geen korte
Brief over de Draaikooi : in een der hoeken van den voorge .
vel van bet Raadhuis is eerie ijzeren Draaikooi,waarin ligte
Vrouwen gedraaid warden . De Schrijver was o oggetui.
ge van die ftrafoefening, welke hij met alle vieze klcuren befchrijft en to refit afkeurt. Of de benaming vats
Ligtekooijen uit dit draaijen, 't welk eertijds meer alge .
meen plag to zijn, ontfproten is , gelijk de Schrijver
misfchien Itelt, blijft hij ons misfchien .
breed is de Brief over DE RUITER, en, hoe bekend
vok die Zeeheld zij, en hier Diets nieuws van hem voorkome, zal men dien Brief met genoegen lezen . - Ondanks bet to Ylisfingen eerst gevestigde, maar thans naar
Middelburg overgebragte, Zeeuwsch Genootfcbap der Weienfchappen , denk.t de Heer SP'EELEVELDT Diet gunitig
over <ie Geleerdheids- en Wetenfchaps-min der Vlisfirr'.
geren. No-tans vergect hij Diet met lof to gewagen van
ELIZArETII WOLFF, de met roem bekende Dichteresfe
en Schrijf tier , en aan den T'lisfingfchen Dichter BELLAMY
den verdienden ]of to geven . , . Hij was," vinden wij
bier naar waarheid to nedergetteld , „ een der weinige
Dichters, welke tot het tecdergevoelige neigden, zonder
in dat overdrevene to vallen, 't wclk, door veel to zebgen, Diets zcgt, en dikwijls nicer den verwarden dan den
gevocligen Dichter kenmerkt, Oak was zijn toon even
zeer voor bet krachtige als voor bet zachte geftemd : fomtijds zelfs is hij diep en verheven ."
I-fet opfchrift boven de deur der Roomfche Kerk to Ylis•
fingen, Soli Deo confecraturn, geeft den Schrijver Itoffe
om des uit to weiden, en onder andere op to merken
„ God beveelt u, dat gij zijne groote Zendelingen eert ;
dat gij Hem, wiens Goddelijke lesfen en zedekunde, inthen zij door het wenschdom wierden waargenoulen,
he .
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bet geluk van alles , wat leeft, zouden bevestigen , eerbiedigt, bemint en navolgt ; maar God alleen moet aangebeden worden ."
De Zeeweringen trekken bovenal des Brieffchrijvers
aandacht . Het verbazend onderhoud beloopt 's jaarlijks
tusfchen de honderd veertig en vijftig duizend Guldens,
behalve de bezoldingen der Infpe6teurs , Commifett
enz . Deze uitgave heeft alleen plants bij bet gewone
cnderhoud ; bij onvoorziene voorvallen loopen de kosten
van 't zelve oneindig hooger . De grondteekening van
eene Zeewering heldert dit op . - Den Paalworm vermeldd
cn de behoedmiddelen daar tegen befchreven hebbende,
fluit hij met deze aanmerking : „ Her fchijnt uit dit alles, dat de Natuur alle hare krachten heeft ingefpannen,
cm de vindingrijkheid, de onvermoeide arbeidzaamheid
cn bet geduld van Zeelands Ingezetenen to beproeven . Tot
bier toe is de mensch overwinnaar gebleven ; hij geniet
tot heden toe de vruchten der voorouderlijke deugden ;
vier of vijf voeten onder het water heeft hij twee of drie
bloeijende Steden, in den engen omtrek van naauwlijks
vier vierkante mijlen, gebouwd, geniet hij alle voortbrengfels van eenen vetten grond, en flaapt hij gerust,
terwijl een uitgebreide en dikwijls woedende Oceaan boven zijn hoofd bruit . Van weak ander Volk op deft
aardbodem kan men bet zelfde zeggen?" _ De groote
foornis dier ruste to dezen jare was ten tijde des fchrij%
vens no- in de toekomst verborgen . Het afnemen der
Duinen, waarover hij zich bijzonder uitlaat , fpelde
reeds veel gcvaars . - Deze treurige befchouwingen wis .
felt de Schrijver of met cen Boeren Steekfpel , bet jammerlijk overblijffel der beroemde Ridderfpelen van de
Middel- eeuw,
Zeer kort is de vermelding van 111iddelburg ; breeder
weidt hij nit over den door hem met rede gewraakten Sinvenhandel . Weinige bladzijden beflaan de ook weinig
beteekenende Brieven , getitela Graffchrift en de twee
Geliezen .
Westkapelle en Domburg leveren ons belnngrijker zaken
op, fchoon menigvuldige verhinderingen den Heere srE$LEVELDT niet hebben toegelaten, zijne nieuwsgierigheid,
dan f .echts gedeeltelijk , to bevredigen . Inzonderheid
betoont hij zich een lief hebber der Oudheden, waaroni
hij, bij die to Domburg to zien zijn , lang vertoeft , en
SMALLEGANGE tegen VAN DER SLOOT verdedigt . De
P p 3
Go-

T . SPEELEVELDT
550
Godin NEHALENNIA, waarover zoo veal gefchreven is,
krijgt hier cane groote beurt, I -fij houdt haar voor eene
plaatfelijke Godheid van (lit land, vOor eene bijzondere
Afgodin van het Landfchap , twee hoedanigheden in
zich vereenigende, welke. bij de overige bekende Go,
den der Ottden naauwkeurig waren afgefcheiden, namelijk die van eene Land- en Zeegodesfe, ell hat fchijnt , dat
zij in beide , of in eene derzelve , nlogelijk nog in andere oorden is aangebeden , daar melt bij lieulen cell'
aan hear gewijden Steen heeft gevonden . „ Dit ,"
voegt hij er nevens , „ zott ook blijken uit hat op .
fchrift van een' Steen, welken men to Doznburg in den
gavel van een lauis heeft ontdekt, die, volgens cRUIS,SFLBERGLN , to Vlis 'ngen bewaard words (*) ; op we].
ken ilzen men haar den naatn van Buurgodin zou gege.
van hebben : immers dit zou bewijzen , dat de naburen
tier Zeeu;-teen haar denzelven hadden toegei igend . .- •.
CRUISSELBERGEN is van oordeel , dat, dewiji de naam
defer Godinne , BL'RORINA , kan afflammen van Buren,
Geburen , dezelve zoo veal ais Buurgodin wil zeg
gen ." (t)
Veers, Raznvzekes en hare Reede krijgen eenige toe .
iiehting . Over 4rne;nuiden is hij breeder, daar weinige Steden in de wereld in een zoo kort tijdsbeflek zoo
vale wisfelende lotgevallen hebben ondergaan .
„ In
den tijd van minder dan tweehonderd jaren werd (gelijlt
do Schrijver toont) deze plaats viermalen vernietigd ,
en verkreeg zij viermalen een fchielijken Mister ; in der:zeiver oorfprong ging het oud en naderhand hat nieuw
4'rzaeszzuideze, door tegenflrijdige oorzaken, zonder hoop
van
(*) Ve,Izandehngen van lie! Zeeuwsch Genoot/chap der AVeten.
fchappen , 2 D . pag. 48 (t) Het heeft ons eenigzins bevreemd, dat de Hear SPEELEVELDT bier Been gewag maakt van bet Antwoord op de Vrnag,
door bet Zeeuwsch Genootfchap dc
;- hVeien%happe. voorgefteld,
betreffende de DEA BURORINA, op een' ouden ,/ieeo to Dornbzurg
ge, ; mnden, gep!aatst in het Eerlle Deal der 1VieuveVerhandediztgen van meergemelde Genootfehap , 1807, bl . -55 . Daze
11een is door den Heer Mr . N. C. LAIIBRECIITSEI, 's GenootY
fchaps Voorzitter , aan 't zelve gcfchonken, en word, in het
Kabinet der Zelcizaamheden bewaard . Achter dit Deal vindt
.:'en cone zecr naauwkeurige afbeelding van dien Steen, in
r:atnurlijke grootte . RECENSENT.
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van herfiel, verloren, hot eon door to veel, 'hot ander,
door gebrek aan water ." Een kort woord voegt scan .
LEVELDT er bij over de Kleeding der Inwoners van 1f,.
nemuiden en St. foosland .
De Brief over de Terpen en Wieren , waarover zoo
veel gefehreven en getwist is , verdient gelezen to
worden .
Korter, dan men zou verlangen, doch de Schrijver
heeft zich des verontfchuldigd , is hij over de Luchtsgefleldheid, Levensrege) en Boomen. Ylisfingen heeft, Wat
de gezondheid betreft, verre den voorrang boven Mid .
delburg . Dan hij zou meenen geen regt tan de Luchtsgefteldheid van het Eiland Walcheren to doen, indien
hij niet verhaalde , dat hij zich in geene omtandigheid
immer gewacht had voor koude, vochtigheid, wind,
morgen- en avondluchten, en eehter, bij de in achtneming van eene naar het land gefchikte levenswijze,
er eene even goede gezondheid had genoten als in eenig
ander deel van ons Vaderland .
De Heer SPEELEVELDT beklaagt zich , dat hij niet dan
zeer onvolkomen a an het verlangen van zijn' Vriend,
aan wien de Brieven zijn gerigt, kan voldoen , wegens
den Orond, Grondbraken, en Voortbrengfels van het
Eiland .
Gewis heeft zijn Wend ook iets meer ver .
langd wegens de Inwoners en Zeden , dan twee bladzijden druks vermelden .
Over de afneming der Dulnen op het Eiland had de
Schrijver beloofd zijnen Vriend to zullen onderhouden,
in de- hoop van eenige voldoende onderzoekingen deswegen to zullen kunnen doen ; dock daar hij zijnen laattten
Brief fchreef , op het punt f}aande om Walcheren to verlaten, moet de Lezer zoo we) als zijn Vriend zich met
eenige weinige opmerkingen vergenoegen .
Behalve de Schets van de Dokken to Vlisfingen , en eene
Grondteekening van een gedeelte eener Zeewering, verfieren no- twee Platen dit Werkje ;, de eene is eene Afbeelding van het Beeld der Overwinninge, en de andere
ftelt ons twee uitttekeAd merkwaardige Oudheden voor .
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f'lutgtige hFaarnemingen op eene Reize, van Petersburg over
llloscau , Grcdno , Warfchau ev Breslau, naar Duitsch .
In Brieven, door
land. In den ,fare 1805.
Met zlanteekeningen van den Yertaler. Ilde
.BECg .
en laatfle Deel. Te Haarlem, bij A . Loosjes Pz . 18o8 .
In gr. 8vc . 20o Bl.
G .

REIN-

an dit Tweede en laatfte Deel, in denzelfden fmaal :
gefchreven , en door den Yertaler uit eigcn ondervinding toegelicht , valt bet zelfde ter aanbeveling
to zeggen , en zullen eenige bijzonderheden , daaruit
Qntleend, dienen om bet nader aau to prijzen .
Nog treffen wij den Reiziger to Moscau aan, en vin*
1cn hem bezig met bet bezigtigen der zalen van bet
j\'Iufeum en den Botanifchen tuin . Bier deelt hij eene
zonnerlinge waarnenling mede van den Hofraad HOFFMANN . „ Deze had bevonden , dat de lindenbloefem
„ in daze ftreek geen honig bevat . die hij in andere
„ over .vinedig oplevert ; dezelve beftaat enkel bier uit
,, drootre vezeltjes . Indien dit misfchien bet geval met
9 , meerder hloefems en hloemen in dezetl omtrek zij,
,, zou het bekende gebrek aan bijen gemakkelijk to
~, verid-OITn zjjn ."
hlijkt , Lilt de herigten van REINBECS, voor
e?~e `to,ett een waar Potof to zijn ; en wordt dit door
cie aanreekening des Vertalers geftaafd . Dan de Geeste.
flken hebben bet hij lange zoo goed niet als hunne
Aoibigenooten to Petersburg , daar hunne Gemeenten
veei klciner zijn .
Dnl 111c ;cau en vooral Rusland wel to kennen, moat
pit-ti zijt e ongen over de Gcregtshoven laten gaan .
De
Reiziger doet zulks, en becvijst, dat ze een treurig en
kemmerlijk gezigt opleveren .
Seat CATHARINA C11
PAVi, ter verbetering daarvan beflonden, vermeld hebbende, merkt hij op : „Zou de Natie nu misfchien ALEXAN,, DE :i de groote weldaad to danken hebben, van geregeld
;, fret regt to zien uitoefenen ? - Her theoretisch gebouw
„ wordt zoo volmaakt, als zelden gefchiedt,op etroko
j , ken, maar zal bet mogelijk zijn de Rusfifche Thernir
~, daar in to vestigen? -- Ach ! zij zal bier en daar ear:
,, achterdear openbreken , bier en daar een' bedekren
gang aanhouwen, eenen muur omver rukken en eenen
~, all-
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,, anderen bouwen , tot dat bet geheele voortreffelijke
,, gebouw van binnen zelfs niet meer naar zichzelf ge„ lijkt, of geheel in puin nederftort . Aan de duistere
9 , 1ab3 rinthifche gangender intrigues en tormologie ge .
„ woon, zal zij de heldere en regelmatige .gangen , die
„ bet verltand verlicht, fpoedig weten krom to makers
„ en to bepleisteren . Of bet zal er mede gaan, even
,, als met zoo vele openbare Gebouwen in Rusland ; er
„ wordt altijd gebouwd , maar niets voltooiti, of cin„ delijk~~zoo afgewerkt als de Izaakskerk to Peters„ burg .

De ommefireken van Moscau , met de Lusthoven,
daar voorhanden , bieden onderhoudende fchrijf(toffe
:tan , inzonderheid bet Laudgoed van den Graaf sHEr &'
Z4ETJEW, 4ffankina geheeten ; 't was daar en op andere.
Lustplaatfen , dat REINBECR de verrukkendite uren
fleet , waaraan hij den Lezer door befchrijving deel geeft .
Op vele landgoederen rondom Moscau vindtmen aanmerkelijkeFabrijken, vooral Katocnfabrijjten, waar Drukkerijen bijgevoegd zijn . Ifet Fabrijkwezen vervult to
Moscau voornamelijk bet gebrek aan Zeehandel, die een
zoo belangrijk voorregt van Petersburg uitmaakt . Deze
Fabrijken behooren grootendeels bijzondere perfonen,
die dezelve ondernemen .
Lanaen tijd beftaan dezelve
echter zelden : want zij komen gemeenlijk niet tot den
derden erfgenaam . Van dit verfchijnfel geeft de Reiziger reden .
Bijzonder toeft hij op bet beroemde Garinka, dat den GraafALEXEY RASUMOWSKY toebehoort,
waar, behalve bet aantal vreemde Gewasfen, men zich
over den geheelen aanleg verbaast . „ Het verwekt,"
merkt hij op, „ een treurig gevoel , als men denkt,
• dat deze geheel kostbare en aanmerkelijke aanleg, na
• weinige jaren , hoogst waarfchijnlijk eerst vervallen
• en eindelijk geheel to niet zal gaan . Als de Groo• ten in Rusland tot bet een of ander befluiten, ont„ zien zij geene kosten, om bet tot ftand to brengen,
„ en betoonen in de daad aekere grootheid in de uit• voering, welke fomtijds wet eens in bet buitenfpori .
• ge valt . Even fchielijk vergaat echter ook dat vuur,
,, en hunne onverfchilligheid houdt met hunnen voormaligen ijver gelijken tred . En at is dit bet geval
• maligen
• niet , de volgende eigenaar Nat alleen daarom den
„ heerlijkften aanlcg vervallen, dewijl zijn voorganger
„ er prijs op geffield heeft ."
P p 5
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De politie in Moscau levert aatdige gevallen op , die
aan dezelve niet tot eere ftrekken . Ohder CATHMUN4
was zij to veel vervallen ; onder PAUL vreesfelijk ; on_
der ALEXANDTR fchijnt zij binnen behaorlijke palen to
Uiterlijk heerscht er veel eerhied voor
rug gek.eerd .
De Armoede toont er zich in eene
den Godsdienst .
vreemde gedaante, en ontbreekt bet niet aan liefddadig.
held, op eene zonderlinge wijze bewezen . „ Zeer in
• 't oog loopende is de flilte,, die na tien uren in deze
• gevaeldig groote en volkrilke Stad heerscht . Zelfs bij
• de heerlijkile avondilonden zijn er flechts enkele wan .
„ de'laars op flraat, en voor de huizen ziet men op then
„ tijd niemand meet zitten. Maar dan beginnen vooral om
• de Srnldsbrug, de vaornaamfle plaats der Franfchs
,y modewinkels, de nachtclijke avonturen . In zulk een
• winkel zijn de eigenaresfe en niisfchien hare winkel.
„ dochter alleen geboren Franfchen . wile de overige
„ m ai ters zijn Rusfsfche, gedeeltelijk lijfeigenen van de
„ Franf he Dame, die haar op den naam van een of ander
„ Beer gekocht heeft(want,gelijk bekend is,niernand,
„ die geene Rusfafehe adelijke waardigheid bezit , mag
„ lieden op zijnen naam koopen), gedeeltelijk ook meisjes,
„ aan Heeren toebehoorende, die haar gegeven zijn, om bet
,, modemaken to leeren . Deze zijn alle, en meerendeels
„ hare meesteresfen zelve , priesteresfen van Venus
„ Vudgivaga . Gerijfelijke Meisjes van beroep zijn er to
„ Moscau weinig. Ik betuigde aan eenen inwoner mij .
„ ne verwondering daarover , maar hij loste dit raadfel
„ dus op ; dat zij fret niet kunnen volhouden, omdat
„ alle meisjes , die lijfeigenen zijn, in haar handwerk
„ Madden . Dit is in de ruimfle beteekenis waar , en de
„ ongebondenheid van de mannelijke en vrouwelijke
• dienstboden in de Heerenhuizen is boven alle be• fchrijving ." Op der Rurfen kinderopvoeding valt
niet to bogen .
Voorbeelden van bijzondere Karakters onder de Rusfen verfchaft de bekende Krijgsman SUWAROFF, en een
. . to Moscau , een rijk eigenaar van vele
zekere D
Hij was , blijkens bet ver .Ijzer . en Koperwerken .
Dan to
haal , een Cynicus , zoo er aoit een was .
breed ter overnerning zijn die beide origineelen gefehildLrd .
Bet wisfellot der Vrijmetfelaren levert een bijkans gehee .
len lezenswaardigen Brief op . Vuorts geeft dezelve berigt
van
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van de ftrafoeffningen in dit Rijk . Aloscaru verlatende,
neemt REINBECK~- de reis naar Duitschland• aan ; Reis .
Plaatsbefchrijvingen -- Volkskarak.
ontmoetingen
ters wisfelen elkander onderhoudend af.
Warfchau
ontvangt eene vrij breede befchrijving .
Hij zegt ook
iets van de o-mmefireken, alsmede van Breslau, 't geen
hem vocr bet uiterlijke zoo wel beviel , dat hij zicla
niet ongelukkig zou achten , wanneer bet lot wilde,
dat hij daar zijn !even Tnoest doorbrengen . Schoon er do
Koopmansgeest bovendrijft , is men er niet van ver.
znaken voor bet veriland verftoken .
De .7oden over .
drijven hier hunne handelzucht zeer . Bedriegerij is bij
hen aan de orde van den dag ; eene Dame under zijrtq
reisgenooten had eene proeve van hu .n:ne hedriegerij .
Hij deelt ons ten opzigte van de Saxifehe Steden de
treurige waarneming mede, „ dat ze alle met fehulden,
„ beladen, en hare inwoners alles behalve gegoed ziju .
De boer heeft zich een geducht overwigt op den landP9
• eigenaar w€tei to verwer-veii ; en-etewif de tamigme,, deren hoe mugs hoc nicer in prijs dalen, moeten
„ ook de Steden to gronde gaan , en met hair gaat
„ ook de derde find verloren : welk een onderw$rp
„ vruchtbaar in befchouwingen ! Er heerscht in de
„ Saxifche Steden in de dand veel ellende, en nog meet
„ dan men voor bet uiterlijke zou denken . De armoe.
„ de, die met al haar verfchrikkelijk gevolg , onge„ bondenheid, luiheid, bedrog en zelfmoord, inbreeltt,
„ is niet alleen outkennend, mnar ook ftellig . De prij• zen der leven sbehoeften ftijgen meer en meer, ter• wijl de klinkende munt nit de Steden verdwijnt ."
Met con gedeelte van den flotbrief einiiigen wij, bns verflag . „In bet oog loopend is bet onderfcheid tusfchen bet
voorkomen van een Silefsch en Saxischlandftadje , en van
09 „
eene aanzienlijke Rusffche landlad : en evenwel kunnen
• dikwijls de Provincien ten opzigte van de Ichoonheid
• en vruchtbaarheid geene vergelijking doorflaan . In
• Silefien en Saxen draagt alles den ftempel van hoogere
• befchaving ; in Rusland is de onbefchaafdheid nog
• algemeen .
De Rusfsfche Steden zijn, eenige uitge• zonderd, morfige , donkere holen, en zien er uit
„ ala of zij onlangs eene prooi van bet oorlogsvuur
• geweest zijn , ook in die Provincien , waar geen
„ vijand federt eeuwen bet waagde cenen voet to zet„ ten .
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ten . Voor een mensch van verhevener behoeften ,
date hij met de dieren gemeen heeft, is bet verblijf
in dezelve volfhekt onverdragelijk : want hij vindt
or bijna geen vocdfel, dat deze voldoen kan ; het
gebrek aan bevolking is overal zigtbaar , en wordt
alleeu in de Steden, door de lijfeigenfchap , minder op .
gemerkt, waar bet yolk niet naar willekeur woner.
kan, maar aan den wil van zijne meesters ondergefchikt is. De phyfiognomie van deze Steden is fmartelijk ; die van Sile/len en Waxen, daarentegen vrolijk
Overal toont de volksvlijt hare
en opbeurende .
wonderen . De menfchen zelfs hebben vrijer en opener voorkomen ; terwijl in Rusland elk onzigtbaar
zijne keten achter zich fchijnt to 1lepen . ALEXANDER de Goede zal deze keten niet geheel llaken ,
maar echter losfer waken, als hij CATHARINA ' s jan
ren mad; bereiken ."

Wijsgeerig- natraurkundig On<lerzoek aangaande den oo :fpronkelijken Mensch , en de eotfpronkelipke Stanznien van deszelfs
Geflacht , door j. E. DOORNIK , Med. Dot? . to Amflerdam.
Aldaar, bij J. -S . van Esveldt-Holtrop. iSo8 . In gr. Svc.
de belangrijke floffen , welke de aandacht van den denOndcr
ker simmer ontflippen,behoortgewisfelijk ook die wegens
lien oorfprong van bet menfchelijk geflacht . Welken heiligen
cerbied hij ook voede voor de oudfte Bijbelfche oorkonden, kan
bij geenszins in ernst betuigen, dat met de aannetning van een
Menfcben-paar, waarvan de Man nit de aarde voortgekomen ,
en de Vrouw nit eene rib des Mans zoude of kornflig zijn , zijn
weetlust voldaan, zijne nafporing bevredigd, zijne twijfeling
is opgelosr. Nog veel minder bevredigende zijn voor hem de
fleenen van Deucalion of de aarde van Prometheus, welke de
Griekfche Fabel heeft gedicht ; terwijl zelfs derzelver beste
ttitlegging aihier weinig afdoet . Beflisfender zoude de nitfpraak zijn van Aristoteles, wanneer hij de eeuwigheid van
wercld en menfchen beweert , zoo niet ook deze bewering
door onoverkomelijke zwarigheden wierd gedrukt ; terwijl eindelijk bet flelfei van andere wijsgeeren, dat deze oorfprong to
zoelken zij in eenen toevalligen zamenhang vats ondeelrjeg,
pf wel in eerie vermenging van aarde, Teem en water, door
middel der warmte-flofaan bet gesten gehragt, inderdaad herfenlchimmig fchijnt. Geen wonder, dat tatere denkers, ook
van
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van onzen tijd, hunne aandacht aan dit onderzoek hebben toegewijd , en zuiks alzoo tevens door den fcherpzinnigen AmUerdamfchen Geneesheer, DOORNIK, is ter hand genomen, in
bet werk, dot wij boven aankondigden .
Het gewigc der ftoffe vordert eigenaardig al den ernst, lien
ernige nndere behandeling immer verdient ; en bet verftrekt
den Hr. DOORNIK tot geencn geringen lof, dot hij bijkans alles
omrrent dit onderwerp gelezen heeft,wat, in de laacst verloopen halve eeuw , door beroemde natuurkenners , vooral in
rranhrijk en Duitschland , deswege is voorgedragen ; terwijl
hij dan zelf ten laattte eenen eigen gang van voorftellen en nadenken gekozen heeft , die hem toefcheen mindere bezwarea
op to leveren . Zulks heeft bijzonderlijk plaats omtrent de geboorteplaats en de ftammen van bet menfclielijk Geflacht eit
omtrent den oorfpronkelijken Mensch zeif . De wijze, hoe
bij tot dit onderzoek gekomen zij, words door hem in eene
zeer wet gefchrevene Voorrede medegedeeld, en geeft hij ook
daarbij bet ftandpunt op , waaruit hij door zijne Lezers wit
beoordeeld zijn . Ook dit regt erkent de Recenfent zeer gaarne, dot aan hem en aan ieder ander Schrijver toebeboort, en
zal ook, zoo hij vertrouwc, in de volgende beoordeeliug blijven gelden .
De Schrijver verdeelt zijn werk in drie ~Ifdeelingen, wantvan de eerfte handelt over de Gefchiedenis, els zoodanige, van
het Menfchelijk Ge/lacht ; de tweede over deszelfs oorfpronke7ijke Stammen, en de derde over den oorfpronkelijken Mensch.
Were Afdeeling bevat wederom onderfcheidene Hoofdftukken .
Het cerise Hoofdftuk der sue Afdeeling behandelt bet onsierfeheid tusfchen eene natuurlijke Befchrijving en eene natuurlijke Gefchiedenis van den 1Vlensch en deszelfs Geflacht .
De eertte bepaalt zich cot den tegenwoordigen toeftand ; de
Iaatfte tot den oorfprong en de ontwikkeling, welke zich tot boyen de voorhanden zijnde oudfte gefchiedboeken verheft ; de
eertle geeft daadzaken aan de hand , uit eene reeds ver gevorderde befchaving ; de laatfte klimt zoo hoog op, als zich
ilechts bij aanneming en vergelijking uit daadzaak loot alleiden ; de eerfte voert ons tot hetgeen wij thans reeds weten,
dot de mensch, door welke middelen dan ook, geworden is,
zoo als hij nu dadelijk beftaat ; de laatfte brengt ons tot de
nafporing, was hij oorfpronkelijk moge geweest zijn v66r zijne ontwikkeling ; waartoe dan ook behoort de plants, waar
hij bet eerlte beitaan hebbe ontvangen . Dit gedeelte komt
den Recenfent voor , zoo naauwkeuriglijk cc zijn bearbeid,
dac hij gaarne erkent, dot de Schrijver alhier bet juiste fpoor
keeft afgeteekend, welk zij moeten betreden, die immer over
den Mensch en deszelfs Gefchiedenis zullen oordeelen .
In het tweede Hoofdftuk, ftaat de Schrijver, op grand zijfter laacst gemaatte onderfcheiding, till jrij de vraag ; „ Of
„ de,
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• de, thans plants hebbende, verfebeidenheden van bet men*
• fchelijk Geflacht zicli l .uen afleiden uit Lchts denen oor• fpronkeliiken aim? dan, of hierloe verfchifende ourfpron, ; kelijke flammen moeten Worden aangenomen? En, zoo het
• eerfte waar is, welke a!sdan de geboortepinats van dezea
• eenigen oorfpronkeliiken ftam gewcest is?" Zij, die alhier
dcrnen ftam aannemen , gelijlt ver de meeste doen, die over
dit onderwerp fchreven, behooren, volgens din Hr . DOORNIK,
en, zoo ons dunkt, zeer to rcgt, wet in hot oug to houden,
dat alsdan in dezen e6 nen (lam de geheele aanleg moot voorhanden zijil geweest, waaruit doze tlandvastige verfcheidenheden Karen ocrfprong hebben genomen, en waaruit dezelve, 513
zoo vele zekere gevolgen , kunuen verklaard worden . l3ij
hen , daarentegen , die meerdere oorfpronkelijke flammen aannemen , valt die nanleg geheel weg , en moeten zij andere
natuur- oorzakett aangeven , ter verklaringe die: mogelijkheid en noodzakelijkheid , waartoe dan de uatutirlijke ge .
fchiedenis van den mensch en ooh die der aarde zal moeten
dienen .
Ann dic verfchillende oogpunt is dan ook de vraag verbonden wegens de gehoorteplaats van den L'Oaigen, off van meerdere flammen . De Schrijver, in hot eerfle gevoolen vele zsvnrigheden ontmoeten,ie , bepaair daartoe zijn onderzoek, en
meent, dat men, tot den oorfpronkelijkcn flint van bet men
.
fchelijk Geflacht re rug tredende , kan en moet aannemen,
dat de mensch, als zoodanig , als Moot dier, geleefd heeft ; gelijk
dan ook de nafporingen, bij gebrek van andere hulpmiddefen,
dan eener ontoereikende gefcniedenis, moeten gerigt worden
naar dat gedeelte van her menfchelijk Geflacht, welk her naast
aan den dier- mensch grenst .
Her derde Hoofdtluk bevat alzoo de wederiegging van bet
gevoelen , welk de geboorteplaats van bet menf'chelijk Gefachc in Azie ftelt. De eerfle Bewijsgrond voor hetzelve neemt
aan, dat „ Oost-Azie , tusfcher, de 32°-5o° breedte en
• 95 9 - 1250 lengte, eene der grootfle en bewvoonbare ver,, hevenheden van onzen aardbol is," en wel omdat, bij de
ontwiltkeling en verheffing onzer aarde nit de zee, de bergtoppen her eerst droog en daardoor bewoonbaar zijn geworden . Iliertegen merkt onze Schrijver aan : Dar men op denzelfden grond meerdere berghoogten, en dtts meer dan ddnen
ftam kan nannemen , bebalve nog de onbewijsbare onderflelling, dint de aloude oceann den 4eheclen aardbol bedekt, en
de mensch toen eerst zijne wording gcnomen hceft : Dar, integendeel , aileriei gewnsfen tier zee en beenderen van landdieren het annzijn bewijzen van eilanden of vast land, want
dezelve groeiden of leefden : Dat de meesre delfftoffen, thans
voorhanden, van de oude overblilffelen merkelijk verfchillen,
en alzoo cene ttiowe fchepping eanduiden , waartegen eerie
Me .
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wroegere bewoning der aarde over fiaat, zeer zeket zoo wel
gefchikt voor menfchen, hoedanige den ook, als Voor dieren :
Pat de acrd van den dampltring, op de aangenomene eerst ontblootte verhevenheden , een eeuwig ijs doer vermoeden , en
de bewoning derhalve niet op de hoogten geweest zij, maar
in lagere gedeelten : Dat alioo de aangenomene verhevenheid
van Oost-Azie, als eerfle geboorteplaats, offchoon verder gebouwd op gematigdheid van luchtflree$ en vrnclubaarheid van
frond , ecne loutere vooronderilelling Is fonder bewijs : Dot
ook Afrika vele bergketenen en verhevene vlakten heeft, die
aisdan even gefchikt zouden kunnen geoordeeld worden : Dot
de onmetelijke reeks van landen, welke zich verheffen boven
den Zuid-oceaan, all :.,rlei gisfingen overlaat omtrent eene voormalige omwenteling onzer aarde ; walk laatfle dus alvorens
dient onderzocht to worden : Dot, eindelijk, ledere andere verhevenheid van bet tegenwoordige vaste land, voormaals eilafd
geweest zijnde bij de bedekking van den oceaan ., op denzelfden grond eene bakerniat kan geweest zijn van eenen oorfpronkelijken flats des menfehelijken Geflachts . Hoe vele zwarig0
heden de Schrijver alhier inbrenge regen de geboorte'plaars in
Oost-Azie, komt bet den Recenfent echter voor, dot dezelve
geene dadelijke wederlegging behelzen, en dot zij niets meet
bewijzen, dan de enkele mogelijkheid, dot ook Afrika menfchen hebbe voortgebragt ; terwijl deze mogelijkheid door geene zoodanige phyfisch-geograffche waarfchijnlijkheid geftaafd
words , als door HERDER en anderen voor hun gevoelen is
aangevoerd.
Een tweede Bewijsgrond voor bet gewone geVoelen is t
,, De befchaving, welke zich over de narde verfpreid heeft,
;, is tilt Azie afkomfirg." Deze bewering, toegeilaan, voor
zoo ver de oudfle gefchiedboeken getuigen, words echter bedwijfeld, deals, door de tegenoverflelling der befchavinge van
Egypte ; deels , door den engeren zin, lien men , in opzigte
tot den oorfpronkelijken Mensch, aan bet woord befchaOing
shoat geven ; deels, door den alsdan nail to nemen teruggang
der befchavinge, zoo wet in Amerika, dot men zegt door Azid
bevo-lkt to zfjn, als in Azie zelve, welke terugwerking zich,
naar den gewonen loop der natuur, niet laat denken ; deels,
door de trappen van opWWeiiinge , welken de mensch , als
7oortbrengfel der natuur, van een bloot phyfisch tot een ver%
flandelijk en daarna tot een zedelijk wezen, doorloopen moet ;
waarotn dhn ook die pleats, wear de verredelijkte mensch da ,
delijk voorkomt , niet wet als de geboorteplaats van bet men .'
fchelijk geflaeht gelden kan, of men znude moeten flellen,
dat de plitatfelijke nitwend iige oorzaken deter befchavinge of
seeds vodraf bellaan hadden ; of naderhand geheel veranderd
wares , welke laeide gevoelens zich zelve wederfpreken . Dit
ge-
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gedeelte komt den Recenfent voor, in a11e opzigten meesterI
lijk to zijn bcarbeid , en zeer opmerkelijk vindt hij de weenken, door den Schrijver nan bet flot gegeven , wegens de vilfderlei trappen van befchavinge , die zich bij de onderfcheidene
volken van onzen aardbul vertuouen, en aizoo eenen regelmatigen gang der natuur , bijkans van den natuur- of diermensch of tot op den zeer befchaafden Europeer, nan den
dag leggen .
Als ecn derde Bewijsgrond geldt doorgaans bet volgende r
• De verfpreiding der Menfchen over den AMrtlbol last zich ,
• bet gemakkelijkst, uic Acie verklaren ." Men last hen , namelijk, met eenen zeer geinakkelijken fprong, over bet Urnlifche gebergce henen , naar Europa verhuizen , zonder to letten op eene uirgeftrektheid van ;oo trnjlen over graniet en
quartz, en sevens naar and,,re wereiddeelen, welke men, bij
gisfing, als voormalig vast land nanneemt, zonder bet bezwaar
van hooge fneeuwg , bcrgten of iisgevnarten in nanmerking to
nemen . Tegen doze ilelling voert de Schrijver nan, vooreerst,
den aard der Volksverhuizing zelve, welke niet wel kan vooronderfteld worden , dan bij reeds eenigzins befchaafde volken ; ten tweede , de onderfcheidene karakters der volken ,
waarvan eenige onrustiC naar verwisfeling van woonplaats heken, audere wederom nan hunnen gebourtegrond gebecht blijven ; ten derde, bet onverlcl aarbare dier verhuizing, waarom
niet do befchsafder mensch Never gelc tiktere ianden opfpoorde, of tot zijn eigen land to rug k erde? ten vierde, de bed
denking, dat die verhuizing even ecr ult Afrika zoude kunnen worden aangenomen ; ten vijfde, den teruggang der befchavinge , die zich Dimmer regtmatig mat voorilellen ; ten
zesde, de natuurlijke grenzen van Azie, die hot van de overige werelddeelen affcheiden , en die aanmerkeiiike volksvcrhuizingen nllermoeijelijkst maken ; ten zevende, bet voorbeeld
der Mnfeiers , die blijkbaar geenszins zijn ontaaan nit eene
Aziatifche volksverhuizing ; ten achrfte, de duiscerheid der berigten omtrent Afnka en Azie beide, zoodanig dat de bevolking van bet cerfte door bet laatlle naauwelijlrs verklaarbaar
is . Ook aile deze bedenkingen van den Schrijver bebben een
ongemeen gewigt, vooral in de naauwkenrige geografifche ontvouwing, welke inderdaad zich er)*ig aanbeveelt . Alleenlijk
vermoedt de Recenfent in dat opzigt eene wederfpraak, wanneer de Schrijver onze ftamvaders tot den lagen fi=t van befchavinge to rug voert . Immers , in dezen toeftand verdwijnen ale die zwarigheden , xvelke door hem regen de verhuizing over
fneeuw- en ijsgebergter zijn in hot midden gebragt . Hetgeen
bij reeds min of nicer befchaafde menfchen en lammen vreec
verwekt , heeft bij den vooronderftefden diet-mensch cene
tegenovergeltelde uitwerking ter oefeuing van nacuux-lirachr,
be-
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bevrediging van nieuwsgierigheid, vermaak en± ., en het k1auteren over rots- eu ijs-toppen is eene behoefte, waaraan hij
gaarne, en ook gemakkelijk, voldoer .
De vierde Bewijsgrond is : „ De blanke kleur van den
• Mensch gnat gemakkelijker in eene donkerder over ." Hierin
vindt de Schrijver eene petitio principil, omdat men uitgnat uit
de veronderftelling der geboorteplaats , en geenszins nit eene
natuurkundige verklaring der kleur, welke behoorde vooraf to
gaan ; merkende voorts aan , dat joist de invloed van dampkring en voedfel op de kleuring der huid, in verband met den
overvloed of bet gebrek nan zuurfof, veel flerker is bij den
blanken, dan bij den zwarten ; dat de zwarte kleur alzoo in
den oorfpronkelijken mensch of faro den voorrang zoude hebben, en dat joist de gekleurde of bianke als bet meest afwij-kende van den oorfpronkelijken mensch moet worden aange-merkt. Ook dit gedeelte is door den Schrijver, nis beitwameti
Scheikandigen, zoodanig behandeld, dat zijne tegenwerpi :sgeti
in vele opzigren beflisfende mogen genoemd wordett .
Tot den vijfden of laattten Bewijsgrond, welke Azie als geboorteplaats zoude betoogen , behoort de volgende felling :
• Alle,huisdieren, welkcn de mensch met zich med'e geno• men heeft bij .zljee verfpreiding over de Aarde, worden, in
• bet genoeinde gedeclte van Azie, in hunnen natuur- of wil,, den that gevonden ." Dc Schrijver keurt dir bewijs onvol-doende, omdat men vooraf zoude moeten bewijzen, dat deze
of (borrgelijke dieren niet elders op verhevene vial-ten beftaatt
hebben of kunnen bellaan ; omdat men op ]set hoosst daaruic
kan afleiden, dat Azie sneer, dan cenig ander wereiddeel, gefclaikt is ter befchavinge, en eiudelijk, omdat men, ook its
and'ere werelddeelen , dezelfde Aziatifche huisdieren vindt . Her
is aan bet 11ot dezer ontvouwinge, dat de Schrijver toeftemt
de annmerking, door ous op zijne behatsdeling van den tferz
Bewijsgrond gemaakt, danr hij nu zelf toegeeft, datook Azie s,
ads gunitiger voor de ontwiltkeling van s'menfchen aanleg ,
zeer wel de geboorteplaats van cenen oorfpronkelijken Slash
kan geweest zijn.
In de tweede Afdeeling over de oorfpronkelijke fammen des
menfeitelijkeu Geflachts zullende handelen, onderzoekt de Hr.
,, Of er hen of
DOORNIK, in het ifte Hoofd[tuk, de vrnag :
• meet oorfpronkelijke ftammen zijn geweest Y" Aangenomea
zijnde , dat alle menfchen, hoe zeer oolt ondcrling verfchilJende, op grond van de natuurwer der voortteling van vruchtbare kinderen, tot hetzelfde geflacht behoorcn, hetgeen ook
alhier bewezen wor, ;t, grondt zich de eenheid van `.tam voornamelijk op de eenheid van voorttelingskracht, kenbaar tevens uit de ervaring van de volksverbuizing der vijf ltoofdkinsfen en de halfllnchtige voortteling ; terwijl , bii de aan+
nerving van eenen bijzoudereu mepfcbenflam voor iedera wdx .14
r,eex. 1804 Foa ra,
Q
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reidftreek, tevens eon bijzondore nanleg en bewermu JIng caar -e.
toe zoude tuogen veronderfleld worden . Dit gevolg words door
den Schri ;ver, en, zoo ons dunkt, veer regurmtig, ontI , eud q
door l :ij iutegendeel bewecrt, dot, joist met de a!mnemit1g van
met vermugen der vormdrift in deszelfs vole krscht, zich alle
de zwarigheden uit de afcvijking van denen liam, alle working
.-Ifs
z
van klimaat en van alle andere uitwendige oorzaken , tot .
d e halfflachtige voortteling , veel gemakkelijker laten oplQs lea ; terwijl de grond van eenbeid , door onze rode in do n ,_ .
tuar doorgaans gezocht, en tot bet aanuemen van denen ftam
aangevoerd , met alle do verfcheidenheden des geflachts in verfchillende flammen, even zeer bewaord blijft . tiitinuutende,.
en onzes oordeels voldingende, is des Schrijvers wederlegging_
van den Duitfehen G1RTANNE&, wanneer doze, ter flavingc van
den aaugenomenen denen flam, Amerika door .Aid laat bevoie
ken . hot fmart ons aileen, daar wij dit gedeeite bijkans ge •lreel zouden moeten overnemen , en zulks to lung voor ons
beftek is, onze Lezers tot bet werk zelf to moeten to rug wijzen ; terwijl wij geenszins twijfelen , of zij zullen hunnen onderzoekenden weetlust in a lie opzigten bevredigd vinden .
Eerie zelfde kortbeid moeten wij in acht nemen bij hot
tweede Hoofd ;luk, wanrin do Sehtijver,tar inleidinge van ziji
betoog der verfchilleude it :mmen, op grond cener geologifche
befchouwing onzer aarde, vijf hoofdklisfen der Volken nantaeenit, als de Ccltifche,1Viongolifche, Maleiers, Negers en Zuid7
amerikauen, wier onderfeheidende kenmerken zeer nanuw%enriglijk worden opgegeven, doch voor geen uittrekfel ter dezer
plaatfe vatbaar ziju . Alleenlijk rwijfeit do Recenfent, of 1lladagascar wel inwoners van den Negerflam , en niet veeleer
van den Alongoolfchen fiam hebbe, wanrroe de Kimos, Qechts
van 3 tot 31 voet bong, behooren ? en of do Vuurlandcrs , in
plaatie van met de Patagoni rs onder denen flam gerantifchik~
to warden , niet eerder tot do Lapplanders, Esquimo's enz >
zoudeu moeten gebragt worden?
Zeer tnocijelijk inderdaad is de ontvouwing der verfcheidetthedrwu van bet menfchelijk Geflacht, met oogmerk om danruik
bepaalde verdeelingen of to leiden . Van bier de verfcbillendc
uitleggingen der gelcerde Mensch - nntuurkundigen , die varz
twee tot zevvn dier hoofdverfcheidenheden nange ;;even , em
idaarop bun geroelen van ftammcn, of ook van eenen enkeleir
hoofdftatn, gebouwd hebben . De Schrijver drangt alle deze,
onderfcheidene begrippen naauwkeuriglijlt voor, en., door zij
al tncde niet wef bij verkorting kunnen worden overgenomen,
2ot,der de zaken zelve to verm ; nkeu , moeten wi) onzen Lezem •
ren bet work zelf ter beoefening aanbevelen . Weliigr zullenm
zij dan met ons des Schrijvers b :lezenheid cu beoordeeling
roemen, doch tevens bier en daar van hens verfchillen ; gelijk
tit uit det3 acrd der zake niet auders ziju kau, en bij eerie of
Siam
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nndere omwenteling op onzen aardbol, of de meerdere vor.
deringen der fcheepvaartkunde , gewisfelijk nog menige, tot
hiertoe onbekende , verfcheidenhedeu zullen worden waargenomen .
Na deze ontvotnwing der verfchillende opvntdngen, deelt de
IIr . DOORNIK zijn eigen gevoelen mede , uitloopende op de
nanneming van zes oorfpronkelijke ftammen van bet menfchelijic Geflacht , en wel op grond dat alle verhevene viakten
onzer aarde, ils zijnde zoo vele eerfte becvoonbare eilanden,
tot zoo vele geboorteplaatfan kunnen worden eangenomen ,
overeenkomftig de reeks van ontzaggelijke berggevaarten ,
wanrop onze aarde rust, en die zich boven den oCeaan verheffen , of die onderaardsch zijn en flechts hunne toppen , onder den naam van eiland of fchier-eiland, doen kennen . Toegegeven zelfs , dat de verhevene vlakte van Azie de hoogRo
zij, dan zoude daaruit nieta meer kunnen volgen, clan dat zij,
voor eene vroegere vruchtbaarheid vatbanr, bet eerst bewoon .
bast was , zonder dat pier eenig vermoeden knn gelden, waar•
om de natuur , welke toch altijd eenen regelmatigen gang
houdt, op andere gelijkfoortige verhevenheden min vruchtbaar
gewerkt , en geene verfebeidenheid van klimant , in hare
fehepping, zoude hebben in ncht genomen? Volgens de foor ,.
telijke hoedanigheden der wereldftreken,nu, kan men dezelve
regtmatig verdeelen in ijskoude , verzengde en gemarigde,
en, daar jnisr deze uitloopen in twee tegen elkander overgefielde uiterlten , zoo a1s van noord- en zuidpool, van de
linden tusfchen de Kcerkringen van den Steenbok en Evennar
en dien van den Kreeft, en tusfchen de Keerkringen en Poolcirkels , zoo wel noordelijke n1s zuidelijke, wordt men, a18
bet ware , van zelf gedrongen, om zes oorfpronkelijke ftammen man to nemen , zonder dairmede to willen beflisfen, of
onze aarde, op Rile deze verhevenheden, gelijktijdig bewoonbaar, en nog veel minder, of zij dadelijk is bewoond geworden? En bet is ook Tangs dozen weg, dat zich de grooffle afwijking van den oorfpronkelijken Rant in de gemarigde landftrcken laat verklaren , waar de mensch min getrouw bleef aart
zijnen geboortegrond , en tevens de minfte befchaving in de
ijs- en verzengde itrelren, waar de mensch, bij mindere aanleidingen tot ontwikkeling, zich ann zijnen geboortegrond
. - Zoodanige is des Schrijvers
bij-mkan9ofcheidbrvnt
behandeling, en , hoe zeer de Recenfent geenszins de krachG
van bet anngevoerde wit loochenen, twijfelt hij echter, of do
voorfianders van anon Ram zich daardoor volkomen wederlegd zullen oordeelen . Zij, immers, hadden onderfcheidene
gronden your hun gevoelen, die, wel is waar, zoo als in Rile
gevallen , waarin eene genoegzame ervaring ontbreekt , Ran
bedeukelijke tegenwerpingen zijn blootgefteld, doch wanrvoor
zij welligt nog nadere toehchriig zuUen kunnen aanvoeren,
Q q 2
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Doch, nadat de Sehrijver nile de zwakheden Va!l her f€etf'
2ijner mededingeren in het heldertlc licht geplaatst heeft, had_
men van zijne fcherpzinnigheid to regt mogen verwachtett
eetr zoodauig uitvoerig en geiireng betoog van eigen begrip,,
dat tegen de grandee zijner partij rijkelijl; had kunnen opwegen, en dit heeft tie Recenfeut aihier niec onturoct . In tegendeel, moet hij in waarheid getuigen , dat des Schrijvers attngenomene ftellit ;g meer ontkent en veronderflelt, dan wel fteliig,
bewijst : terwijl, nog daarerboven, welligt in dit kort bewijsa
dezelfde four heerscht, welke de Schrijver eiders zeer ernflig
gispt, dat namelijk niet eerie daadzaak nit de natu .ur of hare
gefehiedenis , maar uit onze tegenwoordige aardrijkskennis,
is orrtleend, zonder to letten op de veranderingen en omwentelingen , welke onze nardbol , federt zijne oorfpronkcnjke
vorming, heeft kunnen ondergaan , en wel gewistelijk geleden
beefs, ja noodzakelijk heeft inoeten lijden : eene Pout echter,
weike de verdeeling zelve der nardilreken, zoo 6s die thins
Ziju, uitermate orzeker doer voorkomen .
Nadat de Ht. DooRr\ni, reeds bij meer dan dene,gelegenheid, bet verband heeft doen opmerken tusfchen de gefchiedenis van den nnensch en die van zijne geboorteplaats ; nadat hij,
sneermalen heeft aangewezen, hoe zeer de tegenwoordige befchavin ; van den mensch, in etrelijke wereldfireken, zeer zcIrer eenen eerflen netuur-mensch, overeenkomflig den gcregelden gang der nrttuur, meet doen verouderfiellen, voldingt hij
dit beiangrijk onderzoek, wegens den oorfpronkeiijkken D7enseh,
ill zijne derde en laatlle Afdecliug . „ Hoe moet men zich
„ den oori~roukeiijkeu MMMensch voorileilen ?" is alzoo de
vraag des cerften Hoofdftuks . idiot, zoo als vee?al gefchiedr,
den befchaafden mer :sch in rnaatlchappij, maar hem, zoo als
lrij , nog onontwikkeld, - en wit kan dit ai.ders zijn dan- als
dies? - nit de hand der nazuur to voorfchijn kwam . Hij,
die dit zoude willen ontkennen, kan geenszins al dies arbeicf
verkiaren , die or noodig is , om zelfs den tegenwoordigert
N eger,zelfa bet Kind in maatfchappij, tot cen redelijk on zedelijir wczen to vorn :en . De aauleg tot rneusch lag en moes2
wef In. bet dier liggen ; doch de mensch wording zelve hi ;-,g of
van uitwendige otnflandigbeder en veranderde bewerktuiging .
De iaatfle rnoest zich bepalen to , zijn zeruw-geflel in 't algenreen en zije herfen-geticl in 't bij zonder, en dan gewis tot
bet bekkeneel . Nu is hot beirkeneel van den hlanken bet vol_
komenst, dat van den Neger bet lninst ontwikkeld, en bewijst
alzoo eene anders gewijzigde ontwiltlteling der bcwerktuigirg .
Alzoo „ moesten de werkruigen van reuk en imaal ;,als blootc
„ dierlijke aanlagen, ill hunne ontwikkeling to rug gaan ; ter„ wijl de werktuigen zijner menfchelijkheid in hunne ontwik„ keling meer en mear moesten uitkomen . Tot dit einde
I , woestem de rooruitfekeude wangbeeudereti van den Neger
„ eene
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„ eene meer loodlijnige rigting nemen , de neusbeenderen
,, minder op dozen rusten, en integendeel over dezeiven uit• komen . Het vlak voorhoofd moest zich voorwaarts uitzet• ten, en bet hellende achterhoofd zich opwaarts heffen ; ter„ wijl gelij'r;tijdig de zamengedruicte zijden van den fchedel
• zich moesten ronden, opdat dnardoor de geheele fchedel
• cene meer klootsgewijze gedaante verltrege ." Uit dir oogpunt, derhalve, van ondcrfcheidene bewerktuiging, is de oorfpronkelijke mensch, als Bier-mensch, zeer na vermaagfchapr
aan den Ourang-outang, zonder dat men daarom den mensch
tot de clasfieke orde der dieren nog behoeft to rangfchilcken .
Alle waarnemingen, nu, omtrent den Ourang-outang fchijnen
dit geflelde to hegunfligen, terwijl hij wel de tail, mast geenszins de fpraak mist, en voorts dat gene bezit, wat inderdaad
fchijur gefchikt to zijn tot eerie fijuer, dat is befchave, :de,
ontivikkeling, zoo ais zuiks vooral uit zijnen lust tot nabootfing blijkbaar is . Waar nu deze menschwording van den diermcnsch hebbe plants gehad, han niet wel bepaald worden :
zekerlijk niet ter plaatle, wsar hij zijn beflaan als flam had
fenonzen , omdat zich aldaar alles vereenigde, om hem dier to
doen b'ijvcn, maar in con under oord, alwaar andere uitwenwendige oorzaken voorhanden waren, om zijnen nanleg, als
mensch, in werking to brengen ; gelijk dan ook nog die Volken op do bergvlakten van den Atlas of tusfchen de Keerkringen In A :nerika bewii zen, die eene verhuizing naar elders noodig hidden ter ontwikkeling hunner menschheid .
Om nu dit onderfcheid van bewerktuiging in den mensch nog
wader to doer blijken, heeft de Hr . DOOPNIK, in bet tweede
en laatfte Hoofdlluk dezer Afdeelicg, ten forte, hierbij gevoegd eene „ natnurkundige befchouwing van den Neger ;"
uit welke voortref,elijke ontleding , vooral met betrekkinge
tot den fchedel, hij onderfcheidene vergelijkingen en gevolgrrekkingen afleidt, welke zouden bewijzen, dat, in den Neger, bijkans a ll.es nog dierfijk-zintuigelijk is bewerktuigd ; dat
deszetfs ontwikkeling nagenoeg evenredig is aan den flaat van
den dier-mensch, waarin dezelve verkeert, en dat doze, alzoo, zees naauw grensc nan den Asp of den Ourang-outang,
zoodanig zelfs, dat her regtop gaan moat geoordeeld worden,
hem, als dier-mensch, nict zoo zeer eigen , maar, door befchaving, to zijn aangeleerd, hetgeen alsdan in zoo ver zijno
nadering tot den befchaafden mensch to kennen geeft . Hot
is in deze laatfe Afdeeling vooral , dat de Schrijver eenen
fchat van natuurkundige waarnemingen heeft medegedeeld,
welke, hoe vreemd zij zekerlijk nail vole Lezers moeten voorkomen , die nog nimmer over de dieriijke zelffandigheid in
den mensch met ernst peinsden , voor den denier allerbelangrijkst moeten wezen , hoe zeer hij zich al met des Schrijvers
jevoelen niet mogt kuunen vereenigdn .
Q q 3
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Ook :de Recenfent zelf, offchoon alle hulde doentie ann
des Schrijvers fcherpzinnig onderzoek, erkent gaarne , eene
en andere zwarigheid, welke hem onder bet lezen dezer Ver .
bandeling is voorgekomen, en welke hij ook to regt mag
veronder(telien aan den wijsgcerigen nOORNIK niet onbekend
t, zijn , iiiet opgelost to vinden , zoo als hij verlangd had .
Toegegeveu, bij voorb~Md, dat do natuur-mensch in den
ilnm van App of Ouran g-outang to zoeken zij, moot zeer
eigenaardig do vrnng ontflann : i° . Of de tegenwoordige On.
rang-outang reeds moct worden aargemerkt nls in eenen
,neerderen ilaat van befchaving to zijn, door zijnen nangeleerden gang met bet hoofd naar boven? Zoo in : waarom
Itiet, in doze f'oort van Apen, bier of danr eene verfcheidenheid voorkome, welke zulk eene vordering nog niet kenteekent ? Imnlers , bier toevlugt to nemen tot die Apenfoort, welke, nog met gebogen hoofde, als viervoetig dier,
!oopt, zoude in zichzelve de flolfe tot eon nog moeijelijker
vraagflnk bevatten, daar bet joist dezc laatflc foort is, wel&e den Gibbon, en ook den Ouraug-outang, zeer ver overtreft in den fcbijnbaren sanleg tot eenc meer geestige on*_tvikkcling . n° . Waarotn alsdan de Amp of Ourang-outang
flechts bi}kans aan done wereldflreek eigeu zij, en geenscins
-tan bet noordelijk klimaat, alwaar dezelve ter naauwermood fchijnt to kunnen betlaan? 3° . Hoe bet to verklareta
zij, dat pier, in den tegenwoordigen toefland der Ourangoutangs, ja -zelfs der Negers, die in derdand vele overeenkomst met den Ourang-outang fchijnen to hebben, ddn derzelven, tot eene befchaafdere maatfchappij overgebrsgt, die
redelijke vorderingen make, welke wij, volgens den regelmatigen gang der natuur, door opvoeding, in bun zouden
mogen veronderflellen ? 4° . Of bet ligcbaamlijh zamenflel
van Ourang-outang en Neger, inderdaad, door de naauwkeurigCie kunst-befchaving , dermate zoude kunnen gewijzigd worden, dat hetzclve , bij voortteling , eenen dadelijken overgang tot den hefchaafderen Menscll zoude kenmer3ten? Het zijn doze en dergelijke vragen meer, welke de
Recenfent aan eene verdere narporing meent to mogen aanprijzen, ten einde, in eene zaak van loutere befpiegeling,
%Is doze s ten minfle die fchijnbare voldoening to erlangen,
vanrvoor zij vatbaar ia .
I-let is, immers, door den fchranderen DOCRNIK zelf, in
tiit work, bij herhaling, en, onzes oordeels, zeer juist anngemerkt, dat de onderzoelter van dit geheele vraagfluk , hoe
otnztgtig ook, maar al to ligt govaar loopt, om van de ondervinding in onzen Ieeftijd, van de waarneming van reizigers, tvier getuigenis als gegrond wordt aangenomen , of
f,choon bet echter, fomtijd,s met de beste trouw zelfs, fault,
eon befnit of to leiden, hetgeen thans, hij den affland der
CCU'
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teuwen en de omwentelingen onzer aarde, biikans van voren
(a priori) uic eenige aange~,omene verondcrflellingen moet worden opgemaakt . De zui'; erlle waarheid- min is alhier niet vrij
van teleurfteliing, en bet is ook deze, welke zoo yank de inwendige krachc van elke gevolgtrekking bedreigt . Dus ook,
bij voorbeeld, toegegeven zijnde, dat de Ourang-outang als
Natuur-mensch zij ann to merken, belijdt de Receufent, niet
to kunnen zien , hoe zulk eene nanneming bet gevoelen van
0eaen flam en eerie geboorteplaats orn ver werpe . [Act zamenflel, coch, van den Ouiang-outang en van den befchaafden Nlensch , zoo als deze thans voorkomt, is en blijft zoo
verfchillende , dat men bijkaus rot onverklaarbare veranderingen toevlugt moot nemen , om eenige overeenkomst to viaden . Het verfchil, daarentegen , tusfchen de onderfcheidene
anenfchen, waarvan de oudllte berigten getuigen en zoo als deze nog tegenwoordig overal gevonden worden, is inderdaad in
verre na zoo groot niet , als tusfchen den Asp en den Mensch ,
zoo dat de Neger , Georgier en Lapplander even goed van
clenzelfden flamvader kunnen zijn voorcgekomen : en cvat zoude ons dan beletten, om, in dit geval, een eerfle paar van
Apen aan to nemen , dat zijnen ooifprong flechts op eene
plants van oaten sardbol gehad, zich nldnar ontwilckeld en
yeredeld, en, bet zij reeds vroeg of later, zich van daar verger hebbe uitgebreid? De aardrijkskundige zwarigheden, door
den IIr . DOORNIK omtrent de verhuizing uit Azie , 21s eenige
geboorteplaats , in bet midden gebragt, worden alsdan zeer
verminderd ; daar bet zich, bij eene flerke vermenigvuldiging
dezer diereu-foort, ligtelijk mat verkiaren, hoe zij, ter bevrediging van haren honger en ter vermijdinge van bet gevaar,
dat niet de een den ander verflinden Inogt, bet befluit konde
nemen, om over bergen , die den togt belemmerden , en ons
befchaafde menfchen - thans onoverkomelijk toefchij .nen, of
wel tusfchen derzelver valleijen, en duslangs wegen, die ons,
in den tegenwoordigen tijd, ongebaand voorkomen, to klauteren en voort to reizen, cot dat zij eene andere verhevenheid
vond, alwaar zij de voldoening barer dierlijke bewerktuiging
en behoefce oordeelde veiliger to kunuen bevredigen .
Dan, de Recenfent wederhoudt zich van verdere bedenkingen , latende dezelve liever aan bet bodaarde nadenken van
.nderzoek-mianende Lezers , die hij gerustelijk vertrouwc,
.dat, hoe zeer zij ook van den Heer DOORNIK in grondbeginfelen en derzelver toepasfing mogen verfchillen, aan hem geenszins den lof zullen weigeren van eene in alle opzigten wijsgeer ige
en geleerde bearbeiding, welke, vooral in bet yak van nardrijks- fchei- en outleed-konde, met eene dankbare ouderfcheiding behoort erkend to worden . Het zijn juist die gedeelten,
welke geeia Aittrekfel toelieten en waarvan wij dus flechts
met
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met een enkel woord Itonden gewagen, waaraan wij geenSt .
tins twijfelcn of de Lczer zal dezcli'de verdienflelijke waarde on goedkeuring hechren , weike de Recenfenc , zijns ittziens, geoordeeld heeft daaraan to moeten toekennen.

Bl j~en der Godheid, dosr S . C. vAGENER, (Sehrijver van de
Spokeriien .) IJIc Deel . 4;;ilerdami, bij J . S . can EsvcldtFloltrop . In i2mo . W68 Bl.
e leer eener vergeldende, reddende, beloonende, flrafl'ende Voorzienigheid, door voorbeelden (7o gccft ons dit
eerfle Deel) bevestigd . Er is geene reden om aan de waarheid
der verhaleh to twiilelen ; ofCchoon de Schrijver de bronnen,
waaruit hij gepat heeft, niet opgeeft, noch zijne getttigen
sioemt . Geen van dezelve is onmogelijk ; velen waarfchijnlijk
in den hoogllen trap, en gelijkfoortig aan de zoodsnigen, die
genoegzaam ieder in ziju eigen leeftijd kon opmerken ; alien
zijn niet even treflende ; velen niet nicuw ; wij althans ontmoetten bier oude bekeuden . De hoo .fdfoorten , waaronder
de Verzamelaar deze voorbeelden heeft gerangfchikt, ziju
de voigende : 1 . Merkwaardige ontdekhingen der onfchuld .
It . Merkwaardige ontdekkingen van begane n ;isdaden . III .
Levensbehoudenis van groote misdadigers tot her ondergaart
der verdiende ftraffe . IV . Ontcvaking van bet geweten . V .
Ontwaking van waar b erouw . V I . Verijdeling van begonnen
misdaden en groot ongeluk . VII . Gelukkigmaking dour oob
fchijnlijk ongeluk. VIII . Belooning der deugd . IX . Wonderbare lira£ van bet kwade . X. Weidadige gevolgen van lief,derijke handelingen . XI . Beloonende gevolgen der weldadigheid, op nakomelingen overgeerfd . XII . Zelfilraf van flechte
laden en dwaasheden . XIII . Bewerking van groote gebeurtenisfen doer onheduidr_nde oorzaken . XIV. Wonderbare verhefing. XV . Levensreddingen . XVI . IbIorkwaardige invallen
in dringende gevaren . XVI1 . Bijzondere, enkcle gevallen .
Uit No . 11 . kiezen wij her volgende : De bcdreigde onfchuid
komr , door eene misd zad tegen den fchuldigen , aan den dag .
„ Eon man, dien men, naar den uiterlijken fchijn , voor
eerlijk hield, mnakte zich in flute aan flraatrooverij fchuldig ;
inzonderheid loerde hij op de kooplieden , die naar tic mis
reisden .
„ Ecns overviel hij ook cen' koopman op den weg . Dan,
daar deze zich verweerde , bragt hij hem een doodelijken
fleek toe. Nu nam hij hem zijn geld en horologie af, en
liet hem liege, . Om niet ontdekt to worden , leegde hij
den gclJgrrdel des koopmans, eri wierp dien weg . Kort
hierD
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kierop kwam een ander reiziger den zelfden weg , vond den
ledigen geldgordel, en ram dien, dewijl hij nog good was,
op en mede . - Nu kwam hij aan do plaats, daar de gekwctile koopman lag . lllj bcz^.g en betastte hem, en dewijl
itij nog warmte ann help befpeurde , trok hij zich zijuer
aan, en beproefde, of hij hem weder in hot leven konde
brengen .
• Bij doze weldadige onderneming betropten hetn eenige
boeten, hielden hem voor den moordenaar, en namen henz
gevangen .
liii mogt 7ijne onfchuld hetuigen, zoo veal hij
wilde, hot hielp Diet, hij moest meet voor hot geregt .
• De regters lieren hem vifiteren ; amen vond bij hem dema
geldgordel van den vermoorden koopman, dien de naastbeilaanden van denzelven zeer we] kenden ; men befloot eenigzins overijld daaruit, dat hij do moordenaar ware ; en hoewel
hlj het maar Zoo aanllonds Diet bekende, zoo word hij nogtans
tot de iiraffe der wetter verwezen .
• De dadclijke moordenaar had intusfchen van de zaak
gehoord, en was zoo vermetel, dat hij zelfs in de gevangeAis ging, om den ongelukkigen to zien , die voor zijn nmisdrijf boeten zou.
• Dan , in den tusfchentiid , clot hij in de gevangcnis gegaan was, om den mensch to zien , die onfchuldig fterven
moest, brak zijn krecllt de kast open, flal bet hprologie van
den vermoorden koopm rn , en verkocht het aan eenen Jood .
De Jood hood het to Loop, en kwam dearmede toevallig bij
eenen man, die het kende. . De ganfche zaak kwam nan den
dag, en tie onfchuilige word geregtvaardigd ."

Anekdoten en Karaktertrekken v it de merkwnardige Oor1eg
tusfe/zen de Franfchen, Pruisfen en Rusfen, in ele jaren r 8o5,
i°o6 en 1807- Uit 't Iloogduitsc,'z . IJie Stukle. ii'Iet ces
Plaat . Te AmJierdam , bij J . van der I-Icy . :Co8 . Is
8vo. 16 BA

I

en tijdvak, zoo vruchtbaar in Geheurtenisfen , moo --t ook
natuurlijk vruchtbaar in Anekdoten .zijn . De verzameling, ors bier nangeboden, behelst indedaad zeer belangrij+
ke van allerlei aard, en , gelijk de Verzamelaar met rcgt
zegt, zoo er iemand bij its flaap valt, is dim de fchu'd vat ;
bet boekje Diet. Alles intusfchcn is Diet meet nicnw , dit
fpreekt van zelve ;maar bier en daar toch ontmoet ieder Lezer denkelijk wel iets, dat hem nog nicuw is . De Selirijver
verzekert ors, hij heeft uit echte bronuen geput. Iecler flukje
in deze verzameling is niet even belangrijk ; maar, ook pier
Zijq wyij bet suet deu Verzamelaar eigs, dim wezkje moat Diet
aim
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nit eenig enkel flult , maar uit 't geheel beoordeeid wordern o
Aan eene opgave der onderfcheidene opfchriften heeft de
Lezer niets : liever willen wij cone enkele affchrijven . „ De
.Eerverklariag " kiezen wij .
In eene kleine fled, aan doze zijde van de Elbe gelegen,
traden due Pruisfifche Officiers, die op hun woord van eer
uit de krijgsgevengenfchap ontfngen waren, in burgerlijke
kleeding, in een openlijk gezelfchap . Een der aenwezenden
vroeg zijnen nabuur : „ Zijn dat oak net eenigen van de je„ nafche hazen?" Dit word den OfEcieren weder arngehragt,
en deze beklaagde(n) zich bij de Overheid, over eene zoo
onbefchofte beleediging hunner cer . De vragcnde ontving
van zijne Overheid eene berisping, tree ias, om zijde heleediging to herroepen . - Dat deed hij ook in de wekelijkfche flnzeiger dier fled , op deze wijze : „ Ik heb de
• Heeren N . N .,7eirafche hazen genoemd, dewiil ik ze op 't
„ eerfle oogenblik met bet groote neutal der trouwelooze
• viugtelingen verwisfelde, die in den fag bij Jena hunnen
„ Koning en bun Vaderland op eene fchandelijke wijze ver„ lieten, en met de fnell,eid van ecnen hags hun hcil in de
• vlugt zochten . Doch dewijl doze Ilecren zelve hebben be.
• ledee, dat zij dapper gcvocht.en, en hunne eer en bun
• Vaderland met bet grootffe levensgevaar verdedigd heb• ben, zoo, dot zij bijna waren gewond geworden : zoo
• geef ik toe , dot de uitdrukking .cna[che hazera voor heu
• niet past, dewijl zij , naardien al hunne pogingen , om
„ bet Vaderland t redden, vruchteloos waren , met trot• fche, flatige treden, van bet fchoone gevoel der geredde
• eer bezield, van bet flagveld near Meegdenburg gemar„ cheerd ziju ."
Een tweede flukjc zal fpoedig volgen .

De Vrseht volt verre var den Stair . Near 't Iloogduitsc%
Vat; A . VON KOTZEBUE . Ifle Boek . 4;njleidarr. , bij J . S .
van Esveldt-l-loltrop . ibo8 . In gr . Bye . ie Bl.
E en bekend Spreekwoord omgekeerd, en zoo als't niet zelden door de ondervinding bevestigd word, . Voor zoo
ver wij uit dit eerfle book kunnen oordeelen, zal toch dele
lettervrucht niet verre van den flam vallen, nicer de lief bebbers van do luim, den geest en bet gevoel van den Heer voce
KOTZEBUE bier overvloedige voldoening vinden . Her words
bier eene treffende liefdegefchiedenis ; bet meisje is de dochter van cenen voltlrekten deugniet , en boven alle verbeelding fchoon , zacht on deugdzaem, en, naar 't fchijnt,
niet aileen van rang, maar ook rijk . Theudoor, hear minnaar,
was een wees, voor wien can brave voogd van een klein ver-
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1ogen juist zoo veel had behouden, dat hij daarvan luderer
kon . IIij is een uitmunrend mensch, en beiiefent de geneeskunde. De liefde is wederzijds ; doch de vader heeft natuurlijk een ander plan , en treedt de gelieven vlak in den weg .
De dochter is reed : in hare kamer opgefoten, en zit genoegzaam buiten acres ; intusfchen is bet aan 't Plot van dit boek
den vriend van den minnaar toch gelukt haar to zien, en heeft
deze, nardig genoeg, zich in faat gefteld de gelieven wederzijds to verzekeren van ondc Tinge trouw . --- IiOTZEBUE'a
fchrijfwijze is bekend, en wij behoeven alzoo den Lezer nies
to verzekeren dat men naar 't vervolg verlangt . Echter gisfen wij bijna iets van de uitkomst ; denkelijk blijkt Theodoor
wel zoo war de brooder to zijn van 't meisje, en dan zal niet
aileen de titel bier dubbeld bevestigd worden door de gefchiedenis, maar de vriend, bij al zijnen tegenwoordigen vrouwenhtaat, wel op bet meisje verlieven. Is onze gisfing gegrond,
dan tellen wij 't juist niet onderde verdienflen van dezen Roman , dat men reeds zoo vroeg den afloop der gefchiedenia
gisfen kan . - Over 't geheei zal de Zedeleer wel goed zijn ;
bier en daar echter was ons deze of gene !telling bedenkelijk
genoeg : b l . n i . b. v., daar ons de Schrijver berigt, dat .het
bedroevend geloof, Cat met dit leven alles afgedaan zij , in
den boezem des wizen niet aileen nies dan ootmoedigheid
verwekt en voedt
hem ook tevens doer revoeten, dat
de deogd aan gene zijde geene belooning behoeft . Dit moge
cane zekere foort van LVijsgeeren van den tegenwoordigen
tijd bijzonder bevallen, maar tot de moraal voor Burger of
Boer hehoort deze flelling niet . -- Bl. 64 vonden wij Gene
zonderlinge drukfout : neiligheid, in plants van. veiligheid .

.De Baron van Lauderbrooke. Eerie C%hiedenis, door w. lion
z.owar . Uit het Engeisch vertaald . Te Rotterdam, bij Nor.
Locke, in de En gelfehe Drukpers. 18o8 . In 8vo . 162 B1.

met den Schrijver van dit weritje overtuigd, dat
W ijerzijn
niets zedenbedervends in hetzelve gevonden words,
on dat er in 't vak der letterkunde vele openingen zijn tusfchen
middelmatigheid en volmaaktheid, die men met eerevervullen
kan . - Bij bet lezen van eenige bladzilden meenden wij
indedand, dat de Schrijver to weinig waarde heehtte aan dit
zijn gefchrift ; dan al voertlezende konden wij bet toch niet
Faugfchikken onder de uitmuntendfen ; bet onwaarfchijnlijke
words al to menigvuldig en overdreven , en dat hinders ons .
Overigens, war de zedekunde en t Christelijke van dezelve in
dezen Roman betreft, to dezen aanzieu verdient bet boekje
ganprijzing en lof. Ieder Lezet zal iutusfcheu met ons opmet-
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merken , dat men ire de Eognlfc're Dru,:Pcrs ruim genoeg drukt ;
men veroorlove ous eene k1eine hyperbole, en dan fchroinen
wij niet to zeggen : de 162 bladzijden leesL men genoegzaain
in ednen adem door, zouder merkbare vermoeijenis . -- De
Plaat tegen over den titel is, meenen wij, in 't oorl'pronke •
lijke wet zoo fraai .

7'ijdkorting in verlorene oogenblikken .
Vri . 1807. In 8vo . 186 Bl.

T o Z 'olle , bij J. de

j et als gezette leftuur, maar als een hulpmiddel tegen
tijdverveling, moot dit boekje beoordeeld worden ; dug
moesten wij 't ook , indien 't regt was, allecn in verloreue
oogenblikken lezen ; dan deze zijn bij ons in ooze eigene
wooing zeldzaam, en een Almanak, die voor de hand Iigr,
is bij ons voor een geheel jaar daartae wel tocreikende, en
In volfrekt verloreue oogenblikken is ook iedere Almar :ak
al ligt goed genoeg. Wij konden bet dun in den zak semen, om , als wij bier of daar eens een ooget :blik moesten wachten , of het pas gaf , her eons in to zien . Doch
voor een vadeynecum valt 't formaat wat lastig, en wij zouden hot en nog wit nuttiger en nog wat aangenamer wenfchen, onl bet daartoe i crk aan to pri ;zen . 11ct is natuuritjk
eene compilatie, en geeft zoo van alles wat ; or is niets in,
wtvaarvan de lezing fehaden zal ; en heeft ieuniand to ziinen
buize war veel verloreue oogenblikken , die echter to kort
zijn voor een nicer belangrijk went, onder een until foortgelijlte werkjes, die reeds voorhanden zijn, kan hij dan ook
dit wel eene plaats geven , otn 't zoo ru en dan eens in re
zien . De Scbrijver of Verzamelaar intusfchen heeft, door (lit
boekje to vervaardigen , zich :;elven eene tijdkorting in verlorene oogenblikken verzorgd , en zoo wij vertrouwon cone
Diet onaangename tijdkorting ; en als hij na eens weder eenige
verlorene oogenblikken heeft, dan kan hij aich ook wel ceps
met bet verbeterea van de fouten tegen do cu-?] en inrerpunctuatie - drukfouten zijn 't toch wel allcn ni ; onledig
itoudei .
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LETTER-OEFENINGEN
De Redelijke Christen, doorYSBRANI) VAN IIAMELSVELD,
In „*r. OroTe A;njlerdana , bij WV . Brave . 180741 G Bl.

~s er iemand, die door aantal en verlch .idenheid vanz
mecrder of minder uitgebrcide Werken, als Bijbeltolk, Gefcniedfchrijver, met name dcr Gewijde en Gerkelij(:e [lrstorien , -its Vertaler van meni gerlei flu'kken „k en„
eindefijk als Tijdfchrijver en Opflelter van ccn en ander
Godsdwenftig Weekblad , aanfjiraak heeft op de erkentenis zijuer Landgenooren , doze is ongetcvijfeld de geIcerde en arbefdraine Y. VAN IIAaIELSVELD . Veelmalet1,
this hebben wij in ons Maandwerk n , -,t lof gewaagcl
van ziine nnvermocide pence, en dit lloekdeel van dell
Redelijit'en Christen , then hij wel:elijks bij Nos . in den
voorledea fare uit„af , tlrekt nog ~aals ter proeve vary
ziinc wclbekende vlugheid en bevalli e voordra ; t, zoo
wet als van zijn gezond oordeel , befchek enheid em
grondige l:ennis van do aangelegen waarheden desr
Christ endnms .
V6or de ongeluhkiRedagen der jongfceberoerter,inon
Vaderland hielden zich wel geachte Mannen onlo_eng met
aan den ophnuw van goede zeden en godsvrucht da
hand to leenen , door het verzzmeicn , opitellen , vertolken en nirgeven cener groote vert'cheidenbeid van SpccTegen het uitbartlen nogtans der
tatoriale Gefchriften .
onlusten word deze lollclijkc ijver verdoofd, en als 't
ware verflonden of we ;;!;cflecpt in den hecrfchenden tuitnelgeest , die, naar de dent :wijze der ti jden en partijfchappen , zich in Staatkundige hemoeijenislen en vermeende Volksbelamgen verdiepre . In hoe verre intusfchert
de toenmalige verbijstering, vooral cen treurige zamenloop van gcbeurtenisfea, de Godsdienllige flemming at .
bier ondermijud hebbe en de zedea verwilderde , last
zich moeijeliik hepalen . Gerioeg, de zaak zelve is niet
t4
K r
LETT . 180$ . NO . I4.
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to loochenen, maar uitgewaakt bij elk' onzijdigen waarnemer. Met blijdfchap zagen wij, derhalve, ook onZen VAN EAI ELSVELD, mede fangs den , bcproefdennuttin
en weg van Weekbladen, maunelijk optreden tat hertel van den verbannen ernst en Christeiijke deugdcn of
vroomheid , tot bettrijding van niettwerwcttchc dwaal .
begrippen , en inboezeming van redelijke en gemati,dic
gevoelens . Dan, gereed om hem en auderen toe tejuichen in den gelukkigen uitfiag van! huu pogen ter Zcdelijke en Godsdienitige Volksverbetering , beven wij
terug op de gedachte aan den hinderpaal, die den
vrijen loop dezer Wet alleen onfchuldige , maar heilzaine, voortbrengfelen der drul:perfc, wij zeggen, niet
belemmert, maar geheel to ftuiten dreigt . Met aandocsung toch lezen wij aan den voet van dit Bockdcel dcza
treffende aankondiging van den waardigen VAN ttAMELSVELD : „ Hierinede befluit ik dezen j .aargang van dcrl.
• Redelijken Christen, en dezen geheelen arbeid ; niet,
„ dat het mij aan lust of floffe ontbreekt, om daarme„ de, ten nutte , voort to gaau ; maar miju Uitgever
„ berigt mij , dat het voordeel voor hem naauwelijks
• genoegzaam is , om de Belastingen , ( NB,) op deze
„ foort van letterarbeid gelegd , to voldoen ; cn wie
„ zal den man verger , otn zonder behoorlijke winst of
• met nadeel to arbeiden ?
Ilartelijk wenichen
wij , dat deze regtmatige en beflisffnde klagte van zulk
eenen Man de aandacht niet ontgaan zal van ous
Rijksbeltuur, dat zeker , vertrouweu wij, oni eene
op zich zclf geringe bijdrage tot 's Lands inkom .
Iten , den incest regtitreekfchen invloed iiiet aftluiten
zal, dies kunde , braafheid en deugd, tot ftichting cn
vorming der goede Gemeeute, vermo-Ien to oefenen . Dit
Werk toch heeft eene blijkbare flrekking, om do Gods"
dienstleer van jezus , hare geheiligde \Vaarheden cia
voortreflelijke Zedekunde, als redeiijk to kcnfchetfen,
toe to lichten en aan to prijzen . Overbodig keurcn
wij hot, ituksgewijze opgave to docn van de on erfcheiden Opfchriften .
Liever zeggen wij , dat ieder Weekblad doorgaans bewijs draagt van duidelijkhcid,
bondigheid, redclijke dcnkwijzc, belezenheid en rijke
vinding, onzen Schrijver eigen ; en was de oordeelkundige Man daar op uit, om zich to fchikken „ naar de„ voortgaaude en bijna dagclijks nieuwe behoefte der
„ Lezeren , zoodat hij zich benaarfligde , dozen ge,, meeu-
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„ meenzaam to maken met de kundigheden, welke hij
„ telkens op nieuw, door den arbeid van kundige man„ nen, voor hun opzamelde ; of hen waarfchuwde van
„ dwalingen en misvattingen , welke van tijd tot tijd
„ opkomen, en ter regter of linker zijde van bet pad
„ der waarheid zouden afleiden ." I n waarlijk nier to
onpas vergelijkt hij zich, van wege dit zijn doelwit ,
„ hij eenen welberaden huisvader , die nit zijne fpijs„ katner oude [wel bewaardej en nieuw- opgedane fpij .
„ ze voortbrengt , en zijue huisgenooten daarop ont„ haalt ." Matth . XII : 52 . In velen, fchoon niet in
alles , kunnen wij ons zegel van goedkeuring en vole
komene toeltemming hechten aan die redelijke gevoelens en begrippen, welke VAN HAMELSVELD, als Godgeleerde van het Hervormd Kerkgenootfchap , voordraa;gt . Afkeerig oni daarover met Hem in een of ander
opzigt to redentwisten , juichen wij , onder gezegde
voorbehouding, zijnen arbeid hartelijk too . Maar bij
uituemendheid kweet hij zich van boveng°d ; ~hte eenii ,
zins huisvaderlifke taak , die wij inzorder : , i .i van r. ;
deel zijn dat bet groote nut uitmaakt van ::l zulke Tijd.
fchriften, aan welke een onbelemmerde loop, overeenkoin.
Itig bet waar belang van Staat en Godsdien ", naar ons gee
voelen, behoord : vergu .:d to worden . 1let droevig ou6
geval, Leidens Ranp, gaf alzoo den 1 ,.ciIjk getroifen
Schrijver gelege,ihetd tot gepaste l: . . : ..~ ; e1ingen en
Christclijke vertroostin,_'.n, in No . $, e ,r, ; .' , , elijk hij bevorens en meer algen:een , in den to :~a e ernt igen Ilijl
van den Godsdienst, zich in No . 2 en 3 '"it had over
de ornflandigheden des tijds, en nogt :~a.xls tut dit onder .
werp terug keert in No . 35 gelijk CL- f :; , en hij hot
Bejluit in No . 42 . Over bet geheel v ,-z ,--t hij zich met
nadruk tegen do heerfchende onverfch .Ti '' ' A omtrent de
zijus oordeels belangrijke Leerbegrippen
het Christendom , gnat met befcheiden ijver de pogi ;, cn to keer der
Neologen , die, alvorens den Bijbel in to zien, betlir.
fend vast(tellen , wat men aangaande God en Goddelij .
Ice waken voor redelijk en geloofwaardig to erkennen
heeft, en die can jezus zelven, als den wizen van Nazareth,
geen hooger gezag willen toecigenen, dan aan den I '7j-en van 4thene, of Koningsberg ; en g rij .p t daarentegen
VAIN H'MELSVELD alles aan , wet dienen moge om zijne
Lezers to vormen tot redelijke Christeneo , en om hall
voor to lichten, zoo wegens een refit verftaud der geRr S
W I?

r,i,6

Y . VAN LTAMELSVE£,J'

tvijde Boeken, als van de waarheden , die hil omhclst,
al,, daarin gelecraard . Ilandelende over 7c~ris in Get'i/emaiaci, prijst hij dus, overcenkomltig den aauleg van
zijn Weckblad, wel ter fliede, in No . 5, de Geneeskwuiige herhandelhig aan van Dr . RENSI\G over gedache
onderwerp ; en dcelc luj zeer gepast zljne ei,gcne gevoe4
lens nicde,otntrent de redenen en oorzaken van 's fleilands toenmaligen zielciinf st en bittere droef hid . Eveueens bij bet betoog van Gcds IZegtvaardir hri .'n het vergeveta van zonden, in No . io--12, gewaagt hij met lof
van 'S Ileeren BOSVELD'S Lerklarhig van Puzrlr.s Brief'
nata de Rori.eineiz . 1Taar blij! :t o, .s tcvens 's
edelmoedighcid in bet verbeteren zijner
van Row .
111 : 25, 26 . en van die ciggen vahevLn dead , onbereikbaar voor vele Gcleerden van hi eren rang , oatii oeteden wij cen ander voorbecid in No . _2, opzettc~
lijk gefchreven over Pfalm CXXX1X 21 en 22 . Wij
awijgcn de opheldering van Joan . XVI : 8 eu 9 , in No .
-7 en 28, en van andere Bijbelteklle,n, \va .mnede zich
onze Schrijvcr, het zij meer, Let zij min opzettelijk,
onledig hield in dit zijn tvanrdig 'l`ijdfchrift . Voorze1 er konde het 's Mans aandacht iih t ontgaan, om de
getuigenis der t`aonderwerken , waarvan bet Evangelic
gewaagt, en die door de nieuwerivetiebc \Vi :, begeertz
luidkcels en clout wederfproken wordt, door gezonde
redenkaveling to haudhaven ; en heeft hij alzoo aan deze belangrijke floffe zijn No . 23 , behalve andere plaat1\laar ook Last hij in het
fen , geheellijk toegewijd .
volgende No . 24 bet bijkans gcliikfoortig gevoelen aan
der zoodanigen, die er op nit zijn, bet geloof in de
oudlle Cefchiedeuisfen des Bijbels to onciermiinen dor)r
core verklaring, die dezelvc tot den raw) , vanIy h of
verdichtfelen en fproolaes zoekt to verl agn . I3ocf1 bos •
venal beflrijdt hij bet Ongeloof en deszelfs willekeurige fchriftverdraaijingen in No . - 2-34 : waartoe hem
aanleiding verfchafte de toenmahge uitgave van zekcre
(welligt verzonnen) Reize van ce ;i Transc/e Em,*,';,rcnr tilt
Eg)pte door Sei ;naar near Zh)1t ;iie enz . eu derzelver
tc gunflil;c Recen§e in de Iledend . ha,hrl. Bihliothe
voor 1,907, 1 St . bl . i$8 , 03), . -- 1Vij zijn reeds to
breed geweest , cm icts ter proeve to kunnen lever,-u
.
1)it evenwel vordert van ons dc- edelmoccligheid , dat
wij niet verzwijgen , hoe ook in dit Boekdeel , to ',eia
eene Verhandeling nit her Fransch in ons Maaudwe :ls
ave- .
.1
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overgenomen, behelzende

Bedenkingen over de Verbor.;enfierlen in den Godsdienst , (zie Lett. veer 1807, 11 St .
bl . 89 en isq) cc.-,, e gezette tegenfpraak in No . i9 ge-

vonden wordt . Nict, dat wij aan onzen Schrijver , bier,
gelijk elders , een voorflander en verdediger van de
Leer der Nederfandfche Kerk , dit fluk gewonnen geven , of lust hebben daarover met hem in bet flrijdpcrk tc konten ; maar verniits altoos de waarheid won
i)ij cen befcheiden onderzoek, verwijzen wij onze Lezcrs naar de aaugehaalde fchriften van wederzij,ien ;
en willen wij , naar icders Christelijken denktrant ,
aan lion de beflisfing overlaten . - Genoeg hebbett
wij gezcgd, om to doen uitkomen, hoezeer het oils ,
z,amens bet Publiek, bejammeren moet, dat door de'ii
dwang der Lclastiuge de loop gettuit is van dit Godsdicnfiig en , vooral your de Kcrk der Hervormden,
zeer nuttig JJ/eekblad.

G.

DE IIr'AS, over de Openbaring van 5eohannes ; als een
.
Reek voor het 7erfland en Hart . Ifide of laat/la
.reel . Te Haarlem, bij J .
Augustini . In gr . Svo,
637 Bl.

l

L.

~^t dit lijvig boekdeel wordt de verklaring van de
door den geleerdcn Ann
.
fterdamlchen Predikant DE HAAS, voltooid . De Eer%v.
Schrijver blijft zichzelven , in de uitvoering van bet
voorgellelde doel, bij de bearbeiding van dit boek, test
einde toe gelijk, en meent daarover zoo veel licht verfpreid to hebben , dat men behoore op to hoyden hetzelve onrer/laanbaar to noemen , zijude bet profetifche
g.-deelte in tegendeel , zijns inziens , in nadruk een
fc.Vift veer bet ver/land . llij wil hetzelve nog evenzeer
befcllouwd hebben, als behelzende ecne belangrijke flofl'e
soon bet hart van den Christen , zoo met opzigt tot do
verlonpenc eeuwen, op grond zijner gcgevene verklaring
van 't ontdekte aan Johannes, bij de opening van de drie
ecrile zegeis, als ten aanzien van de zware en gunftige
tiiden, die de Christenkerk to wachten heeft, volgens
den verderen inhoud van dit boek . De Christenen van
vazen tijd leeren bier niet alleen waken cn bidden , maar
.9 . ` Openbaring van _7oha ;errs,

RR r 3

oua.

57 G, DE HAAS, OVER DE OPFNaARYNG VAN JOHANNES .
ook wel to moede zijn , offchoon 't begin der vooripelde zware tijden niet verre fchijnt of to zijn , en
dat begin nog wel door hen zou kunnen beleefd worden .
Wij misgunnen niemand deze wijsheid , of eenige
andere goede vrucht van het vlijtig lezen en befludereii
van dit boek, volgens de uitlegging van den Eerw . DE,
BAAS ; maar kunnen er, wat ons aangaat . nog niet zoo
mede voort , en houden ons liever aan de duidelijkere
voorfchriften en teregtwijzingen van andere niet zoo
geheimzinnige Bijbelfchriften . Soms dachten wij, bij
de opmcrking van den goeden ernst, waarmede de gemoedelijke Leeraar alles ter neder Itelt : is er waarlijlt
uit de ontdekkin„en , in dit bock gedaan, zoo veel ge .
wigtigs voor de Christenen to leeren,ware het dan niet
to verwachten geweest, dat de Oneindlg- wijze hun daar .
omtrent Warder onderrigt, dat aan minder *.egenfpraalc
onderworpen is, zou hebben doen toekomen ? - Stelt u
gerust, gij alle warme beminnaars van 't ware Christendom , die 't even zoo min, als wij, inziet , en, op
't gezag van dezen Leeraar, ook niet kuntaannemen, dat
dit Bijbel)chrift zoodanig onderwijs bevat voor 't hart
't Geen u deze Schriltverklaarder, omtrent den pligt van
waken, bidden en cooed houden, daaruit , als nu eerst van
onder de dikke omkleedfelen , waarvan de wijsheid van dit
boek zal omgeven zijn , aan 't licht gebragt , heeft willen leeren , dit alles , en wat voorts ten alien tijde pligt .
matig is, kunt gij veel gemakkelijker uit andere Bijbelfcliriften , door verffandig nadenken, zonder zulke omwegtn, leeren .
Wij gelooven niet, dat er omtrent dezen arbeid zoo
veel gevaar van nadruk zij , als de Eerw . Schrijver , die
alle de Exemplaren eigenhandig onderteekend heeft ,
door zijne bijgevoegde verklaring van geene andere voor
tcht to erkenueu, fchijnt to kennen to geven,
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Uitgelezenc Leerredenen van Dr . r . v. REINHARD , Keur.
vorstl. Saxisch Opper-IIofprediker enz . Uit bet Hoogduitsch. II'de Tiental. Te Z vdlle, bij J . de Vri . In
gr . 3vo . 309 BI.
oevallig is onze aankondiging van dit vierde Tiental
T van uitgelezene Leerredenen van den beroemden
REINHARD verfchoven . Aanprijzing hebben zij ook
niet noodig . 't Zijn Leerredenen van REINHARD . l r
is in dezelven zoodanige rijkdom van de aangelegentte
gedachten, zoo veel juiste orde in derzelver verftandige
ontwikkeling, en zoodanige vermeesterende kracht tot
ovcrreding , en, in Can woord, zoo veel voortreffelijks , zoo veel oorfpronkelijks , en ook, niettegen •
4taande bet aanmerkelijk getal van door hem uitgegevene L eerredenen, zoo veel verfcheidenheid , in de wijze keuze der behandelde onderwerpen, en derzelver doelmatige ontwikkeling, dat wij ons geene erinneren, walhe over 't gebeel die waarde hebben . Niet alien evenwel hebben dezelfde uitmuntendheid en algemeene nuttigheid . De Vertaler heeft geene ongepaste keuze gedaan . Wij fchrijven bier nog alleen den inhoud ter
neder . (i) . lllikken in hot huisfelijke leven van Jezus,
job . II : i-1I . (a) . De fporen van Jezus wijsheid en
grootheid van ziel , bij aijnen laatften intrek to Jeruza1cm, Matth . XXI : i-•9 . (3) . Overdenkingen over 't
geloof aan de verdienfte van Christus , Luk . XVIII:
I-43 . (4) . Dat het Christendom zich aan den on .
evooroordeelden , als het werk van God, voordoet, Luk .
XI : I4-2$ . (5) . Over de in 't oog vallende krachte
loosheid der voornemens, die wij ter onzer verbetering
opvatten, Luk . VIII : 4--15 . (6) . Over de Christelijke Zelfbebeerfching, Matth . XVIII : I-r a . (7) . Over
de milddadigheid Gods in de Natuur , Matth . VI :
.24-34- (8) . Over de veredeling der mcnfchelijke natuur door den Geest en de Leer van Jezus, Joh . XIV:
13--3t . (op den eertten Pinkfterdag .) C9) . Vervolg
der voorgaande ftoffe , (op den tweeden Pinkfterdag .)
(io) . Dat wij , in elk opzigt , best voor ons zorgen,
wanneer wig ons heil van de genade Gods in Christus
verwachten, Ram . III: 23-25 .
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JaZUS CIIRISTUS

CIIRISTUS als Boning der iV-rel4, en zijn Ei'angelie a/s do hootfe wet tiv00 f?eU, eu daariii de bron
'kS n'.zre •n gelrsks eangelvezen, nair de behoe/te van dozen 4: 3 . Te Rotterdar,,, b1j N . Curnel . i8og . In gr .
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Ii'j iii .

ederoir een gefchrift van den Veer PICEAUD 'rnz .,
die in 'c Voorberigt, met 's mans naavi onderteekend, bet welineeneiid doel, 't well : hij met de ultgave heeft, openle`t, met bij, :; :evoegde bei;entenis, dat
hij niets nicuws voorfieit, mean 't reeds bekende en dik .
wijis gczegde uit con ander oogpluit befchouwt, dart
anders gewoonlijk gefchiedt . 't Ceen men anders noenit
den nitgettrekten invloed , welken de beocfening der
Christelijke leer, of wel van cenige Icerhegrippen, zoo
als die in verband ilaan met de oude voorfpellingen omtrent den Mesfias , op het tijcelijk en eeuwig geluk der
menfchen ken en inoet hebben, dat nocmt de Schrijvar
den algemeenen invloed,wclken 't Koningfchap van jezus
en ziju Evangelic, befchouwd ais de h .oogtle wet, hebben moot .
Vooraf gnat een algemeen overzigt over de groot .
Jieid van jezus , als Boning . J)aarna worden de voor .
realm, die zijn rijk en Leer in 't algemeen aangebragt
llzbbcn , co de tegenfland , dien dit rijl, gehad hecft ,
iar, gen•e zen ; vervolgeiis aangetoond , dot de invloed
.1 11 ,r
behoort to werl:en , dat de
i sn dez n
c h nde z,-,-r groat zoo ewecst zijn , in welke bet
;ricaschdoni zoo gedi mpcht geworden zijn , als Jeans
olet tot dusdenlgen Nonin ;' was verheven, maar dat
caller do hecrlijt:e vuordeelen van dat rijk in 't bijzontdcr zijn vcjor ;?en warm Christen, en dat de geest van
tiezen 4ic~nin Le :huort ber eerd to worden, otn alles to
a;wlieie . .
ll ;eicp leas do Schrijvar no ; colic uitwei .
vli .,g vc'~en M •c:r dcn he .rlij :;eli heat, waarin zich (lit
°i .tk in d e, tvei;l'1tnst, Over de gcheele earde ., iaistervol
.:al vertooucn , en bcllull din altos met gemoedelijke
>r stz,i~orir ;cn 2272' zijr,c mcdemenfchcn, om daaruaar to
dat zij hit tci~cnwoordige leven ijvcrig befteden, a,s cei;C vourbereiding tot bet deelgenooifchap aaa
lint rijk der heerlijkheiLl, en om 't hunne volijverig toe
~tr L a en
oaid ;zt hat rill{ van Jezas heeds vender eu
a
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verder uitgebreid worde, en eindeliik ook noy deze ge-

dachte diep in 't hart to drukken : Koning 7ezus heeft't
oog op rijne onderdanen ; Ilij en zijn E aazigelie is albs
en in alien .
Wij willen liet godvruchtig oogmerk van den Schrijver niet miskennen, en gelooven gaarne, dat ook deze
vrucht van 's mans werkzaamheid bil hun , die met
hem dezelfde leiding van gedachten over de Leer van
Jezus volgen , wel bijval zal vinden , en , wij ho .
pen het althans, ook godsdienflige flichting bevorde .
ren . Of nu evenwel van zoodanig gefchrijf uitbreiding
en vermeerdering van ware opklaring , en daarop gegronde aanmerkelijke verbetering van zeden to waclltea
zij, mogen at)dereR oordeelen .
't Heeft den Ileer PICEAUD goedgedacht , tot opheldering van fommige gezegden , eenige Aanmerkingen achteraan to voegen .
Velen derzelven , fchoon
niets onbekends belielzende , hebben wij met genoegen gelezen . Anderen laten wij voor rekening van den
Schrijver, zoo als bij voorb . die wij op hl . 174 aantrefl'en, daar de Schrijver beweert, dat de onderdanen
van Jezus , in de toekomende wereld , waarfchijnlijk
verheveuer zijn zullen, dan de Engelen . Eene beflrij.
ding van grondflellingen der Kritifche Wi_jsbegeerte,die
op bl . 167-173 voorkomt, hadden wij, in een gefchrift
van dezen card , over den wijduitgeftrekten invloed van
't Christendom op algemeen en waar geluk, niet verwacht .
Gefteld cons , dat eenige voorilanders van
KANT, en deze beroemde tiVijsgeer zelf, 't een en ander
beweerd hebben , dat ftrekking heeft om de waardij
van 't Christendom to verkleinen, is daarom de geheele
Kritifche Wijsbegeerte op zich zelve zoo geheei en al to
verwerpen , en moet daarom de onkundige menigte zoo
onbepaald tcgen dezelve ingenomen worden i

Overdenkingen van eenen Christen , over hes laatfe Lijden
clan , jezus . Te Groningen , bij W . Zuidema . 1 So3 . In
wo . 104 Bl.
e bedoeling van den Schrijver van dit flukje is, zijnen Lezer opmerkzaam to taken „ op eenige
„ gewigtige bijzonderheden , den lijdcnden Jezus aanR r 5
„ gaan-
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„ gaande, die wel ceps door fommige Christenen wot„ den voorbijgezicn ." Hctgeen men alomme elders
aantreft, cene uitlegkundige verklaring namelijk der
?,ijdensgefchiedenis , heeft hij geheel voorbijgegaan,
en ook niet opzettelijk gefproken van „'s Heilands die„ pe vernedering of van de verzoenende kracht van
„ zijn lijden, als zijnde zulks in bijna alle gefchriften,
„ over het lijden van jezus , ten overvloede verhan .
„ deld ." En daar de Lijdensgefchiedenis in de openbare Leerredenen gemeenlijk ftuksgewijze wordt voorgedragen, heeft hij verkozeu zijne Overdenkingen vol .
gens „eeu meer algemeen overzigt" in to rigten .
De Overdenkingen hebben ten opfchrift : I . 7ezus
Onfchuld in zijn Lijden. II. 7ezus vrijwillig Lijden .
III . 'ezus Geduld in zijn Lijden . IV. Yews LT~ijsheid
%n zijn Lijden. V . `jiPezus Liefde in zijn Li;'den .
Slot. Verheerlijking van den lijdenden en nu verheerlijkten
Verlosfer. -- Wij hebben dit boekje met veel genoegen
't Leerftellige,, waarovcr onder do Chrisgelezen .
tenen verfchillend gedacht wordt , wordt niet aange.
roerd . Het is geheel van ftichtelijken aard, en verdient
eene plaats nevens foortgelijke befchouwirgcn vats
's Heilands Lijden .
Doorheen is de taal zuiver, de
ifijl deftig en de voordragt klaar .
Slechts zeldzaam
fcheen ons de naauwkeurigheid van uitdrukking to ontMet es6n woord , bet werkje verdient
breken .
aanprijzing, en gereedelijk veree .nigeu wij ons met den
wensch des Schrijvers , „ die het gaarne in veler han •
,, den zag."

Ceneeskundig 11?agazijn , door A . VAN STIPRIAAN LUIS.
CIUS, C . G . ONTIJD en m . J . AIACQUELIJN . PdenDeelr
ijle Stuk . L'erj7e 11fdeeling. Te Leyden, bij A . en
. In gr . 8vo . 131 Bl.
J . Honkoop . z&&
e goedkeuring, en aanbeveling van dit Geneeskundig Werk zijn onzen Lezeren reeds nit vorige beoordee lingen kenbaar geworden .
Wij brengen beiden
ook andermaal op deze Afdeeling van het Ifte Stuk des
Wen Deels over, welke, volgens bet plan derkundige
Verzamelaars, de Verhandelingen zal bevatten ; terwijl
de twee overige, die wij met verlangen to gemoet Men ,
de
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de Ziektekundige Historien , de Bcoordeelingen en Uit .
trekfels enz . zullen inhouden .
1)e Lhaarnewiz:gen over de Vaccine of Koepokken, mede.
gedeeld door den werkzamen Hoogleeraar THUESSINK,
maken bet begin en meer dan de helft dezer Afdeeling
nit . Reeds had zijn Ed . in vorige flukken omtrent de
Vaccine gewigtige waarnemingen en aanmerkingen medegedeeld ; deze nu bevatten als 't ware het ultimatum vats
alles, wat omtrent de Vaccine dient overwogen en in
't oog gehouden to worden . Vele hoogstbelangrijke aanteekeningen zijn in deze waarnemingen verfpreid ; wij
wvenfchen dezelve daarom met de vorige in harden van
die Geneeskundigen , welke , wij kunnen niet zeggea
tilt onkunde , maar uit vooringenomenheid met eigene
gevoelens en halflarrigheid , zich met de inenting der
Koepok(lof in geenen deele willen inlaten .
Onder
de vragen, die zich de Hoogleeraar in den loop zijner
waarnemingen voorftelt to beantwoorden , komen ook
deze voor : Wat heeft de ondervinding geleerd omtrent
den invloed der Koepokken op andere ziekten ? Wat
omtrent de chronifche uitflagen ? - Dat zij eene goede uitwerking doen op alle de zoodanige . 1ii1 (chuff=
tigen zal men befj)euren, dat de Vaccine over 't alge .
meen niet vat, of dat de Koepokken zich met cene gele vuile ftof vullen ; fchijnende zij echter de vatbaarheid voor de Kinderpokken in bet vervolg weg to ne .
men . Te regt oordeelt, naar ons inzien, de Hoogleer •
aar, dat men voorzigtig zijn moet, om uk zulke Koepokken in to enten . Men heeft wel flaande gehouden,
dat de natuur der ilof niet veranderd werd door verfchillende complicatien van andere ziekten, en gezegd,
dat, offchoon men Koepokken van fchurftige of fcrophuleufe kinderen inentede , men goede en ware Koepokken verkreeg, zonder dat cr eenige andere fmet werd
overgebragt ; maar de gedaante der Koepok bij zulke
fchurftige en fcrophuleufe kinderen verfchilt niet alleen
merkelijk met, maar de ftof zelve is door haren troebeleti
etter zeer onderfcheiden van de zuivere Koepok ; zoodat,
het waarfchijnlijk is , dat deze ftof ook het gezonde
ligchaam anders zal aandoen, eene andere reaFtie, en
dus eeue meer of minder ontaarde Vaccine zal voortbrengen .
Wij bevelen met den Hoogl . dit met alien
ernst aar de overdenking onzer Kunstgenooten ; wij
voor ons meenen , dat men vooral daarop diet to letten ,
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ten, dat de perfoon , van welke men tlof ter inentinge gettomen heelt, van chronifche uitllagen, fcrophula etc . vrij
is geweest, en gelooven , dat , dour gebrek aan behooriiike reacfie der ligchamen, door deze zelfde veranderde
reactie eene ontaarding der ffof plaats grijpen , en
daardoor een trage on onregelmatige loop der Koepokken ontfiaan kan .
De Iloogl . wit niet ontkcnnen , dat de hoepokkett
fums eene fcropnarlerrfc dispo/itic ontwikkeid hebben , ell
dat men na dezelve klieren en uitflagen heeft z :,-,n ontflaan ; dit hebben de hoepokken gemeen met alle koortIige ziekren, en zijn zeker daarin minder radeelig dan
de menfchenpokken , welke deze zielaen vecl flerker
on twikkelen . Zijn Ed . raadt daarom aan, het geffel to
zuiveren en to verlferken, wanneer or zulk cone dispofitie
plaats heeft, of, na herafloopen der pokken, door laauwe baden , calomel, antimonialia , etc . doze gevolgen
to voorkomen . 1Vij voor ons lcumn bier met grond
hijvoegen, dat men ook dezcn uitflag veelal zal kunnen
voorkomen, indien men , na den afloop der Vaccinatie,
de gevaccineerden eeuige dagen zacht openende laxeerntiddelen toedient . - Dan wij knnnen al bet belang .
rijke niet aanroeren ; men leze en berleze deze waar! :emingen zelve .
Over de fclteikrlnd;R'e verging ivtn fomt;2!ge :oogenaamde

zariidota of Tenest iftrtirldcletz itz bet r;ierlij7k li,qchaa :~z , getrukken tit de icheikundi¢e Lesfen cn Demonllratieii
van den Rotterdamfc hen G-eneeshecr DL . CRAANEN, is
]-et n u volgend onderwerp . Dat de Schcilcunde in deii
loop van de laatlk twintig jaren mcer toegebragt hebbe
tot volmaking van de verfchillende takken der Geneeskunde, dan alle andere wetenfchappen federt eene
Eeuv, is voor hem eene waarheid, die met den voortgang dezer belangrijke wetenfchap hekend is . Dat men
ntusfchen in de toepasfing dezer Scheikunde op onze
dteriijke bewerktuigin g meermalen to verre gins , is aan
hens hekend , die geen vreemdelirg in de gefchiedenis
der Geneeskunde is . Het gang haar zoo als alle andere
gcneceskundige theorien,welke,te overdreven toegepast,
to driftig en onberedeneerd voorgeffaan, nietzelden veri`crfeliilke gevolgen to weep- bragten . Zoo zag do driftige voorlfander der Opwekkings-theoric niet dan incitarie , reacfie , prikkel enz . , en vericlaarde daaruit alle
verfchijnfelen in de dierlijke huishouding ; terwiji de
Schei.
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Scheikundige deze nict dan tilt fcheikundige werkingen
wilde verklaard hebben , en bet ligchaam alzoo in eerie
fcheikundige werkplaats veranderde . Beiden gingen to
ver , offchoon in beider gevoelens veel goeds was . Het
bier geplaatfte ftukje van den Heer C AANEN , van
wiens fcheikundige kennis en hekwaamheid wij de gunitig(le gedachten voaden, heeft ten doel, to betoogen,
dat de werking der zoogenaamde Alntidota, of tegengift.
middelen, zoodanig is, dat zij rich in bet mensch- of
dierlijkligchaant met de fmet- of gift(tof, chemico fen/a,
verbinden , den zoogezegdeu venijnachtigen aard der laatIten vernielen, zonder dat men daarbij van de door
tegenprikkeling eige :tazr,'ig voortgebragte levenswer^zaatnheid der vaste deelen ouzes Iigchaams eenige belangrijke medewerkin to wachten hebbe . --- Wij hebben dit ftukje, met de d mrbij gevnegde ophelderingen
en bijvoegfelen omtrent de verdeeling der vergiften in
Chemif he en Dynamifche, met zeer veel genoe en gelezen, en zijn ook gedceltelijk van zijn gevoelen , met
betrekkinge tot de fcheikundi ge werking der Antiilota
op de zoogenoemdc venena cbemica (waaromtrent zijn
Ed . ook meer bijronder evil, zoo wij meenen , dat dezelve tocgepast zal,worden), op dadelijke gevallen van
yer iftigiog ; maar wij zouden gaarne meerdere opheldering wcnfchen omtrent de wijze , hoedanig de Kwikmiddelen excllalt-re, en wel in eenen fcheikundigen zin,
op bet venusfmet werken , er zich mede vereenigen,
en door deze vereeni ing de fchadelijkheid er van wijzigen en tegengaan ; gelijk wij ook nog niet geheel
klaar inzien , hoe de koolzure potasch , na uit het
fpijs- of damn-kanaal in de twcede wegen opgenomen,
en van daar door de nieren in de blaas overgebragt to
zijn, Diet op deze laat(te, naar bij uitfluiting op den
Item invloed uitoefene en die ontlede , bet zij door
cenig zuur des blaaslteens tot zich to trekken en eigeu
koolzuur daarentegen over to geven , bet zij door met
deszelfs loogzoutachtige bafis het verband en den vasten zamenhang des (teens to verbreken en op to losfen . De vraag blijft toch altijd tnoeijelijk to beflkfcn,
of die koolzuure potasch , joist zoo als zij door den
mond ingenomen words , tot in de blaas overgebragr
worde, en of zij dan in een levend bewerktuigd ligchaatn geene veranderiug onderga, enz .
Wij herha1®n, ket is ons nog niet klaar genoeg : dit echter moet
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geenee reden zijn , waarom men zich met bet gevoelen
van den bekwamen Schrijver niet zou mogen vereenigen ; daar toch, zoo als zijn Ed . to refit aanmerkt,
de verklaring , dat door die koolzure pntasch eene eigenaardige opwekking der blaas gefchiedt , waarvan
alsdan bet gevolg is dat dezelve op den (teen werke
en then door doze werking verbrijzele , hypothetisch
gefteld is . - Wij zien met verlangen ineerdere derge .
lijke ftukjes van deu (leer CRAANEN to gemoet .
Her derde fink , bevattende Gene Be%hrijving van een
aallmerkelijk Navelgezwel bij een eerstgeboren Kind, door
H. VAN DER VOORT, Stads Chirurgijn to Haarlem, is
der lezinge overwaardig, en verdiende ongetwijfeld der
vergetelheid onttrokken to warden , leerende dezelve,
hoedanig de Natuur in ftaat zij , gebreken , die voor her
menfchelijk oog dikwijls doodelijk fc1iijnen , tot eene
zekere hoogte to herftellen , of hoe ten ininfle hot levee
tot eenen trap , onbegrijpelijk voor hot ver(tand, kan
gerekt worden ; gelijk de peer VAN DER VOORT to
regt aanmerkt .
De Manier om de drukking der Naveljireng voor to k& .
men , door J . H . J . WELLENBERQH , Chirurtiijn en
Vroedmeester in 's Hage, verdient de bijzondere overweging der Verloskundigen . De Schrijver oordeelende,
dat, in verre de meeste gevallen , do eenigfte oorzaak,
welke men van de Syncope bij pas geboren kinderen kan
aannemen , in den verminderden of gcltaakten omloop van
het bloed naar bet hart van de foetus beftaat , en dat
de drukking van de navel(treng daar van vooral de oorzaak is , deed zulks bij hem hot denkbeeld ontftaan , of
er, am dit toeval to voorkomen , niet cenig werktuig
aou kunnen uitgevondeu worden . Ileczelve zal beftaan
in eene buis of koker, gevormd van Ela(tieke gom of andere zelfltandigheid of zamen(tciling, genoeg tegenfland
biedende am de drukking or van voor to komen . Doze
koker, welke vijf duim lengte behoort re hebben, behalve bet handvatfel, en eene zoodanige middellijn, welke
voldoeude is am tie navelflreng in zich to bevatten, zonder die to drukken , moet in de lengte gefpleten zijn ;
zonder dit zou men er de (treng nlet in kunnen piaatfen .
Wanneer men er zich van bedient, behoeft men flechts
de navelftreng , die men genoegzaam naar buiten heeft
gebragt, er in to bevatten, en vervolgens het inltrument
to fl uiten, door bet haakje, 't We1k zich aan het handvat•
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Vatfel bevindt, en vervolgens bet werktuig in den uterus
to doen glijden, tot boven de plaats, waar de navelvaten
zouden kunnen gedrukt worden ; het onderfte uiteinde zal
geplaatst worden tegen de heiligzitbeensbanden, waar
hetzelve den minflen hinder kan geven aan den doortogt
van hot kind . Bij doze befchrijving is eeue afbeelding
gevoegd, welke men met elkander vergelijke . Wij gelooven , dat er met de applicatie van dit werkruig eenige
moeijelijkheid zal gepaard „ ;aan ; dan bet ftrekke daarom
juist tot onderzoek voor Verloskundigen ; terwijl in alien gevalle de poging des Fleeren WELLENBERGU lof verdient .
Eene Waarneming des IIoogl . THUESSINK , bevat .
tende een geval van vergiftiging door Garnalen , verzeld van eenige aanmerkingen, befluit deze Afdeeling .

Natuur- en Gefchiedkundige Befchrijving van den verfchrik.
kelijken Watervloed tusfchen den 14 en i5den van Louw .
maand des ;/'aars MDCCCVIII ; door s . VArI HOEK,
Leeraar hij de Engelfehe Hervorrnde Gerneente to Mid.
delburg. . IJie Stuk . Met Platen . Te Haarlem , bij
A . Looses , Pz . i8o8. In gr. 8vo . 196 Bl.
an Kronijkswijze Opteekenaars van Watervloeden in
ons Vaderland , nu min dan meet breedvoerig ,
beeft het nimmer ontbroken ; de Dag , Week- en Maand.
fchriften , welke in den Lande uitkomen , bevlijtigen
zich , om 't zeerfl:e , om hunne Lezers van die rampen
onverwijlde narigten mede to deelen . -- Waterleed,
den Vaderlande in opgehoopte mate treffende, beeft, in
de jongstafgeloopene Eeuwe , breedere Befchrijvingen,
tot Gedenkftukken daarvan, doen vervaardigen,opc elleiderd en indrukbaarder gemaakt door Kunstplaten, die
de voornaamfl:e Gebeurtenisfen als 't ware onder bet oog
brengen . Van dezen tempel zijn inzonderheid de twee
Watervloeden , in de jaren 1775 en 1776 , door j. H .
WEIUNG befchreven, en die des jaars i 7gq, waarvain c .
ZILLESEN ons de tafereelen heeft opgehangen . - Ongelukkig, in de daad, heeft bet achtfte jaar dezerEcu .
we floffe verfchaft aanSchrijfpenne en Etsnaald, om een
allergeduchtst Waterwee , in den aanvange dezes jaars
voorgevallen, to verceuwigen .
De
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S . VAN HOCK

De Leeraar bij de Engelfche Ilerrorrnde Gemeente to Mid
delbrtrg, s . VAN HOEK, reeds door verfcheide Werken
den Vaderlanderen hckeud, leende hiertoc ziirle welverfneden pen ; terwijl de Kunltenaar j° H . KOEKItuI
de Tcekeningen vcrvaardi gdc, naar weide Rift van
DE WIT ell VISSER BENDER de Platen graveerde . De
betoonde lust tot Inteekening bemoedigde den i3oekhandelaar LOOSJaS, om ons dit nieuw Gedenkituk van Ram .
pen, door gierenden Stormwind en overzwalpenden Watervloed veroorzaakt, to leveren .
Her zal uit twee Stukken, gelijk aan dit eerile, beflaan .
1Vij willen her onzen Lezeren doen kcnnen . - Na opg;emerkt to hebben, dat twee foorten van tVatervloeden
(lit ons Vaderland trcffen, nameiijk van Overttroomingen
der door IJsgang vcrttopte Rivieren, en die, welke to
wege gebragt worden door Woedende Stormen, welke bet
Zecwater ter ontzettende hoogte doen klimmen , ipreekt
Ilij van de eerlte foort, ais verwijderd van ziju vak,
niet ; doch keurt her voegelijk, van de laattte bet cen ell
ander to herinneren . Nii wand zeker zal dit wraken
fchoon fommigen misfchien cene kortere vermeldin,g zouden verlangen . \Vanneer men nogtans in aanmerking
neemt her Tijdvak en de menigre van \Vatervlneden
in 't zelve voorgevallen , kon her , zonder cen bloote hronijk to zijn, niet we] i .orter vallen .
Nemen Wij , om teffens cen itaal van 's Schrijvers
trant to geven , die van den fierifijl verwijderd blijfr en
niet tot her kruipende vervalt, over : De optelliug der
befebrevene TVaterrl©eden en Overl?roaminge,•a

in vorige
Eetrwen, bcnevens eenige -lantnerkingen onatrent dezelve.
„ Uit her this ver verhaalde ," zegt de Schrijver, „ ziet
men , dat, zoo veel, nit de Gefchiedenis van vroegere
tijden, ter onzer kennisfe gckomen is , behalve den beruchten himberfchen of CimbrifchenVloed, federt de v ier.
d e Ecuw der Christelijke Jaartellinge tot aan den jongst •
leden Vloed in Sprokkclmaand (Louwmaand) dezes jaars
(i8o8) in ons Vaderland, her zij over bet geheel, het
zij in een of ander van deszclfs onderfcheidene Gc\vesten in 't bijzonaer, niet weiniger dan honderd acht
en zeventig, min of meer aanmerkelijke, Overftroomin •
gen door de Zee hebben plaats gehad ; to weten
In
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„ Ongetwijfeld , althans hoogwaarfchijnlijk zijn er,
v66r de elfde Leuw, nog meer andere Overftroomingetl
voorgevalien , van welke , of door de nalatigheid der
Gelchiedlchrijveren, of door bet verliezen van derzelver
fchriften , de gedachtenis niet tot onze tijden is overgebra„t .
„ Wanneer men dit indcnkt, dan zeker moet,men erkennen, dat, hoe groot en menigvuldig de voordeeleit
ook ziin molten, welke de nabijheid der Noordzee, die
onze Noordelijke en Westelijke kusten befpoelt , zoo
door de fcheepvaart en koophandel als de vischvangsr,
nan ons Vaderland oplevert, deze zclfde Zee cchter to
gelijk een onzer meestgeduchte vi janden uitmaakt, wien*
vreesfeliike woede hetzelve meermalen, door Watersnouden en Over ftrootningcn, op de jammerlijkfte wijze teisterde , en, als 't ware , op deli rand van zijnen ondergang bragt . Hoe veic aanmerl :elijke gedeelten van den
Vaderlandfchen hodem werden , van tijd tot tijd , door
e ontembare goiven weggelcheurd , en voor a.ltijd in
den afgrond bedolven ; hoe vele bloeijende Steden en
welvarende Dorpen zoo geheel vernield , dat van dezelve
volftrekt geene fporen meer zijn overgebleven en derzelver namen bijna nit bet geheugen uitgewischt zijn ; hoe
vele vruchtbare akkers en velden, waar voormaals talrijke kudden graasden , of de nijvere landman de vette
voren ldiefde , vol hoop zijn zaad in de aarde wierp en,
JulS s
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juichende, den rijkf}en oogst inzamelde, in eene volie
Zee of ruimen waterplas herfchapen
„ Evenwel, wanneer men flechts eenen vlngtigen blipk
werpt op de ligging en flrekking onzer kusten en zeeaaten met betrekking tot de Zee, de gefleldheid der dijken in vroegere tijden en de krachten van het water ,
dan zal men zich minder verwonderen over de menigte
van doorbraken en over[lroomingen en dcrzelver jammcrvijke en verwoestende gevolgen , clan daarover, dat dit
Land, 't welk eenmaal door tie kunst en nijverheid der
RZenfehen aan de Zee ontwoekerd c=nerd, niet , reeds
voor lang, weder door dezelve, geheel of gedeeltelijk,
overweldigd en verzwolgen is .
„ Elk, die niet gedeel onbekend is met de plaatfelij-ke gefleldheid van ons Vaderland, weet, dat cen groo-,
gedeelte van 't zelve, ten tijde van de gewone dagelijklche vloeden der Zee , ver beneden de oppervlakte van
bet water gelegen is, zoo dat, zonder de duinen en andere door de kunst aangelegde zeeweringen , hetzelve,
bij elk getij, zou ondervloeijen . - Op de Eilanden va-ii
bet gewest Zeeland is deze lagere ligging van bet land
miet minder dan van vier tot negen voeten, en zelfs op
fommige plaatfen nog meer . -- Hier bij komt de diepte
en wijdte onzer Zecgaten, en derzelver rigting ten aant
zien van de wind- en [lormflreken, die bet meeste water
in de Noordzee en tegen onze kusten en tusfchen de brokken gronds of de Eilanden van Zeeland aanvoercn . bij
N}ordelijke en Noordwestclijkc flormen denke men aan
de mcerdere ruimte van hctNoordelijk gedeclte derNo9rdz, a in vergelijking met de ruimte in bet Zuidelijk gedeelte van dezelve, aau welker Oostelijken oever onze Landen gelegen zijn ; en bij die uit bet Zuidwesten en lVesten aan den toevoer van water door bet Britfche Kauaal
op onze kusten en zeegaten . Ook dient men, vooral
met betrekking tot de latere tijden , to dezen opzigte, .
in bet oog to houden , bet , bij gewone Vloeden, feeds
looger rijzeu der Zee, en minder laag afloopen der Eb.
Len voor onze kusten, dan in vroegere Ecuwen . (*))
,,Wat de eigenlijke natuurkundige oorzaak van deze tneerdere verhefflng en minderen afloop der Noordzee is , waag ik
geens(`) Men zie hieromtrent de aanteekeningen van Prof. j
in bet eerfte Deel derVcrhandelsnwen van de I~o~lrrrl .
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geenszins to beflisfcn , en komt hier niet to teas ; dan
bet is niet geheel onwaarfchijnlijk , dat dezelve , zoo
niet geheel , althans ook gedeeltelijk to zoeken is in de
verminderde diepte van den bodem dezer Zee zelve .
Omtrent deze toch weten wij, uit de Natuurlijke Historic van Holland van J . LE FRANCQ VAN EERKIIEY, bl .
278 ell 279, en de Aanteekeningen van AGGE ItOSKAM
xonr. op 't gezegde tiVerk, 11Ide Deel, b1z . 2.023, dat
de diepte der Noordzce, die ten jare zestienhonderd een en
twintis bevondcn wcrd to zijn acht en dertig vademen,
ten jare zeventicnhonderd en zeventig, tusfchen onze kusten en die van Lngeland, niet meerder was dan zeven
en twintig tot acht en twintig vademen, makende in om .
trent honderd en vijftig jaren eerie verminderde diepte
uit van omtrent zestig voeten , bedragende nagenoeg
voor elk jaar vijf duimen . En wat betreft de Dijken,
niemand, die onitrent vele van derzelver grondflagen en
beflanddeelen , en de jammerlijke verwaarloozing, waaraan zij in vorige tijden meermalen waren blootgefield,
niet geheel onkundig is , zal het kunnen verwonderen ,
dat dezelve dikwijls tegen den aandrang van bet water
niet bettand waren .
„ Met dit alles ftrijdt intusfchen in 't geheel niet, dat dc Watervloeden en daardoorveroorzaakteOverftroominden, in de achttiendc Eeuw, veel minder talrijk geweest
zijn dan in de naastvoorgaode . Naar mate men door de
ondervinding geleerd word , ft de kundigheden in allerlei
wetenfchappen, die, vooral ook in do achttiende Eeuw,
zulke verhazende voortgangen maakten, toenamen, legde men zich ook allengskens meer en meer toe op bet
verhoogen en verzwaren en dus verbeteren der dijken
zeeweringen,en wat iets [dies] nicer is . Bij elke dijkbreul
en anderc gelegenheden, die tot hot overhalen der oude
dijken aanleiding gaven, werden vele van dezelve drie,
vier , vijf ell nicer voeten verhoogd on naar evenrediy
heid verzwarrd, en de latere dijken worden thans, en
ziju reeds federt nicer dan cone Eeuw, tot eeuigc voeten
nmeerdere Iloogte boven her peal van bet laag water opgewerltt , dan men voortijds ping to docn , waardoor
dan nu ook diezelfde Vloeden, tvelke in de vijftiende,
zcstiende en zeventiende Eeuwen de vreesfelijkfte nittiverkfelen zouden hebben daargetteld , thans of meestal
weinige onhcilen veroorzaken, ten minute geene aanmerlcelijke Overftroomingen ten gevolge llebben ."
Ss 2
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In de Befchrijving van den `Vatervloed tnsfchen des?
dezes Jaars felt 'IAN
hij east de vreeslclijk ::
onheilen, welke door dezen buitengemecn hoogen Vio d,
zoo in 't bijzonder in Zeelu'tl.1 en in do overige Gewcsrcis
van ons Vaderland, .als buiten hetzelve ziin re wege ;e .
brags en daargelleld, onder ]et oog van den Lezer bre :ige , - vervolgens eenige algemecue berigtcu en cannler1,ingen omtrent dezelve mededeele, - dan , tot room
van ons Vaderland en onzer Natic , verilag ;eve van do
menigvuldige liefdegaven , ten behoeve der door dcz e
ramp ongelukkig gewordene en noodhjdende In,czetc ; ;csa
moo milddadig gefchonken, en derzelver uirdccling, -en eindelijk melding make van de middelen, weike cr,
door de weldadige zorg des Konings , worden in ]let
tiverk gefleld, ow, onder den zegen des almagtigen eu
goedertierenen Were] dbeheerfchers, voor het toekomende, dergelijke uitwerkfelen der hooge Vloeden, als ons nt
getroffen hebben, zoo niet geheel to verhinderen , althans
aanmerkelijk to verminderen .
Na het algem,,en vermelden der onheilen door dozen
Vlocd veroorzaakt , ontmoeten wij bier eerie zeer nit .
voerige belchrijving van bet deerlijk lot, 't welk Zec .
land en de bijzondere Steden en Plaatfen aldaar trof,
Trelrende Kunstplaten Itellen ons de drukkcndfte gedeelten van dit Waterleed vwr oogen . •._ Een twccde
Stuk, waarmcde deze lie1dt1jving vultooid zal ziju, is
reeds ter herfe,
1er en .I5den van Louwmaand
IIOEK zich deze orde voor, dat

Staatkundi,? Nederland ; eel, T omrdenioek tot de Bioti rarhifchebaart van dies nanrn ; door Mr . JACOBUS SCIIFLTE11IA .
Ilden Deels adc Stuk . Te ilmflerdn n , bi, j
.
ten
Brink-,
Gerritsz . In err . O va .
j
en dubbel verdienden f ontlrielden wij aan dezen verdienitelijken arbeid des Heercn
D
uiet ( 4`),
en is dit Stuk, waarmcde dezelve voltooid wordt,
lr

SCfIFLTMIA

tot

denzelven even zeer geregrigd . Wij tretlen daarin aan,
de nog overfchietende Staatsmannen, op de Biog-rap,i .
fehe
(*) Zie onze Vaderl, Letteroef. zaa6 , b1 . 1.68, en voor
zllo7 i bl . 116 .
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,Julie Kaart vermeld, van T tot Z, in den eigenften fmaak

als de voorgaande behandeld . -- '.L elkens , wanneet
de Heer SCIIELTEMA zieh in de gelegenheid bevindt,
en dit gebeurt vaak, orn icts min bekends , ten opzigte
van de vermelde Perfonen , merle to deelen, doet hij
zulks : van bier, Oat wij, wegens zeer bekende Staatsmannen, bijzonderheden van eenen seer belangrijken aard
opg eteekend vinden ; van die natuur is hot Artikel , .
PIE
T'ER ADRIAANSZOON VAN DER WERFF , enz .
Blj de
erpgave van de hoofdtrekken des levens van JOHAN DE
WTT vermcldt de deer scuELTF^,MA, onlangs gelegenheid gehad to hebben, een meesterlijk gefchreven Brief
van 0 . z . VAN IfAREN over het karakter van dien Raadiieniionaris to lezen . Doze bcklaagde zich bijzonder
cfvcr bet geniis eens Briefs van WILLEM VAN HAREN,
is den brand van bet huis• to St . f1mm verloren, waariit
J ;ce veie kleine bijzonderheden aangaande DR WITT'S
3cef en handelwijzc gevonden werden . VAN HAREM
hcrinnerde zich uog ecnlige .
Derzelver opgave lnidt
., irastheid , om bij een opgevat voornemen to blijven,
was de lcoofdtrek van dit karakter , en hiertoe diendett
hem vole ftelregels . Gevraagd, hoe bet mogelijk ware,
ciat hij zoo veel konde verrigten? gaf hij tot antwoord ,
dat hj can alles dadelijlc eene beftemde plaats gaf,
ninitner iets zonder reden tot den dag van morgen uitf tilde, cn maat hield in fpijs, drank, beweging en rust,
I ij was zccr bczorgd voor zijne gezondheid, weinig
bezorgd voor ziju leven . Zie hier over ook Triefe fiber
De Mathefis en dercl.~e reet:e ;St Litterattir , XIII . 546 .
zelver toepasliug op alle bedrijven was ziju llokpaardje
ais bet ware ; diepe algebraifehe berekening was uitfpanIn gezelfchappcn was hij hoog en
ning voor hem .
hoe! , en hierdoor bij velen , zelfs in den vriendenkring,
sneer ontzien dan hemind . Ook words in dozen brief
vermeld, dat hij werk van de dichtkunst maak .e ; hij
precs can jonge vriendeu heeds de berefening aan van
de werkcn van IIOOIrT en CATS to gelijic, om de overlnaat van kracht bij den eenen door de woordenrijkheid
van dcii anderen to lenigen, en omgekeerd . HORATIUS
was vooral ziju lieveling ; doorgaans droeg hij een Exemplaar der Pu mata hij zich . Zie ook 0 . Z . VAN HAREN,
Geuzen, ;54 ." --- Eene andere aanteekening, voor ons
I.er overneuicnjgc to lang , levert een llerkfprekend be .
Wijs
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wijs op van DE WITT's bijkans ongeloofelijkc work.
zaamheid .
Bchalve de Perfoonsbcfchrijving van de op gemelde
Letteren voorkomeiide Staatsthannen, fchenkt ons de
Schrijver, tot volmaking zijns arbeids, Bijvoegfels en
Z'crbeteringen op de voorgaande Deelen zijns Werks .
Alle zijn ze Diet van 't zelfde aanbelang ; dock geene
overtollig . Zeldzaam is ecn Schrijver zijn eigen berisper ; scI1 :LTEMA heeft deze koenheid . Bij bet over2ien des Werks tot PIETER VAN BLEISWIJK gevorderd ,
lchrijft hij in de Biz oegf ls : , Dezc Levensfchets is eene
der minst geluktc en whist gelijkende .
Een Schildcr
kan op cen Pourtrait, bet welk hem Diet behaagt, de
kwast zetten , en van nieuws of beginners ; dit is buitell
de magt van den Schrijvcr : bet zal echter den waarheie..lievenden Lezer Diet anders dan aangenaam kunncu
zijn, dat wij hem bet volgende er bij g'even , hetwelk,
naar ons begrip , bctcr gclijkt ."
1Vij llangen bet
bier op .
• PIETER VAN BLI?ISWIJK , Raadpenfeo,iaris en Grootzegelbeiuaarder van L'olland eiiz .
Na ecuigen tijd deft
Lande in onderfchcidene betrekkingen als Advocaat ge .
diend , en federt 1752 cerst den post van tweeden ,
vervolgens van cerften Penfionaris zijner Geboorteftad
Delft belcleed to hebben , werd hij in den jare 1772 tot
den gewigtigen post van Raadpenfionaris geroepen , en
Dam denzelven in 't cerst bij ftille tijden met veel goed1ceuring waar ; dan toen de ftormen van Swat opitaken
en alles zorgelijker word, konde bet Diet mi,ien , of hij
onoest, bij bet fturen der Staatshulk in de barning der
gevaren , opfpraak verwachten .
• Daar hij, volgens cAILLARD,(zie de Levensbef •hrij1'tiih 1'an FREDERIK WILLEM If , door SECUR den Ouden,
I) . 1 . bl . 170 ) eon van die menfchen was, „ die in
• Staatkuiidige verdeeldheden wel de eene partij wil• ]ell volgeii , docb zonder de andere re veel to belee„ digen, en ii e nooit verzuimeu, om zich van alle kan.
ten cenige uitvlug, voor to behouden , en de wisfely , vailighedc I van cc : z_a .tai gebeurtenisfen Diet op bun
• zelf to doer : to huis k amen," verwierf hij good- en
xf keuring 1ij heid& partij'~n .
• Na-'
:at ontd_hc was L'at hij de bekende Ache van
+luo} :fu'ea ;fWl:an gelicld had , (loot hij zich , misfchien
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ichien meer uit vrees dan nit beginfel , nader aan de
Staats- dan aan de Stadhoudersgezinden ; en dit had test
gevolge , dat hij , na de omwenteling van I787~, van
de Ambten van Raadpenfionaris, Grootzegelbewaarder
en Stadhouder der Leenen , fchijnbaar op zijn verzoek,
ontfagen wend, en kort hierna zijn affcheid n am . i n
11c eerftc dagen 'lcr omwenteling heeft hij bij bet woeden
van het graauw veel moeten fijden, en zeer veel bezadigdheid en moed doen blijl:en .
„ 1-Iii bleef tot zijn overlijden , in 1790, Curator
van 's Lands Iloogefchool to Leyden, die veel verpligting aan hem heeft . Hij liet den roem na van een ijve .
fig beoefenaar en voorftander van nuttige kunften en
wetenfchappcn to zijn geweest . I-Iij had eene Bibliotheek
verzameld , die zeker eene der rijktte en kostbaarite
was , bier to lande door een bijzonder perfoon bijeenebragt . In zijne jeugd had hij zich roem verworven
door cene geleerde Verhaudeliug over de Dijken . Bijzouder viel zijn lust op de Wis- en Natuurkunde ;
door bet toepasfen van de eerfte bij de zorg voor
's Lands geldmiddelen, erlangde de Staat veel nut van
dezelve ."
Ecn breede Bladwijzer komt den Zoeker to gemoete .
Aanuoedigings genoeg heeft de Beer SCHELTEAIA ontvangen , om ons niet alleen de Kaarr en Levens fchet/en
van Ilelden to fchenken , maar ook de Letter- en K-unstlrtindigc Gef'chiedenis van ons Vaderland op gelijke wijze
to bewerken .

Reize naar de Caribifche Eilanden , in 1780 en 1781 ;
door CORNELIUS DE JONG, toen ter tijd als Lu/tenant
dienende aan 's Lands Schip van Oorlog , Mars , onder
bevel van den Schout-bij-Nacht w . KRUL . Met Platen .
Tellaarlern, bij F . Bohn . In gr . Svo . 324 Bl.

twijfelen niet," dus betoten wij de met
welverdienden lot' aangekundigde Reize van den
Veer DP- JONG naar de Il7iddelland fehe Zee , „ of de Schrij• ver , die op cenen zoo Volkbehagenden trant de pen
• voert , zal aanmoedigings genoeg vinden , om met
• zijaeandere Reizen even als met de (toen)uitgegevene
• to handelen , van losfe aanteekeningen Lrieven to ma„ ken,
S s 4
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ken , de oi}r9 -iprnnkclijke na +e zien en to verbete„ ren (*) ." Onverxacht kwam ons gevnlgelljk deze
latere Eerie niet in handen . Dezelve is geheel op den
trant dcr vorigge in ',;crir,t ; aileen mnakt Iiij bier en daar
1,reederc uitweidinn'eii, doch die, fchoon loins van elders
bekcnde z ren en vnorwerpen bctrefl'ende, zich met genoegen ter herinnerin ;g laten lczen .
Van Adelborst was Di' fovea thins tot Luitenant bcvorderd, en oh hetSchip des ;chout .bij-nachrs, KRUr.,
geplaatst . 1'e dezer gelet enheid geeft hij in -ijncn I Ilricve zijne bedenking op over de bcnaming van Schorst-bijna:cht . Wij ontleenen ze, als, onzcs inziens, onderrigtend en bondig . „ De nnam van Schout-bij-nacht,
:tan eeu hoop Alilitair Officier, , a .an cell der Opperbcvelhebbers van eeueOorlogsvloot gegeven, Mink, daar
de Vroedvrouw dikwijls, ten mialte op lomtnige plaatfn, denzel(den nnam draa ;~,t, zr,o wonderlijh en vreeind,
dat men veeltijcls elkander uienwsgicrig afvraagt, waar
Wuiks toch van daar crag koinen ? De I'ranfchen hebben hiervoor ] -jet woord Centre fmrral, en de Engelfcben Rear flanri~al ; de cerile otndat hij achter of tegen den Admiraal , die de Vlon>t Icidt, over zeilt, en
tie laatfie censt'ecls otn dezeifde reden , en anderdeels
omdat hij zi ;ue vlag van den achterften mast voert .
111aar flu wij Ilollanders , wij noemen hem Schout-bijnacht . IIoogstwaarfchijnlijk is de reden deze : in de
vloten , zoo als ik reeds gezcgd heb , is bet de post
van den Schout • bij-nacht,de marschorde to lluiten, de
acluerfte van alien re zijn en bet ong op alien to houden ;
gyres melts voert hij hiertoc cell vuur of eeu lantaarn aan
den boeg(priet, de plants hat incest gcfchikt om 't zelve
voor nilea , die voor hem zijn , zigibnar to waken ; en
daar hij nu , als de achtcrfle van alien, de eenige is, die
bij nackt de afdwalingen en achterblijvingen der fchepen zien k-,w , en liem do zorg is aanbevolen ow zulks
vo(,.r to komeir , en de achterblijvende of afdwa)eiide
;- met her gros dcr Vlo~~t to vercenigen, (waarbij
wed,
ruen uog voegen kan de gcrusthcid van, de gcheel(2 Vloot,
en derzeiver vertrouwen, dat de oplettendheid van deli
hen bevciligt en verzekert, dat geen
vijaud buj riacht
in de Vloot of bet Koavooi zal
in .
„

' a ) Lie oa ;a

h ;a

e;

L acro:~: Vow

12o7, bl . 306.
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rndringen , zonder dat bij zulks vonraf zien en waar •
ichuwen zal,) is het miins inziens alleen hierin , dat
men den oorlprong van den naam Sc.riout bij Nac/t ,
eeni4ins gelijkfraand~ nie' oppasfer, beveiliger in dca
nacht , zuude moeten zo-~kcn ." -- Dc Veer DE JoNc
doet door dusdanige ophelderingen , ook van Scheepsgebruiken , zijnen in de Zeevaart onkundige Lezereii
veelvuldigen dienst .
In de dagen des liggens en wachtens naar zeilgelegenheid
preste cen Engelsch Oorlogsfregat Matrozen ; maar moest
ze wedergeven, gelijk de tweede Brief berigt, ell bet
voorgevallene tot de aankomst op Madera vermcldt . De
derde Brief befchrijft dit Eiland , met 's Reizigers ontmoetingen . De volgende is hot reisverhaal van daar naar
St . Euflatius . Hier treft men eene uitweiding aan over
bet vinden van 4nerika door COLUMBUS , en vertaling
eens ouden Briefs over de ontdekkingen van NICOLAUS
en MARCUS ANTONIUS zFNUS . Duister is deze Brief
veelzins , en DE TONG, fchoon zelf Cell Zceman zijnde,
begrijpt er vele Taken niet van . Door lengte der geheele
opgave, waarvoor de Schrijver oordeelt reden to hebben,
is dit een vervelend gedeelte . Dan dit words in den vijf .
den 13rievc vergoed door Con berigt van bet woelig St.
Euflatius, to dien jare de Stapcl- en I-iaudclplaats, waar
de toen drukke handel befchertning vond tegen de aanrandingenn der Engeli'shcn . Wie zich liet jaartal dezer Reize
herinnert , haalt voor zijnen geest de hlandeldrukte aldaar. -- Dan reeds toen waren de Forten ter verdcdiging in eeu allerefendigflen Nat . Een kort verflag des
gegeven hebbende, betluit bij : „ Dan laat ik dit onder.werp afbreken, en Con digt gordiju laten vallen over
cene nalatigheid, die alle paten overfchreedt, en weiligt
de droevigfte verliezen ten gevoige kan hebben ." -- De
Slavenhandel gaat op St . Err,2atius, even als in de ganiche West-Indien, zeer druk ; en zulks to meer, omdat
doze ongelukkige menfchen , tot fciiande der menschbeid , daar almede een talc van Koophandel uittnaken .
Zulks doet den Schrijver, in den zevenden Grieve, over
hot deerniswaardig lot der Slaven uitweiden .
Otitzettend is de befchrijving van een Orkaart, in deit
uchtften Brief. Deze deed hun met her Schip van de
reede viugten en hot hagchelijksc zeegevaar ondervinden .
Op 't ontkonien zeilen zij near Martinique . De voornaannfle bijzoaderheden dezesEilands worden verweld .-S s 6
Op
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Op St, Euflatius wedergekeerd , handhaafde R tJL tegert
de Engelfchen de eer der llollanclf'he vlag . liet water
nidaar tnaar matig good en doarenboven 'zeer fchraal to
hrij, cn zijnde, verzeilden zij naar bet Engelsch Eiland
.fit . C%risto/fel . Van dit in ran ; np ' amaicct volgend Eilaud trefl'cu wij in den tienden hrieve vrij uitvoerige naSi tan aan . Zoo dikwijis van Suiker en Koflij gefproken
hebbcnde, oordeelt hij bet de plaats, om zijnen Vriend,
eu thans ook de Lczers dezer Brieven , met die voortbreugfcls nader bekend to maken ; to dozen cinde dcelt
bij mode tie kundighcden, hem door een in dit vak kun .
dig man opgegeveu , om to toonen , dat bet alleen door
Moot toeval is, dot wij landbouwende Volkplantingeit
bezittea , en dat bet bij de ecrfle • overtivinning onzer
JlmmerihaanfcheBezittingen nimmcr bet voornemen geweest
is om dezelve to ilichten . Gaarne zouden wij dic over.
netnen ; dan de breedvoerigheid verbiedt bet ons . Den
Vaderlande tot eere ilrekkende eu zeer lezenswaardig
zijn de befcheiden, welke wij wegens bet Suikerriet en
de Koffij aantrefl'en .
Op St . Etiflatius terug gckeerd , befchrijft de elf'c Brief nog eenigc nict verntelde bijzonderheden, boveilal de Natuurlijke Historie betrehende . Dit afgehandeld hebbende , krij t hot Reisverhaal eene andere
trending, met den aanvange van de reis naar hot Vaderland , ten geleide van een aantal rijk geladen Koop .
vaarders . - Onbewust van den Onriog , wordt
RRUIL door do Engelfcheu aangevallen . 's Mans verdediging en fneuvelen words bier door cen zeer deelnemend
ooggetuigen , den Ileer DE JONG zelven, nadrukkelijk
laefchreven . Zoo zag hij bet uur zijns doods, waarvan
hij meermalen op reis gefproken , loch op deze wijze
niet verwacht had . Men heeft to meermalen vreemd gevonden , dat de Schout-bij . nacht KRUL zich in voile
montering bij den flag vertoonde, en this ten doel flond
van uitgekipt en getroffen to worden : dan hij , der vredebreuke onbewust, had zich aangekleed, om bij een to
wachten mondgefprek met afgezondenen van cen der naderende Engelfche Oorlogfchepen to fpreken . Kort, maar
lieftig , was bet gevecht met een' vijand, die, na de
vermeesteriug des Schips , den Oorlog tusfchen onzen
Staat en Groot Brittanje bekend maakte .
Alle de Koopvaardijfchepen werden met bet genomen
Oorlogfchip tear t . Luar°atius gevoerd ; welk Eiland
reeds
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reeds door RODNEY intusfchen was ingenomen . De dertiende Brief geeft dit to lezen, met vermelding van de
fchepen en goederen daar gevonden, alsmede die zich to
St . Martijn en op Saba bevonden . Eene eervolle begra.
Penis werd den Schout-bij-nacht aangedaan ; de karakterfchets , van hem gegeven , ftrekt hem zeer tot eere .
Het gedrag dcr trouwelooze Engelfchen op St . Eufsatius
wordt met afzigtige verwen afgemaald in den veertiendea
Brieve .
DE JONG's wedervaren , alsmede dat zijner lotgenooten,
vermelden de vijftiende en zestiende Brieven , van het
Eiland St . Christo(jel gefchreven . RODNEY'S en der Engelfchen handelwljze worden met verdienden afkeer be .
i hreven ; die des eerstgemelden liep in zulke hler vermel.
e uiter(len, dat hij „ door zijne eigen Natie vervloekt
werd , en een iegelijk erkennen moest, jets dergelijks , iii
de tegenwoordige tijden , bij befchaafde volken, nooit
plaats gehad to hebben ."
Des Schrijvers wederkomst op St . Eu/latius geeft hem
gelegenheid, om, in den zeventienden Brieve, RODNEY'S
gedragingen door een aantal van diens Proclamatien , en
met de flukken to toonen, dat hij met de zijnenbarbaarsch
gehandeld , de Inwoners alles ontnomen en verkocht
heeft ; „ velen waren genoodzaakt bet Eiland to verlaten of gebannen, alleen die weinigen uitgezonderd, die
getrouwheid aan den boning van Groot-Brittanje hadderi
willen zweren ." Staaltjes van mishandelin en geeft ons
deze Brief to lezen . De volgende vermeldt der Engelfchen
bemagtiging van Dernerarij en Esfequebo, met de daarbij
buitgemaakte fchepen en andere to dier gelegenheid van eii
naar Suriname en andere plaatfen in de Vest-Indien gaande
genomen ; dit getal beliep 170 ichepeu en vaartuigen .
Zijn aandeel in den bait en roof moet, naar 's Schrijvers opmerking, hem „ vorftelijke fchatten hebben opgebragt, en hij is, welke rampen de oorlog ook heinde
en veer verfpreiden mag, door denzelven rijk geworden ."
Zeer fchraal was bet onderhoud aan boord van bet
fchip ; doch het werd aan land verzoer .
Bij afwisfeling onderhoudt de Schrijver ons met verfchelde voorwerpen der Natuurlijke Historie, inzonderheid de InfeLlten : deze maken den negentienden Brief
flit. - De nederlaag, door de Rranfche Vloot aan den
Engelfchen Admiraal MOOD toegebragt, verhaast het vertrek des Heeren DE JONG met zijne Reisgenooten van
St . ;u-
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St . Trr~laeii, ;s . -- Schraal nitgerust en gedwongen to
vcrtret,ken , flevenden zij naar her Deen%hc Liland St .
T omas , we ar zij her atlerheusclist onthaal vonden . Terwijl hij zich bier met eenige zijncr R .eisgenooten verlustigde, wend can boorll voor allci gezorgd, en de guiheid
vergoedde bier de fchrale uitrusting, door de Engclf heft
den fchepelingen medegegeven . Ilierdoor geraakten zij
in Rnat tot her genoegelijk volbrengen der thuisreize,
in de twee laatfl:e Brievcn vernield .
[let Portrait van den Schout-bij-nacht t.R1JL, en eene
Ahbeeiding des Gevechts van 's Lands Schip Mars, teen de Tngelfche Oorlogfchepen Monarch , Panther en
,',jhili'e, verfieren dit Stuk, waarmede deze Reis compleet
ifi . --- Zooder des eenige aanduiding aan to treffen,
durven wij bijkans voorfpelien, dat wij nog nicer Rei .
zen dezes Zeemans to wachten hebben . Zij zullert
ons en, zoo wij vertrouweu, den Landgenotit welkoni
%vCZCf .

VCdiciite;; Van P . n . A . J . STRICT, VAN EN TOT LINSCIIOTEN , Pi ljheer • vin Hceker a ; to, !e Grrn/terlia, bij P. J . Uylenbrock .
18, 09. In gr. 81, 0. a-l. 332 hlrdz .

®nder
VI

^aflaandcn Titel worden ons Xi . Neelerduitfctrg en
r.°draitfc/re ( eciich .en aan-euo~'cl ,benevens Cell aan-

hoC

vil

Aii!ee,~cniugc;i, die v,-,ii bledz, 212 beginners . In de Gedichten hcerschr eene groote hekwaemhcid ten aanzien van bet
wcrktnigclijke ac~ kucst , eerie verwonderenswaardige (wet
ecns ovErtollige) rijkheid van woarden , cen vlugge , levcndige, luimige, fours floute geest , doch geringe, bijua geene
dichterlijke vlngt. Dan , dewijl de t'c,iheer van Heekendorp ,
biijkens her be in van Let eerj7e t edicnt en de eer/,te _Janteekeu'ttg,danrop zelf geene and rank maakt, v ordert de bil(ijkheid,
zijne voortbrengfelen niet naar dien nlnatflaf to beoordeelen,
main dezelve aileen als gewrochten der luim, niet der verbeelding, to betrachten . Als zoodanig dan heeft Rec . dezelve,
over bet geheel , met vermaak gelezen ; vooral bevielen hem

GELDS MTAGT, GELDS NA-)EEL , GELDS NUT, RUST , WOLRAAD
AVOLTEaIADE , TiET ZONDACS LANDONTFAAL , HENGELLIED, DE
E'OGELTAGT, POOT, ell Onder de Ho,ogriuitl6,e Gedichten POLL-

'ria . I\Iindcr behaneden hero de Rnmrinces, drie in getal, die,
}eiijk ook de Verrelline, getiteld rJJrNE AFKOMST, tveinig meet
dan rijmelarij zijn ; terwijl de drie cc-file Gedichten in dezen
ILindel dien naam ?n alle opeimtec verd :enen . Die eqp weinig
met
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met maat en rijm weet to regt to koni n , kan zulke flul:ken
veel gemaltkelijker dan good proza op her papier brengen .
Her fluk, getiteld TWEELINGSLIED, is , ondanks ]let f3reelende van tier onderwerp en een.-,rregt
pa
fchildernchtige trekkeb,
den Rec, evenwel, om de 1'ierlalatjens (fic) , her holy/h fa,
de marraotjees , enz . cnz . walgelijk Iaf voorgekomen . 11cc
hinderachtige van den Loon words bier zoo ver gedreven, dit
van ecne gewone minne gezegd words, dat zij al to va.-tk rie
STOU'IIENS op haar :vzalpsch gedrag daarft doen . Zou boveadien
deze uitdrukking niet Hoogduitsclz zijn? De Rec . meent zedig
van ja . To verwonderen zou dit niet zijn, daar de J' iikeer
erkent, nog voor eeniue jareu borer bet Iloogduitsch en 1 ansch,
dan onze moedertaal to hebben verflann . Even zoo meent de
Rec ., dat de woorden verdachtlg, bl . S ., en tweeduidagheid,
bI. 224 gebezigd, niet van echten llempet zijn . Op eene enkcle plants vinden wij ook : herinaieren aan iets .
Duister, zoo niet onvertlaanbanr is den Rec. voorgekomen ,
't geen bl . 32 gelezen words, in her Gedicht AAN GOD .
Gij, wiens befiaan de wijze en (potter yank ontkent,
Ann 't welk zich hooggevoel en dweeperij gewent,
Onvatbaar al of Wet voor - Pyrrho's echte telgen,
Te groot, zo ja, clan dat hun twijfel U kon belgen!
De bier onderfchrapte woorden kunnen niet wet cenigen zin
liebben, of her woord onvatbaar moet pasIve genomen worden
voor onhevattelijk ; doch din moet men nog mar de meeniltg
Bier beide regels, vooral des eerfleu, raden .
13ladz . 8 . lezen wij :
Als haat on nijd

tI

lijf/laieren .

De 'Rec. herinnert zich , bet woord lijf/lafJieren ergens bii
den Heer BILDERDIJIE gevonden to hebben , in den zin van als
lijfwachten omringen ; en zoo her gebruik van dir woord to
wettigen ware, moest her zeker die beteekenis hebben, dcwijl
Iijf/laffier, van estafzer, niet anders kan zijn , dan lijfioacht.
Doch Rec. durft dat gebruik niet goedkeuren . Zou men dan
met hetzelfde refit niet lijfwachten als werkwoord molten ge.
bruiken? en wie zou dit echter goedkeuren? Maar was bier
.ook van zij, de hoven aangehaalde regel beheist louter onzin .
Op dezelfde bladz . words gezegd :
Jaagt u de kunst uit haar banieren .
Foe dit mogelijk zij, hekent ;< ec . niet to begrijpen . Wait
men niet in is, kin men niet nit gejaagd worden ; nu wordt wet
gezegd : ender de banieren , Inaar niet : in de banieren ; dill
kam
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kau ietnand wel van of van order, maar niet uit de banierea
veriaagd worden .
Bladz . 9 . ftaat :
Ziet ge u van liaemus toppen jangen,
En als ilugias flal u vaageu .
Nat moet deze foort van vergelijking bier aanduiden? Betec- ,
kent vaagen bier zoo veel als Ja,'roorunaben ; dan behelst de uitdrukking zeker geen compliment voor den Dichter ; maar bet
gevolg der zaak is toch gelukkig, en dir fchijut de bedoeling
uiet to wezen . Is vaagen dus integendeel wegnemen , doen
verdwijnen ; dan is de vergelijking geheel ongepast.
Bladz . 146. worden nan de Jchichten van Cupido flralen toegefchreven ; een beeld, 't welk Rec . voorkomt, geheel mislukt to zijn .
Bladz. 181 . zegt do nacht tweemaal : ik zie ; en evenwel
wordt dezelve een weinig verder blind genoemd .
Omtrent de Wijsgeerige en Godsdienflige gevoelens van den
rrijheer zal Rec. geen woord verliezen, alleen aanmerkende,
dat dezelve, gelijk . vele andere, vrij bekende, dingen in dc2en Bundel, met to veel winderigheid worden voorgedragen,
als wilde de V•iiheer een Vlaggeman der zoogenaamde Ketters
2ijn , en de vervolgzucht der Regtzinnigen provoceren . i:ven
weinig zal Rec . zich verdiepen in ecu onderzock over de
flechts kortelijk, in eenige weinige biizonderheden , opgegcvene regelen van Profodie, door den Viijheer voor zichzelven
ontworpen , en gevolgd in die flukken, waarin hij bet metrims
der Ouden heeft nagebootst . Zulks zal gedeeltelijk to pas homen bij de beoordeeling der Overzettiug van tier Lierzan,c ;.
van HORATIUS , in dat nagebootile metrum vervaardigd, en
kort na dezen Bundel uitgegeven . Nog berer zal dnartoe geicgenheid zijn , wanneer de Vrijheer zijne bcloofde Verhandeliag
over dat onderwerp zal hebben uitgegeven . Alleenlijk kan Rec.
niet nalaten, zijne afkeuring to betuigen van de wijze, waarop de Vrijbecr zich over ooze gewone .ilexandr.jnfche voetrnant t;itlaat, die noemende trallalala-lllcxandrijnen, tertvijl
hij tevens niet vreemd is van to beweren , dat mist de Catiaanfihe 4lexandrijnen de cenige ware zijn . Dit mope bij
de Franfchen zoo zijn ; doch bij ons is zuiks to beweren even
ongerijmd, als ltaande to houden , dar de I'rlape ;i nllecn de ware
hexameters zijn, of dat ten minfle geene andere caef .ur dan
de pentemisneris kan geduld worden . In weerwil der hooge
achting, die Vader CATS als Dichter bij nlle regtfchapene Rollandcrs verdient, kan men hem toch niet met regt als eon model voor bet werktuigelijke der kunst nanzien en voorftellen .
Doch op die wijze inaakt de Vrijhecr bet zich gemakkelijk
eerst veracht hij de dlexandrijs:en, en dan beweert hij, dac
er

GEDICIITEN.

603

geene afwisfeling van Caefuur in de i11exandrijnen mag
plants hebben, terwijl juist door die afwisfeling bet gebrek,
waarover hij klaagt, wordt weggenomen . De Rec ., die niet
onder de Nederlandlshe Duitfclzers-haters behoort, waarvan
bl . 296 gefproken words, meent echter to befpeuren, dat des
Vrijlzeez •'s lang verblijf in Duitschland zilnen finaak to dezen
aanzien verkeerd geleid, om niet to zeggen bedorven beeft :
anders zou hij de halsbrekende nabootfng der Hexameters
niet boven onze vloeijende , met ons taaleigen overeenftemmende, A'cxaazdrijzwzz ftellen . Doch ook hierover bij cene
volgende gelegenheid misffchlen mecr : voor bet tegenwoordige
zal Rec . bier nog eeuige aanmerkingen tegen fommige uitdruklcingen van den Vrijizeer, zoo in de Voarrede als in de lanteckeningen, bijvoegen .
yoorr. bl . IV. words van den ouden Duitfchen Dichter
HANS SACHS gefproken , als van iemand , die als Dichter
naauwelijks in aanmerking Ran komen . Ileeft de Vrijhecr de
CVerken van HANS sACHS wel ooit gelezen? Alen zoude haast
moeten befluiten van peen . WIELAND , cortlE en BERTUCH
(en die zijn such geene cenfores vitio creati) hebben vcel
met hem op, zoodat de laatfle zelfs cene nleuwe Uitgave
van zijne Werken heeft aangekondigd ;zijude de Uitgave van
1570 zeer zeldzaam geworden .
Ock de geleerde NiSSLEIN
heeft bet zich eene eer gerekend, een gedeelte zijuer gedichten met eenige aanmerkingen in 1731 nit to geven . Wanneer men den tijd in aantnerking neemt, waarin hij geleefc1
h-eeft, clan mag men zoo lag op hem niet nei rz]en : want,
deze en gene ondichterlijke uitdrukkingen, die men in eene
meer kiefche eeuw een' Dichter Met ten goede houden ]can ,
daargelaten , zullen hem weinigen overtreffeu in de knnst van
karakters to fchetfan, en in bet ware coxti,ue.
Eene klcinigheid is bet, dat bet ftukje, getiteld OLDENLAItNEVELD, Voorr . bl . V. eene Antitheas in plants van eene
Parodie genoemd wordt.
Voorr. bl .X . wordt tegen bet gezag van NAERLANT en MELTS
STOKE, omtrent de bepaling der fpelling, verklaard, „ dat
de aanhalingen nit die oude Schrijvers niets afdoen ;" waarbij verder gevraagd wordt : „ waar is eenig bondig bewijs
hunner taalkunde? . . . Waar hebben zij , die ieder oogeublik in fpelling verfchilden, en niet eens fyntaxifche regelen
in de taal opvolgden, hiervan eenige blijken gegeeven? . . .
Immers ," lezen wij verder, „ dagteckent zich de I\ederlandfche Letterkunde, ten minflen die, welke op kennis ,
fmaak en oordeel annfpraak maaken kan , eerst met eetl' liOOFT,
CATS en VONDEL, die juist in hunne fpellingen bet tegendeel
hebben aan den dog gelegd van die, welke ons nu voor-gefchreeven is." Rec . Inoet bier al weder vrageu : lleeft do
F' hser wet immer IISA>+RLAINT ea MAL14 STOKE met geuoegzaOr
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me oplettendheid gclezcn, om to kun~en befuitc!t, dat zi ;
onregelmatig in fpclling wares? Denkeiil!c i:cen . I)ie twee
Sclirijvers verfchiilcn, ja, in fpellinl ; vzu elh .ndercn : doch
is dit thans ook no .- bet g-vol niet bij de keuri ;ile Schrijvets? En mag men dearuit befluitei, dat er ook i u non ; nict
regelmatig gefchreven words? Hoe veel van de ongelijkhcid
tnsfchen die twee Schrijvers, is van ieder hutiner i :iet zichzeiven, ken en moet eau de Aflchrijvers geweten warden, die
hunne eigendunkelijke fpelling volg;den? 1-leeft ook de fi. ij/icer wel met tie behooriijke naauwkeurigheid gelezen , 't geen
over tie ee en oo echter het 3de Dec[ van de Procve van nuvDECOPER aengeteeltend is? Ton arAEI:LANT en MTELN STOKE
ichreven, was de teal regelmatig, en is zulks al vrij wel gcI,feven, tot ruin do Spaanjcbe bcroerten bier to lande . V .r1
dat tijdflip of lean men eerie verhastering en verwarring dap .
teekenen, even als ten aanzien der Wetenfchappen in de Middeleeuwen , tot dat HOOFT , CATS , VONDET . ell anderen de
verlorene regelmait weder begonnen in to voeren, zonder
evenwel genoegzaam nanuwkeurig acht to geven op tie fchrijfwijze der Ouden, vergeleken met de uitfpraak . Her gezag
der laatstgenoemden doet dus , to dezen aanzien, nets f,
Voorts Nat Rec . gaarne aan ieder de vrijheid , om van de
ling van den Iloogleernar sirGEN1EEI: of to wijken, en bij zelf
volgt die , zoo veel mogelijk , allecn tlaarom gebeel , dcwijl
bij de eenparigheid in dit geval your eerie wenfchelijke zeak
houdt : doch hij vindt bet belagchelijk , wnnneer men bier
van voosfchrijven fpreekt, en houdt bet meestal vuor een gevolg van overdrevene eigenliefde, wnnneer men, ter hevordering der eenparigheid , niet eenige zijner dcnkbeellien wit
opgeven , in eene rack , die toch op ziju miust ab r+tra~r :e
parte to verdedigen is .
flanteek . bl . 319 . wordt gezegd , ter verfcbooning van eene
woordelijke navolging van PILDERDIJK, „ dat bier niets antlers gedaan is, dan 't geen pier allecn op ooze Latijnfche
Schoolen, maar door ooze nieuwe Nederlandsch-Latijnfche
Dichters meestal gefchiedt . \Vent," vervolgt de Vriihecr ,
„ even gelijk deeze laatflen in hunne eleget. ;:cids-ecdicbtcu
den eenen of anderen Lierzang van 11ORATIUS in tie gelieficuosee
voetmaat van den Sulmoonfchen Dichter omgieten , of van
con Eiegiacum van ovinmus een Alcaicum maaken, even zoo
enz ." -- Rec . WI1 filet ontkennen, dat bet bier eangevOeri .le
urei cells in fommige Latijnfche gedichten van den nieuuwereli
tijd pleats beefs gehad en nog heel? ; dock bet is eene beleediging onzer Natie, die to dozen aanzien, na de ltalione
;a
tell tijde van liet herleven der letteren, altijd heeft uitgemunt, de beoefening der LatijnJche Dichtkunst tot bet verknnocijen van ell aica in Eieg,•'aca, en oingekeerd , of tot bet
zameulappen van centones to willen verlegeu : cent belcedigitlg,

UEDICIITEt3.

6o

gilig, waarvoor de Prijheer , uit dankhnarheid aan de nagedachtenis van zijnen uitmuntenden Leermeester, den onvergetclijken RICDEUS VAN OMAIEREN, zich des to moor had behuoren to wachten, daar hij uit deszelfs onderwijs, zoo hi)
betzelve antlers heeft weten to waardereu , zeker meer , tot
veining van zljncn finaak, heeft opgedaan, dan nit de ae/fhetifche Voorlezingen van BURGER , waarvan bij zoo breed op .
geeft. De Vrijhecr toone ecns, dat VAN OMMEREN in eenige
zijner Lattjnfche Gedichten zoo to werk is gegaan , als hij
hier in bet algemeen van de beoefenaars der LattnJ'che Dichtkunst zegt .
Bi . 3e6. der Aanteckenin,gen werdt beweerd, dat bl, 176 .
de Dichter A . SIMONS met refit de Nederiardfche IIORATIUs genoemd is . Rec . waardeert de dichterlijke verdienlen van deft
Heer sIMONS hoog , doch vindt geene de Ihinfte overeenkomst tuSlehen hem en IIORATIUS, en gelooft, dat, zoo er datt
nit deOnden iemand moct genoemd worden, met wien SIMON5
to vergelijken zou zijn, veeleer TIBULLUS, dan IIORATIUS, ill
nanmerking kan komen . De Ulcer SIMONS zelf zal, kent Rec .
hem anders wel , dit gaarne toeftemmen . Liever nog zou Rec.,
in geval van vergelijking, SIMONS NcErlands HULTY noemen,
en hij meent, ook hierin sIMONS zelven op zijne zijde to hebben . - Doch geheel ongepast words VAN DER WOORDT,
door den L'i•ijhcer, met HULTY vergeleken . Beiden zijn jong geflorven : 't is waar . Doch het is eene ellendige Logica, daarii'r
den grond der vergelljking to zoeken . Rec., die ook de eer
heeft gehad , (mod elijk meer , dan de Vrijheer,) onder de
bijzondere Vrienden van VAN DER WOORDT to behooren , en die
dus ook con Exemplaar van deszelfs Gedichten, op den wit
des Overledenen, bezit, kan, na de bedaardftc vergelijking,
tusfchcn II6LTY ell VAN DER VOORDT geene genoegzame overeenkomst vinden , oni den laat!}en door den naam des eerftetz
to doen kennen, manr acht VAN DER woORDT in fterhte van
geest, in kracht van uitdrukking, en in dichterlijke vlugt baa
yen HULTY verheven .
Tot eene proeve van Get goede in dozen Bundel dicne
DE VOGELJAC-T,
Hoogberoemdc vogelvangers,
Stokkenlijmers , knippenhangers
Lucht- en watervogelaars ,
Bonte en graauwe ganzenhokkers,
Taling- fmient- en eendenlokkers,
Spookgelijke kooijenaarst
1ETT, i8o8 . No. 14 .
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Leeuwerikkers, vinkenflagers,
Vadzig-loome en luije jaagers,
Moordeud nettenfpanuersgild ,
Heggenldoppers, valfche vo3rcrs,
Wachtelftrijkers, flouwenlocrers!
Waartoe zoo de(n) tijd verfpild?
'k Wit de zoete landvcrmnaken
Van den gulden herfst niet wraaken,
De edie jagt en vi4cherij,
Zeus den(de) vangst met lijsterboognm
Wi! ik ganrne nog gedoogen,
Daar is meet beweeging bij .
Haazen cn patrijzen zoeken,
Met de zegen baars of fuoeken
Op to trekken nit den ftroom,
Vordert werkzaamileid en kragten,
Rant de flaapelooze nachten,
En doer rusten zond er iehroom .
Mast des daags een tiental uuren
Steeds omhoog op vlucht to tuuren D
Fluitend kilkend in bet road,
INict een enkel woord to kikken,
Schier den adem in to flikken,
Maakt ons dom en ongezond .
Deeze zit- en ligvermaakcn
Kuunci, flechts den luiaart fmneken,
Voor do noeste vlijt to traag ;
IN, wien werkzaawheid in 't 1even(,k
Geest en vclrkracht is gegeeven ,
Arbeidt en bewcegt zich graAg.
Weg clan, keep- en vinkenvangers,
Takkenlijmers, knippsnhangers,
Gronre en kleine vogclaars !
Flouwenlocrers , ganzentouwers,
Nachregaal- en zeisjenshnucrs,
Weg dan, eendenkooijenaaxs!
Wie de vogeljagt wit prijzen,
Loope op inippen en patrijzen,
Kruip' plevier en wachtet na ;
Schiete en veil' hen 't minst gefchondetf :
Kunst met moeite en vlijt verbonden
poet aan geest noch ligchaam fch$ .
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tier gcd :uisch, 't welk de irijkeer bij dezen zijnen eerfeix
flap in do Republieh der Letteren heeft zoeken to make, , is
alleen oorzaak , dot Roe . dozen Bundel met sneer nitvoctigheid en ernst behandeld hecft , dan dezelve anders veidiende.

I{r,nntr linssrLnnlt of do fleldin van Jianrlezn , Trcur fpcf.
Door A . Looses . r'z . IeIHaarlem, LijA .Loosjes, Pz .t808 .
In gr . 8vo . go Blaalz.
r is inderdaod to bejotnmeren , dot order onze Landge-~ nooten, welJce in flaw zijn out do poll to vocrell, 200
weinige gevonden rvorden, die do Wdeddlandfche Gefchicdenisten beorbeideu, Zij toed leveren eonen rijken voorraad op van
de oeste en itrachrigtle i,ijzen voor hot veriland, dell geest
en hot h,-,rte , woarvan ooze Voderen reeds gebruik hebbea
gema :'?tt en waaruit wij list edelile cu licerlijklle voedfel Iconden erf„n?;en .
Zoo dit vnedfel ooit onontbeerlijk -- wezenlijke behoefto
voor ons was, dan is het in den tijd, welken wij thans beleven . En, hel i :'s 1 joist nil overlaadt men ons, tot walgens too,
met loffe , winderige vruchten , op vrecmden bodem gewasfen ; joist nu moeten wij alles vcrzwelgen , war in Duitfche en
I, ranfche trekkasfen door Iigtzinnigheid en oppervlakkigheid
wordt uitgeb ;ooid -- zuur en zoet, rijp en onrijp .
Men zegge niet, dat cen Schrijver zich rigten moot near
den ITaak der Natie . Dit loge bij broddelaar. : , bij prulfchrijvers bet geval wezen, - mannen . die met do grootfche
ligten van hun beroep bekend zijn , die do edelheid hunner
E cticnlmnig gevoelen , mocten dcu fmaag der Naric verbeteren, op derzelver denkwijze en karaltter kracntig werken, de
ttitheemfche hetinetriug . zoo veel mogclijk, iugnemen, en,
de aardigheden en beuzelinoren van deb da verachtende, toonrn, dot zij 1-lotlanders zijn , als Uollande
b :s denken , voor
Hollanders fchrijven, en 1-lollandfche gevoelens met 11011audfche rondheid durven voordrogerl .
In den ran dozer regtfchapenen verdient do iicer Loosjr_s
gewisfeli ;k cone plants. Vcel hoeft hij reeds gedinn, waar,oor hij de dankbare achting der wdlgezinden order zijue
L*ndgenooten verworven b eft . 1-Iii wont overal Hollander
to zijn en , in alit ornflandi .heden, lloilander to blijven . Wij
vereeren hem desivegens.. Dat hij voortga in zijue cdele, belangelooze werkzaamheid 1 dot ziju voorbeeld anderen opwekke, om, voor her Voderlandsch Tooneel, Vaderlandfche Ge'
beurtenisfen en Karakters to bewerken, ten einde, dusdoende,
$at hegio van Duitfche voortbrengfelen (waarender echtcr eeuit a
g°'
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ge zijo, die zeer fchoon verdienen genoemd to worden)
Franfche aardigheden , die in de F ranfche taal wc1 eeho
de lachfpicren in beweging kunnen brengen , maar op
een ilollandsch Tooneel meestal laf , walgelijk en van alien geest ontbloot ziju , uit onzen Schouwburg to vetbannen !
I-Jet bcleg, de verdediging en overgave der flad Haas •lem,
in de jaren 1572 en 1573 , is het onderwerp vau het aangekondigde Treurfpcl. Wic weet nict , hoe veel eene beiide vats
driehonderd gewapende Vrouweu tot de dappere verdediging dezer ftad hebbe toegebragt , en wie heeft niet lneermalen den
cooed, de fierheid en vaderlandsliefde van de Aanvoerfler dezer bende, I:ENAU 11AiSELAAR genaamd, met verrukking toegejuicht!
11et karakter dezer Amazone moge *in fommfgen to held',_
haftig, to mannelijk voorkomen ; - zij, die met den card en
ooripronkelijken aanleg der Vrouwen beltend ziju, zullen overtuigd wezen, dat de edelen ondcr haar, wanneer de nood hec
vordert en het gevaar ten top is geklommen , den Mannen in
fierheid en hcldenmoed op zijde ftrevcn, ja niet zelden overtrefl, n kunnon .
De I-Jeer Loosjrs heeft , in onze oogeu , de Heldin van
Ilaarlem voortrefieiijk gefchetst . Zij bezir al de grootheid, al
den cooed, al do dapperheid van eenen Krijgsman, zonder de
zachte trekken van tecdere anndoenlijkheid, gevoclig medelijden cu echte beminnelijke vrouwelijl.heid to ontberen. I-let
gchcel is, naar ons oordeel,zcer wel uitgevallen,en overtreft b
ten aanzicu van fevendige handeling en gefchiktheid voor het
Tooneel, de mceste, zoo niet alle flukken van den Dichter ..
De bijzondcre gedeelten ziju met zorgvuldigheidbewerkt, vele
met l.racht en vuur, enlkele met ccht en edel kunstgevoel gefehilderd . De Hoilandfche karaktcrs ziju naar waarheid geteekend en goed volrehouden ; ( DON FREDERIK is misfchien
,.vat to zwnk , to weifelend voorg(AJeld) de perfonen fpreken
en hendelen metwasrdigheid en kracht, en de fchoone veaJifecatie zou zonder rwijfel, zoo onze Akteurs de kunst van declamerLn betcrverflonden,cone overheerlijke uitwe) king doen ;
terwijl voorts de regels van bet Tooneel in dit fluk zeer wet
in acht ziju genomen .
In but eerfte Ledrijf fchetst ous de Dichter den toefland vats
Jlaarlem en derzelver Burgetij, alsmede de denkwijze en he :
karakter der Heldin van bet fluk . Her voorflel van TALEStus,
(een Alan, die van hot Bewind, Op 0RANJE'S bevel, outfla,gen was, en verdacht word % ehouden, dat hij de zijde van
Spanje hield) om met den Vijand to dadigen, en hetgene
daaruit natuurlijk volgen moest, geeft eene ongezochte aanJleiding tot deze fchets .
D e Burgemeester VAN YLIET, die alc con verflaiidig, brut
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en bedaard Regent is geteekend , en ann wien het gemelde
eoorftel door TALESIUS gedaan Nvordt , toont de onmogelijkheid van eenig verdrag aan, en maalt den toefiand der Stad en
de drift der Burgerij op de volgende wijzc af :
'k Ducht maar, (flechts) dat uwc komst 'sVolks anndacitt tot
zich trekken ,
En in 't verbitterd hart een (n') geestdrift op zal wekken ,
Die (,) heeft ze eens vonk gevat, zich moeilijk blusfahen last .
Ik ken 's Voiks lijden, en den hagchelijken ilaat
Der felbeflormde fiad . --- Een heirmagt van gevaren ,
Die ijslijk zijn oln flrijd, tie ik rondom ous waren .
Maar hoe dit noodtij cvast, 's Volks cooed vast tevens aan #
En zal, flijgt nog de ellend, tot woestheid overflaan .
Elk zweert eer onder 't puin van deze Stad to fmoreu,
Dan ooit naar overgaaf of krijgsverdrag to hooren .
Gewoon nan ijslijkhe8u en daaglijksch doodsgevaar,
Ontaardt de kalme geest van Haarlems Burgerfchaar.
1Iem , die gedurig 't zwanrd des doods het hoofd ziet dreigen,
Words, zoo hij pal blijft fiaan , cen (n') woede, een wrevel eigen,
Die zich, wanneer zijn drift flechts tegenfland ontmoet,
Met dnverfchilligheid baadt in zijns broeders bloed .
Gij hieldt, fintS MIARNIX homst, u fchier in huffs gefloten ;
Gijwaant,misfchien,MijnHeer!dacnoguw (w')Stadgenooten
Ecn zachte en kalme geest belreerscht, gelijk voorheen ;
Neent geestdrift (,) woede en wrok bezielen hen alleen.
Elk handwerk rust en roest,- Met vuur loopt elk to wapen .
Van flille burgers in cen heldenvolk herfchapen,
Ontvlammcn zij in drift .` Edn enkle blip, den woord
Brengt in der burgren hart een krijgsmans woede voort,
zclfs in 't zachtcr oog van Maagden en van Vrouwen,
b oor KENAU nangevoerd, mat zich een vuur aanfchouwen,
Gelijk er uit bet oog van eeu (n') leeuwintle fchiet,
Als zij de welpen in hoar nest befioken ziet .
Dan zacht, 'k zie RIPPERDA, des Krijgsvolks hoofd, genakeu ;
Doe, bid ik u, Mijn Beer! zijn (n') driften niec oncwaken . . . .
RIPPERDA , de Opperbevelhebher der find (vast , onbuig.
2aam , vurig , geheel krljgsman , wiens karakter door den
Dichter met bijzondere kunstmin is bewerkt, doch die zich,
naar ons inzien , wat to veel loot voorflaan op zijne Vriefche
afkomst) gevoelt zich verontcvaardigd door den voorflag van
TALESIUS, en beantwoordt denzelven met verachting, vol geest.
drift en geheel als krijgsman . Dus is zijne teal

En gij, Mijn Heert (zie mil van toorne en fpijt verbleeken)
Cij durfc ons van genI - wie durfde er u van fpreken?
Tt3
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Intnsfc;l;en had z :cli `ict . :,rernclit door de fhid verrpreid, zoo
gnat
dat vAr
's bet in >:n1'; . . ;u!li
re :~s in, t.nccr .!nndcliu ; et' voornemeu9
VLttT en Ri1't ::"'i ;n
Daze maar tuns ook aan
wren, om de fled over to
hat Vrcuv,'e',hecr to oor;!1 en'.t:,, :ac~t , en nit c" .,rf*chijnt EENAU
lna aile hare hclciLnCti ;;e fi,'rheici, nun zieh van de waarheid
deter vertelling to overtuiUtn .
ychoon (zest zij) van de torcafpits de zwarte vlag Is Vo1ks nood
Ann vriend en nabuur meldt , ja fehoon we ons zien begrimmen
Door peat en hongersnood, (*) de ellend moet hooger kiimmen ,
Der dat teen denken ma ;; anti tic over,aaf tier 6tad ." cnz .
Op doze wiijze wordt de Annfchouwer reeds bij den aanvang van bet fink op eene natuurlijke ongezochte manier met
de hoofdperfonaadies bekend gemaakt, en in bet Plot van hot
ecrfte Bedrijf de aandacht gefpannen door eon oproer, dat,
alit hoofde van gewaand verraad , onder do Burgerij was uitgeborflrin, en waarvan men hot gevolg met vrees en varlangeii
go getuoet ziet.
111ct oproer, tvaarvan RIPPERD zegt
Geen ontve"r,hoe geduclit, brcekt zoo verfchriklijk los,
Als't oproer, juichende in vernielen en verdelgen
3:en efgrond, gapende om con landflreek in to zwelgen a
wart minder huivering in 't menfchelijk gemoed,
Dan 't oproer, dat, rerwijl 't uit honderd kelen woedt,
Geene ncht neat op de teal van billijkheid on wijsheid,
,Ln zijncn bloeddorst koelt ann zwakke jeu d on grijsheid .
wordt in hot tweede Bedrijf tinder bekend , en bet gedrag van'
Jcr :AU C 1 1 RiPPERDA, ter demping van hetzelve, in cell heerBelt vcrtciond ; rerwijl voorts cle epifode van URSULA eene
::nu ;en :u ie verfcheidenheid nan hot geheel bijzet, en tevens
4,1ient, ow de gevoeliuheid en menfchenliefde van KENAU UASt, .eAr. voortreffelijk re doen uitkotnen .
Doch wij kunuet bet geiteele iluk niet ontleden . Alles is
fcliooii, trclfcnd en roerend . De aandacht tvordt telkens op„j
CA mccsterlik gaande gehouden . Hot berigt der aanflaandc ontzetting van Haarlem wekt de hoop op en vervult
ills barren inet de levendigile vreugd . Dan, doze vreugd is
helrns l van korten duttr. 15e tijding , dat de krijgsmagt, tot
o» :zetring van LL-?aria ;n in aantogt, door de Spanjaarden gedagen is, brengt eeusklaps de ongelukkige Haarlemmers op
dell
(') Rcter, onus insiens,

door hon`ersnood es pesY.
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dFn rand van bet verderf terug, en vervult eiken boezem met
Al!cs is in verlegenheid -- ieder
wanhoop en vertwijfeliug.
buiten ran d . Zelfs de moedige 13urgcmeester VAN VLIET begins den cooed to verliez ,2n . I(ENAu, daarcnregen, behotidt
Zij is de ecrfle, die op
hire tegenwoordigheid van geest.
middelen ter redding uitzict ; zij jammert niet over hot verledene, mnar denkt op bet toel:omende ; zij kermt niet over
llctgec I gednau is , maar peinmt op hetgeen gedaan Inocc
tivorden , on, zoo ergens in het garifclle Treurfpel, dan ver-,
toont zij bier den echten heldinnenmoed en eene gtootheid van ziel , die fchaars gevonden wordt, d ch , mensthkundig, joist overeenkomt met bet karakter vat, zull( gene
Vrouw, in zuike benarde omilandigheden .
VAN vL,:T Is
verlegen - RIPPERDA zwijgt -- zeNAU handelt . Haar moO
bezielt alles , en zij wekt den ijver en de werlczaamhed van
den edelen Bevelhebber op , die nu een plan ter edding
voordraagt, dat door KENAU met geestdrift wordt -angenoxnen .
Wij kunnen ons niet wederhouden, orn tilt geheele
fchoone , krachtige tooneel of to fchri jven .
VAN VLIET ,

(ha dat het verhaal van de nederlaag der
Iiollandeis gedaan was .)

Afgrijsfelijk berigt! -- Zoo zien we ons, onverwacht,
Op d'oever des verderfs in eons terug gebragr.
SE NA U .

line fel 'k met n , Mijn (leer ! mij door deez' maar voel treffen ,
Min zich een(e) eedle ziel niet boven 't lot verheffen P
Iloc wreed, hoe hopeloos thans Ilaarlerns toefland fchijn',
Zou nog voor heldenmoed geene uititomst mooglijk zijn .?
Gij zwijgt, O RIPPEItDAI gij ook, gij ook verllagen?
RIPPERDA,

Neon! KENAU, nog gereed ., om't uiterf(e to wagers,
En 'k lees tot mijne vreugd, In 't midden van den fchrik,
E'en' onverwrikbren moed in uwen fieren blik.
ICENAU.

WVelaan ! doorluchtig Wend l wit geen ontwerpen fmoren,
Dit hagchlljk oogenblik in awe ziel geboren .
'c Schijnt, dat uw fiere borst door aandrift gloeit en hijgt.
floe! fmeedc uw ziel iets groots, dat gij voormij verzwijgtt
Ontwerp, wat of gij wilt, 'c zal, in doze oogenblikken,
floe flour, hoe veel gewaagd, mij aarsleA doers noch fchrikken .
A zweer to mijne hulp .
RIP .
Tt'4
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floor mijn ontwerp clan ann .
(Nn volgen die fchoone e ; krachtige regels, die tvij inder
.dauiLnltedrvnom
.)
Last ons vereend van kracht door 't Spnnnfche leger flain .
Onhoudbaar is de vest. Dat Burgers eu Soldaten,
Reeds alien in 't geweer . deez' nacllt de Stad verlaten .
Dc grijsaards, kitJer,,,1, de werelooze fchaar
Vnn vrouwen zii gedekt voor nanval en gcvaar,
Ii 't midden .Ie~l des heirs, omringd van nile zijden .
E'Il zal 6clilk een leeuw voor hun behoudnis flrijden .
Stan c Ilaarlems Raad en Voll. met mij in dit befluit,
K loer aan, tot Spanjes fpijt, zelfs Ilaarlem Haarlemnit.
De Stad zij achter ons in laaije vlam gefloken ;
En Paarlems Burgerij , door 't Spannfche heir gebrokcn ,
Verdttabel' hareu cooed en rukk' naar Leydens wal,
Die hat vol dankbaarheid en liefde ontvangen zal .
J a, daa: zal NASSAU met verwondring ons aenfchouwen,
Fn zien, bij Ilaarlems val , bet Ilaariemsch yolk behouen ;
Daar 't tier, op Hollands grond , ziju vrije wapens drift,
En ziine vaandels zwenit, met Haarlems wapenfchild
Dan zal DRANJEnan ons een' ar_dren oord doen wiizen,
En flaarlems Burgerij zal Ilaarlem doen herriizen,
Terwijl de fpijt bet hart van AI .vA's Zoon verlindt,
Daar hij in plants der Srad een' arch- en puinhoop vindr .
VAN

VLIET .

Ik beef bij dit ontwerp, door wanhoop inbegeven :
KENAU.

Ran 't zijn, dat dit ontwerp een groote zicl dot bcven
Neen, RIPPERDA! geen(n') vrces greep mijr :en boczem aan,
Ik voelde bij elk woord bet hart mij ruin r Lawn,
En, juichend om uw trouw, dezeii :?,~ drii't
'kVlieg oni mijn(n')vrouwenfchaar'c on! .we: n tiC eke!!d to miken .
'k Sta voor hair' bijf}and in . cnz,.
Dan, dit ontwerp valt in duigen, daar de Rand van Haar.
le:n cen verdrag met den vijandelijken Bevelllcbber fluit . De
De karakters blijStad geraakt dus in Spaanfche handen .
bedaarde
ven dezelfde .
VAN VLIET , de bedacbtzame ,
man, befluit, om de vlugt to nemen, dewiji zijn dood thans
can Haarlem tot geen nut kan verllrekken . RIPPERDA en
xEsVAu behouden in tegenwoordigheid van
den Spaanfcheri
)3cvelhebber dezelfde ficrheid, die zij to voren bezeten hadden,
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den, geven zich met waardigheid en edele trotsch'heid aan den
vijand over, en blijven gerust en gelaten in bun lot .
Wij hebben reeds co veel van dit flak gezegd, om bet
vervolg en de eindelijke uitkomst -•r den brand van Haar1em , den dood van RIPPERDA en de omllandigheden ,
waardoor I,ENAU in bet leven werd behouden, ~- nog op
to geven .
hlarceiijk weufchen wij , dat dit Treurfpel op alle Uol.
landfche Tooneelen in ons Vaderland moge vertoond worden .
I-let is inderdand fchoon , en verdient onder de da'
gelijks uitkomende Dramatifche voortbrengfclen eene eervoile onderfcheiding.
I- let heeft wel gebreken ; doch he :
lust ons Diet , eenige vlekkea angstvaliig op to zocken ,
na zoo veel tot lot' van den arbeid des Heeren r,oosjes
gezegd to hebben .
Ous hart is geroerd, en wij zijn door
de lezing van bet iluk in eene zeer aangenatne Hemming
gebragt , die de geflrengheid van den koelen Kunstregter
ontwapent,
De titel is verfierd met eene afbeelding van RENAU HASA
SELAAR, naar een oorfpronkelijk portrait vervaardigd .

Indoor, de Boer van Ried. Eene Cefchiedenis voor 't Landvo11
en ook voor de Burgers onder Steden . Door 3 . HHUBER, Dr .
der H. Godg . en Pastoor to Ebersberg . Met eene Yoorrede vacs
3 . AI . SAILER , Dr. der H. Codg . en Keurpaltsb. werkel.
Ceestel. Raad. Uit hot Hoo duitsch. In twee Deelen . Ifi/e Deel.
Te llaarle,n, bij J . L . Augustini . 18o8 . 11; 8vo . 307 131 .
Volksboek voor Roomschgezinden, door een' RoomschE engezind'
Leeraar gefchreven, en door eenen anderen beroem.scbgezinden Godgeleerden ten flerlcile aangeprezen ,

den Room
en waarvan de vertaling, naar ons oordeel , in zeer goede bann
den viel . Een gefchrift intusfchen, dat ieder Protestantsch
Geesrelijke gaarne en met voile overtuiging zal aanprijzen, ook
bij zijne gczindte, dat wij althans onder Room(chen en Onroomfchen vele lezers weufchen, juist in den volkstoou, uitnemend wel gefchreven, zeer bevallig, zeer onderhoudend , en
waarvan de f}rekking tot deugd uit goede Christeiijke beginfelen alleen door den voi(irekt hevooroordeelden kan worden bc- .
twijfeld . Vindt misfchien de Protestant bier of dear iets , hetgeen
hi : juist op die wijze niet aanneetnt, dit volt dan van zelve in
't oog, en bet hindert ook daarvan de nuttige ftrekking niet ;
men heeft aan zijne eigene godsdienttige begrippen to dien aanzien van zelve dan herinnering , en voelt van die begrippen,
indien zij anders gezond zijn, dan ook dezelfde flrekking en
deplfde krac$t. In d9a wQQrd, wij fchromen geen oogenblik
to
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to verklaren , dat dit lief en nuttig gefchrift, onder Gbda ze,
gen, uitnemend weel goods kan doer , en dot bet in iedepd
Lees-Bibliotheek tot Nut van 't 4lanemeen eerie plants ver iien .t,
en wel eene plants onder de Incest doelmatige Volksgefchriften ;
en in dit ous gevoelen heeft de herhaalde lezing van dit eerftg
Deeltje ons Volkomen bevcstigd .
De Gefchiedenis, hoe belangrijk en onderhoudend, is toelt
van zoodanig gefchrift bet voorname niet ;-- daarom willen wij
}fever met een enitel woord opgeven, in welke opzigten al de
godvruchtige SAILER dit Vulksboek aanprijst in bet waarlijk
waive Voorberigt, dot wij geheel der lezing aanprijzen . Wij
vinden ons daartoe to meer gehouden, alzoo wij waarlijk er
niets hebben bij to voegen, ea er ook niets weten of to doen .
Het werkje is geheel kiesch en onaanflootelljk gefchreven ;
niemand vindt er een (teen des aanftoots , of zal bij de lezing
blozen . Het bevat de nuttigfle leering, ten opzigte van ons
tijdelijk belang, en de . dierbaarfte pligten ; bet leert met eene
lrolijk zijn, en een gerust fterven in de vrolijkfte hoop . 't Geeh
ehter boven alles nuttig en aangenaam a'ezen zal, is de leere
des geloofs aan eene Voorzienigheid, die van de eerfte bladzijde
des books tot aan de laatffe op eenc klare en aanminnige Wijze
svordt voorgedragen . Overigens, bet is eene gefchiedenis, alias in bet book leeft, en men kan bet als mot oogen zien . De
gefchiedenis is daarenboven niet uit afgelegene tijden en landen ; maar zij, voor wien bet boekje bellemd is, vinden zich
iIa 't zelve to huis, en in hunnen eigenen kring . Wat den Landbouw betreft, bier hetuigt SAILER zijne onkunde, (en wij met
hem) maar hij beroept zich op degetuigenis van deskundigen ;
en dat de Boer van Ried juist van geene oude gewoonten verllaafd was, hierin mag hij ook onder ons ten voorbeeld zijn .
Menigmaal zal bet den Lezer vreemnd do en , dat bij iederen nood
zoo fpoedig hulpe komt, er dat er in 't bijzonder walk een overYloed van geld voorhanden is . 7ekerlijk is bet niet to ontkenwen, dat 't geld in de wezenlijke wercld eenigzins zeldzamer is,
dan in de boeken ; dock leers men flechts vlijtig arbeiden, dell
waasten weldoen , en op God vertrouwen , zoo z al men vinden,
dat de Deer rijk genoeg is voor ieder, die Hem aanroept . In
dit werkje kornt veel lijden voor , maar daaraan ontbreeltt 't
ook in de wereld pier ; dir is intusfchen bier zoo fehoon en
leerzaam, dat de hoofdperfonen zich zoo goed in dar lijden
weten to fchikiken . Dat bec beeld der voortrefFelijke Huismoeder bier zoo uitvoerig geteekend is, geeft aan dit bookie eene
wezenlijke waarde ; oak SALOMO wist zoodanig eene VrOUaw
niet genoeg to roemen . Eindelijlt komen bier ook flerfgevallen
voor, en zoo is 't ook in de wereld ; doch 't doer den Schrijver eere aan , dat zijne goede lieden zoo ongemeen fcho-ota
iterven , dat men zich en zijnen Lezeren geen' fchooner' dood
scit weten toe to wenfclten . (Dit lterren vinden wij in lrvA
vol-

TSIDOORd

6ts

volgend Deel) .

Overigens verhaalt de Schrijver aangenaam ;
snaar fomtijds Nat hij zijue perfonen verhalen, en- dit doer Iiij
nog bevalliger en vloeijender. Eindelijk vond de Beer SAILER
dit werk goed bij de proef : hij Ins bet voor aan een deugdzaam huisgezin ; hij zag trnnen , en cen ttaan moge geen bewijs zijil van de goede gclleldheid of de betering eens barren,
yxaar 't is tech eerie fchoone zaak gernerd to zijn, en die eens,
Erie heden van gan/cher harte bij 't bejchouwen van 't goede, dat
gnderen doen , geweend heeft, zal misfchien worden van ganfcher harte bet belluit nernen om hen in 't goede na to volgen .
Nu, lieve Lezers1 houdt u alien wel ; groet onzentwege
den Boer van Ried, en den lieven Vriend, die zijn levee befchreven heeft.

Natuurlijke flistorie der lfanarie-vogelen , of Aanleiding tot de
kennis en oppasfing derzelven, en wat in de Broeijerij in acht
genornen• meet worden . Door A . J . IKELLNER, Dr . in de Godg.
en Predikant to Suhl in Sakfen - Zeits . Uit bet Hoogduitsch,
nlet Bijvoegfels van den Vertaler . Te Ain/lerdam, bij W. Brave . i3oS . In kl. Svo . IoS Bl.
~n eene korre Voorrede verdedigt zich de Schrijver over zijne
ou •,•~!vatte tank, als niet oneigen flrookende met zijnen gesvijden post ; er, echter, nevens voegende, dat zulk eene ver
dediging voor dertig en meer iaren noodiger was dan in onze
dagen . „ Men kan ," fchrijft hij onder andere, „ in her
• Boek der Natuur lezen, zonder deswege her Boek der be,, fchrevene nadere Openbaring ter zijde re leggen . De bloemen
,, in de velden en hoven," gnat hij voort, „ bet ontelbaar
• beer der infekten, ja alle fchepfelen Gods , zijn enkel zoo
• vele verkondigers der volmaaktheden onzes Gods, en bet
• geheel tooneel der Natuur verheerlijkt den Schepper."
Gewisfeiijk behooren de Kanarievogelen onder de vogelen,
die, om verfcheiden redenen, opmerking wekken . Zoo wel
tis hunne kleur her oog bekoort, ftreelt bun gezang bet oor ;
om nu niet to fpreken van vele kunaen, welke hun kunnen
geleerd worden . Her eene en andere bewoog den Eerw .
s;ELLNER, zijne waarnemingen, deze Vogelfoort betreffende,
in her licht to geven, ten einde om dezulken , die, her zij
gewinshalve , of nit enkele lief hebberij , met de Kanarieteelt
rich onledig houden, nutti€ to zijn . In het eerfle deel van de Ka,narievogelen in her algemeen fprekende , handelt hij over derrelver groutte, kleur, gezang, goede en kwade eigenfchappen, voeder, ouderdom en ziekten . Vreemd zal her, veeli.igt,
fotnmigen dunken , dat deze kleine beesrjes aan zoo vele ongefleldheden onderhevig zijn ; zij zijn : her ruijen ; bet vuur,
if de breuk ; de valleude ziektei de uetbreuk ; de xweer, (yY
do

6166

A . J . ICELLNER, NAT. IIIST. DER ICANARIE-VOGELEN,

de tern g ; de treurigheid ; de luisziekte ; de zweetzickte ; de
heesc'hl :ci .l ; de large fporen en hek, enz . Over tie Broeiierij
loops de :weede a 1Ueeiing. Ondcr de gemengde aar.merkingen ow.moet men, order andere, le ;s ovci de kunflen, welke
den Kana ievogelea .veelal geleerd wordcn . En cindelijk eenige
Ay?kooten van Kannrievogelen . - Dezuiken onzer Landgenooten, welke van her kweekcn van Kanarievogelen hun werk
maker, zullen, twiifelen wij Diet, aan Scbrijver en Vertaler,
voor derzelver genomenc mocite, hunuen dank betuigen .
P,'zilai'etlzes over de Natrsur•, de TVereld en bet dlenfckelijk Leveil. L!'t nuttzg llll •. rlei , in alles ec'icr lcerzaain , ofadcr
lioudend
d en nieziw, voor befc5a fle Leeers nit alle fandco, .
Door Dr. G . W. BECI EIt . Te Groringcza en f1ralet •daiz, bij
1V . Wouters en J . F . Niemau . 18o1 . Ira fir . 8vo . 293 Bl.

alsof 't niet van zely fprake, dat
E eneenzonderlingehocktitelook; een
book is! Intuslehett bet
nuttig

lecrzaam

voldoet dan tech grootendeels aan deze be!ofte Wat her
nieuivc be .rcft, dit ziet , naar des Schriivers verklaring , deeis
op den inhoud, deels op den vorw, . lie onderteekening vast
bet Voorherigt : „ Leipzii ," vergccdt de aanwllzing, dat
wij bier eene vertaling ontvangen, waarvoor op den titel , den .
kelijk , de plants ontbrak . Geheel her werkbevat35onderfcheidene nfdeelingen ; her is lviengelwerk, an eens cen kotter of
langer vercoog, losfe befptegelingen en geda chi en ,dan eens iets
nit de vroegere of latere gefchiedenis, ook wel Anecdoten . Als
eene goede or onderhoudende uitfpanning, en ais let uiir in voor
moor gezette oefening anders verlorene urea , durven wij dig
boek wel aarprijzen . Eene proeve achten wij , emdat bet
cen Alierlei is, onvo! ocude.

Deugdbevordcrende Lettergift doe befckooa)pie ,' czrg ;1 tocgeaijd,
door J . It . Du sAtr. Te Anzfiei'dazn, bit C . Fuel. . i8ol . 113
8vo . 64 Bl.

e=ven leerzame Gef rekken van ecu' Vader met zijne KindcY
ren, wrarbij dan d orgaano eene Gefchiedenis . Her docl
e?es Schrijvers is priistciijk : bet aaukomend geflacht in to ntmen en to vormen tot deugd . -- Kiuderen van :o A I2 jaren
zuilen met genoczen dit boekje in handen nemen, en ook nog
jongere, wanueer do Vader her voorleest, .net genoegen luisteien . Under de vele gelijkfoortige Kinderhoekjes verdient
oolt dit ziine plants ; wij zouden her ook vroeger hebben anngckondigd, maar her kwam ors eerst onlangs ter hand . Een
Diet onaardig Plaatfe teen over den titel maakt het voor Kiudereii een des to aaugenawer gefchenkje .
z
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VADERLANDSCHE
LETTER-OEFENINGEN.
NAHuaxIVaricinium &c .

Dat is : NAHUM T7oorzegggingletter• en oordeelhlnrlig verklaard . of Akaderni%che Proeve
van EVERHA1 , DUS KREENEN . Te Harderwijk, bij E .

Tijhofl'. I8o8 . 4to . 13 1

BI-

verbekenei is het , dat, in den ;+'hoop der vorige eettwe, de Oostcrfche Ler-erkunde, en daarop gegrons
de oordeeikundige T' , rhlaring der Gewijde Boeken des
0 . V . , ook in ons Vad~rland met allen crust en ongemeenen vvortgang zijn ter hand genomen . De SCHULe
TENSEN, SCHEIDIUS, SCHROEDER, vErsCi-iUIR en anderen verwierven zich to dezen zeer grooten roem , ca
mogeri under de Vraagbaken omtrent dit aangelegen'vaic
van Gelcerdheid geranglchikt warden . Nog is bet verre
daarvan af, dat die lust en nuttige ijver uitgedoofd zoude zijn aan onze Hougeicholen . \Vij zullen ons, om
iiiemands zedigheid to kwetfen . hierover thans niet verder uitlaten , en alleen ten bewijze ons beroepen op deft
waarlijk fchoonen arbeid over NAHUM welken de Harder.
wiikfche Jongeling KRE ENEN ons ter beoordeeling heeft
toegezonden . Indien er zijn mogt, die, bij liar IezejL
van den titel, en op bet gezigt van dezen bundel fchrifts,,
de aangeflagen tank veel dicer voor mannelijke dan jeug_
dige krachten berekend oordeelde, die bedenke, dat de
Hr . KRI:ENEN , to wel doordrongen van de moeijelijkheid zijuer onderneminge, niet zonder aanmoediging ett
geleide van den beroemden l -lnogleeraar PAREAU dezenn
arbeid voltooide , die hem met eene heufcihe dienstvaardigheid vergund heeft , zijn werk met een aantal keurige
aanteekeningen, ontleend uit het eigenhaudig fchrift vast
wifen den grooten N . G . SCHROEDER , to verrijken .
Dubhel welkom daarom is voor ons dit gefchenk , dat
menigerlei blijk draagt , zoo wel van ieugdige befchei .
denheid en noeste vlijt, ais gezond oordeel en grondige
ervarenheid : weshalve wij niet of kunnen a deszelfs be.
V If
0"
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E . xREENEr

oefening onze Vaderlandfche Godgeleerdetl ernflig aan
to prijzen .
l\ict zoo veel duist rlhetd is de alnude Gefcltic •d enls
der A~!y lithe Alleeuh erfchi . nm ; ;even , en de iceftijd,
Zoo WLI als het eigenlijk do ;d van NAIIUIIS \'oorfhellinr
gen, ftaat deiwiju in g_Ichil ondur de vern,aardilc Geleerden van dawn lateren tijd , !a~ once Sclirijver niet
afkonde, eerie zedige poging aan to wenden, tcn erode
Iucromtrent zijne Lezers voor to lichten en , althaiis naar
zijn gevoelen , in bet ware eezigtpunt to piaatf .n ter
juiste bennrdeeling van dit Profetisch gclchrifr . Wel .
gepast op ride hij daarorn zijne Verhandclin ;; met eerie
breedvoeri,e Inleiding , die wegens cane en andere der
opgenoemde zaken een al ;,, :emeen overzi! ,,t behelst , en
daartoe in een viertal IloofLideelen van navolgenden in .
lioud gefplitst is .
In hetFFle onderzoekt hii de fps/ rijcls Gefclnedenis, voor
zoo verre dezelve in verband feat Met NAIIUMS Tioorzeygingen . (let verfchil nopens de during en lotgevallen van
dat Gebied, uaar laid der berigten van Ilr.r(OUOTUS en
CTESIAS, is de voorname oorzaai: der duisterheid, we!-ke (lit e'edeelte der aloude Gefehiedenis bedekt, en het:
inzondLrheiUU mneiielijk maakt, den Bilbel toe to lichten
tiit de on ewijdc Ian ken der Grieken . Inirners daar zijn er
order de lamere GeIeerden, die naanwelljks eenig gezag
tockennen aun hereere IIErnn0TUS, andeien aan het,eene
CTFSIAS (wiCn IIODCRUS SICULUS, TROGUS POMPI?JUS y

en wic (uiar to er zijn , cvo ;gd hehben) nultreut Aalyrie
nanteekenden . Dan , fchonn de opgave lbijCTESIAs blijkbare grootfpraak behest en to zeer ichii)Irt uitgetneteil,
1)ii evenwel , vertneent onze Schr'jver , hecft, zoo we] ids
HLROD(TUS, uit echte bronri n -eput . Veiligst daarom is
bet , den tniddeiweg to kiezen, en de flrijdendc verhalen
alzno overeen to brengcn, dat CTESIAS Zou gefproken
heaben v^n de allerou(Ifle beginfelerl en gehecle during
van het A iy°iscli Rijk, tot dcszelfs eindelijken val on .
der SARDANAPALUS , en de laatfte verwoes :ing van Ni .
hive door CYAxeRFS , finning der Medeti , met medeo
huip der Bahytoniers . Terwiii IIERODOTUS van een veei
korter tijdvak gewaagdie , waarin de luisterrijke Alleenheerfching der Aslyriers over Azie fund hield . Dit oud
Gebied nu eindigde met gezegden SARDANAPALUS, maar
niet alzoo of het Rijk der Aslyriers herifelde zich eenigzins, en duurde nog under eenige Koiiingen, wier naMen
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wij ook in de Getvijde Becken aantreWen , en die al'
thans , gelijk SALMANASSER en SANHERIB , magrs y e.
noel; behielden , om de Koningen van Israel en juda ,
IlosEA en HISKIA, to benaauwen , en zelfs Jeruzalem to
belegeren . Nadat evenwel de vermctelheid van RAIISAKE y
ea de boetvaardighcid van HISKIA , Gods toorn tegen ]let
Asfyrisch leger had gaandc gernaakt, cn hetzelve, niet
zonder eene wonderdadige tuslchenkotlat, geheel verllagen
was, vverd SANIIF.RIB door twee zijner Zouen to Ninive in,
den Afgodstempel v,~rmoord , en fleepte niet fang daarna
doze gezegde ramplpoed den Reheeten ondergang van her
Rijk en de verwoesting van Ninive met zich, under As .
IIARIIADDON , ziineii Opvolgrr .
Op grand van dusdanig ilisrorisch onderzoek, zet onze
Schrijver , iii het fide tiootd . . de navorf;,hing voort ,
aangaande den algemernen inhoud of he loeling der hoork
zcggino-en , aan NAHUM toegekend . I-lier fount hij aan ;
dat deszelfs Ge_lchrifr duidchj1 ; hcwijs draagr, niet vats
een Gefchiedverh,aal , maar wezenlijke Voorfjielling tt
zijn van tockonl]lige geheurtrnisf•n : en geeft hij,boveit
andere trevadcn, van Geleerden, daaraan zijne voorkeui
ze, dot NAIIUnI de jougtie lo+gevallen van het Asfyrisch
Rijtc en Ninive , verwoe~riti, door cynxARla aanl.ondig*
de . Dit no ;;tants wil KREENEN met uitzondering verftaatt
hebben van iicr I Floofd des Boeks , waaritt hij meent
dat cene mcer nabijzijnde Voorzegging gevonden wordt
der nederlage van SANI-UE, : ins leger voor de nturen vats
eruzalem ; en vesti-t hij dit oor leel onder andere op
Jfoortgelijke
Prnfcriecu van JESAIA . Dus in het 1IIde
I-Innfd . han lelende over den leeftijd en bet vaderland vait
NAHUM, ncht hij , dat deze,eeu tiidgenoot van IESAIA .,
voornamelijk on ier Koniin HISKIA meet gebloeid en gefchreven hebben : en mce t hij, d :t de Profeet, ondanks
de achrbare ge , uigenis van Glen K rkva ler HIERONYMUS,
de Elcofiter genaamd zij , naar Elm, een vlek in de naa
buurfchap van Ninive, alcvaar hij , volgens de overlevering, zoude geboren zijn en cook ziin graC tgevondcn vvorden ; in dezen afaaaude op het t),--rig, van ASSEi1IAN ell
NI1;l3UHR, gelijk op het vo , irbccld van EICIIH 1RN en allderen (*, . Eindelijk in het Me of laatlte lloofd . det
men

III(*) ASSEMANNI Bibliot'i . 0 . T. I . p . 52,5 ac T . I1I. P . f p. 35gfo
en Ival:$ulllt'r Rei. c naar Ii able, 1) . II, p . 335 . sa; ar3aRN
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Inleidinge treffen wij eenige wenken en zedige aanduidingen van onzen jeugdigen Schrijver aan , wegens den
ijl en de dichterlijke voordragt vara NAIIUMI . Met den
vermaarden LOWTH is hij van oordeel , dat nieniand der
kleinere Profeten , in verhevcnheid , vuur en Route zergenskracht, met NAIIUM to vergelijken is , die JESAIA aly
Dichter op zijde Rreeft, vermoedelijk met deszelfs Schriften niet onbekend zal geweest zijn, dan verders enkele
trekken heeft der zachtere en bewegelijke hartsf ;evoeliglleid van JEREMIA, van welken hij auders en voor het
overige nicest verichift .
Dusdanige,h.oezeer beknopte opgave ,wegens de voor .
:tfgaaude en meest aigemeene Aanmerkingen des Ileeren
XREENEN over NAHUM ell dhCIIS Profetisch hook, keurden wij meest gdchikt om doze Akaden ;ifche Vcrhande.
ling aan onze Lezers eenigzins t leeren kennen . WVij.
zijn nu de Vertaling zelve genaderd, die van eenen bundel
Uitlegkundige en Taalgeleerde Aanmerkingen over de
Brie 1-loofddeelen van dit gewijde Dichtfiuk gevolgd en
gettaaf'd words . Dan , hoezeer wij ook hiervan met
veel goedk_euring verlangen zouden to fpreken , de geest
van ons AIaandwerk , inzonderheid der Nederdultfche ;
Letterkuud2 the gewijd , belet ons meer to zeggen aan •
gaande eene Verhandeling, tot hiertoe niet bruikbaar
voor verre hot meeste deel ouzer Landgenooten,, wegens
de oude taal, waarin zij het licht ziet .
In het voorbijgaan heririucren wij tlcchts , dat de IIr ..
KREENEN , niet zonder eenen gegeven weak van den,
vermaardeu scUlioEBrtt, hot :de, of volgens zijne ver .
deeling hot gde vers (*y des Ihfen Iloofd . van NAHUM,
wil verplaatst hebben na het I Ode vers des Iften Ho pfd .
deels ; vermits, hoe men gcdacilte vers opvat_ten moge
en vertalen, hetzelve in geenerlci verband Raat met ders
zamenhang, waarin wij [let aantreffen naar de gewone
lezin„ .
Doch wij moeten affcheid nernen van dozen jongen
Oosterling, in wien wij eene rijke belezenheid en wel .
go-

fl

Verg. rneuAELrs op Na1ttrs
L i en anderen, volgens aanhaling des Schnjjvers .
(*) De reden van dit verfehii is , dat het laatile of i5de
vets van Hoofd . I . tot dit lioofd . II gebragt wordt en daar~,
Iij geteld , zoo tvel van omen Schrijver als anderen.
Al. tot het 0. V. D . III . § 385 .
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geoefend oordeel ffeeds vereenigd vonden met die bemin .
nelijke zedigheid, welke vooral een fieraad is der Jeugd .
Verre dan ook van to vreezen , dat onze welverdiende lof
zijti hart verhovaardigen zal, zwaaijen wij hem denzelwen toe , om alzoo hem verder aan to moedigen tot
voortzetting zijner Oosterfche letteroefeningen en wei •
begonnen arbeid der Bijbelverklaring .

I3ekroonde herhandeling over de on ggevoeligheid in onze
dagen , zelfs onder Gods oordeelen en tuchtigingen .
Uitgegeven door bet Gezelf hap : Tot vermeer , iering
van l:unde , op Godsdienst gegrond ; to 4mflerdarn .
Aldaar, bij W . Brave . In 8vo . Go 131.

Even als eene voorgaande, ook door ons nangekondigde, Verhandeling over het veilig toevlargtnernen
tot

den

heerlijkflen troost

in

alle wederwaardigheden,

zoo is ook deze door denzelfden Schrijver , den Eerw.
C . A . VAN DEN BROEI(, destijds Predikant to Oudbeierland , thans to Rotterdam , vervaardigd, ter beantwoording von eene door zeker Gezelfchap van Godsdienstvrienden voorgeffelde vraag, en, even als die, met den
ttitgeloofden eerepenning bekroond .
De uitgefchrevene vraag was deze : Hoe komt bet,
dot , in orrze donkere en veruitziende kommervolle tijden ,,
de ongevoeligheid zoo groot, en eene regte opmerkzaamheid op Gods oordeelen en tuchtigingen zoo weinig ken.
baar is ? en welke middelen zijn bet gefchiktst , ons zoodanige verregaande ongevoeligheid tegen to gaan? 't Ant-

woord daarop fplitst zich natuurlijk in twee deeien .
Eerst worden de oorzaken der groote indrukkeloosheid,

tnder de oordeelen en kommervolle uitzigten , opgefpoord, en daarna de middelen aangewezen, orn dezelve tegen to gaan .
A .ls redenen van de gezegde ongevoeligheid worden
eerst opgegeven, gebrek aan kennis en gevoel van den
Godsdienst , gebrek aan ware Vederlandsliefde en aan
belangffelling in 't algemeene welzijn, flaauwheid en verzuim in het nemen van maatregelen tot Volksverbetering en tcgenkanting tegen dezelven , en afkeer van berouw en bekeeri*g. Terwijl echter uit deze verkeerdheden , hoewel zij, gelijk doorgaans en volgens der.
V v 3
zel.
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zelver eigen acrd zoo onh in oiizen tijd, tot de algemeen
heerfcliende ongevoc'iehcid veal toebrengen , daze verregaandr ir,lr(, ;kcl(ualuid ontler do drukheiidlie oor
deelen zich ui, :t wel ]a .it vcr`h ;aren , wordeu er nog
ecnire mecr bij, oudere redenen bijgevoe ;;d, to weten,
bet blijven hanccu aau tweede ooizaken , zoo als dit
voor . .l
punts heeft , de duisterheid , die er in
Gods OuriLclcu Iigt , vo , irai i i OIIC ter'enwnordige
7a?ripen, de partijgccst, cii tie gewoon .e vats zundigen-,
of beginfclen der verh :urdin, . -- In he-, tweede fink
onderlchcidt de Schrijver de middelen , om van deze
verkeerdheidi to rug to komen , in regtfrreekfhe en aenleidende middelen .
Tot de eerfle foort brtngt hij eerie
ernflige nadenking en geduri ge herinnering van de oorzaken en bedoelin gen der ranipen, waari rider wij zuciiten, cone opzettclijke overweging, hoe wij onder Gods
r;ordecleir verkeeren moeten , en wat dus de ware gevoeli, heid zij , en toeleg op dadeliike verbetering . De
aauleidende middelen zijn , den Godsdienst dierbaar
achten en hoo2f Batten , in alle omitandigheden en onderma :tniche wistelin'en veal can Gnd en zijn belluur
dei ;len , de partiifchap laten varcn, telkens zich erinneren , ('at ells voor zichzetven verantwoordeli ;k is,
en eenmaal rekenfchap zal moeten geven , en eindelij)c
rich oimntir aankanten tegen eenige goede maatregelert
tot veroatmoedit:inls of verbetering . - Ilierbij worden
clan Ti^ t e ni ; ; : ov.1irtredeuen gevoegd, om deze midde,nn V to gaol ii ken .
:cn
1J ,, i7J,e° ;rig der ope
gevene vraag, en daarin door .
f hijncn,? dernt:wijs van 't Gezelrebap , onder de zinfprenlw ; hot v'errncerderinA van kunde , op Godsdienst ge~;rond, in aanmerkitg genomen zijnde, verwondert hct
01, ge2nszins , dat deze Verhandeling deszelfs goed-

1;ettrt, g ~.r :,g,
dragon , en aan 't voorgelielde oogmerk
hij ttit,Ien3_ lliei :i voldaaa heeft . Zij valt toch geheel
en al in denz, , lfden Loon, waarop de vraag gefi :,emd is,
en zal cl an oak gerckend geweest zijn , in dien denklrant, welkcu 't Gczelfchap volgt , geheel volledig en
regt galcl;ikt to zijn tot overreding, en zich denkelijk
bovcnr'.L, ; doer racer duidelijkheid en geregelde orde,
;tn .e r (-fail anilere antwoorden , aangeprezen hebben . Wij
we ofchen l ;artelijk, dat 't loffelijk doel van den SchrijCer en yin hun , door welken hij Mth tot bearbeiding
van deze fl:o#fe heeft laten opwekken , gelukkiglijk moge
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~e bereikt warden ; maar kunnen niet ontveinzen, dat
wij ons van zoodanig volksonderwijs meer algemeen wit
zouden voorflellen , indien het minder opgevuld ware
net denkbeelden, die den toets van 't gezond verfland
niet kunnen donrflaan . \Vij bedoelen voornamelijk 't
,denltbeeld van rolks/irajTen, oot-deelen en tuchti'ingen van
den Allerhoogfien, wcik hier zoo flellig aangenomen en
toegepast wordt op de rampfpoeden , die ons Vader .
land, federt eenigen tijd, getrofen hebben . De Eerw.
VAN DEN BROEK zegt zelf, bl . I$ . „ Het ziju niec
altijd oordcelen , die wij daarvoor houden ;" en toont
a an, dat, 't Been wij zoo noemen, wet eens allerhcilzaamst is in de gevolgen . Waarom dit niet meer odder 't oo gehouden , en ten minfle vooraf bepaald,
wat men waarlijk met grond voor volkslraffen to hou .
den hebbe ? No ,, beter hidden zij gedaan, die de vraa g
voorfl:elden , met dit denkbeeld gehee . weg to laten, en
alleen melding to maken van de rampipoeden, die ons,
nict zonder tusfchenkomst der altijd wijze en goede
Voorzienigheid , overkomen . Deze rampipoeden ziju
grootendeels algemeen, en trefen lien , die er 't regte
gevoel van hebben, even zeer, als de overigen , die dat
inisfen ; fomtijds zelfs nog veel mecr . En niet zelden
i:an 't nadeel, welk door dezelvengefticht words, geens .
zins opwegen tegen de veelvuldige en wijduitge(lrekte
voordeelen, die er .zit voortfpruiten . 1:r vie] dan veel
to zc- Ten over 't nut, dat , tot verbetering der zeden,
uit de algemeene volksrampen van den tcgenwoordigen
tijd zou kunnen en moeten getrokken worden, over de
oorzaken van 't achterblijven van (lie verbetering bij de
groote menigte , en over de gefchiktfte hulpmiddelen,
.die, tot bevordering derzelve , behoorden in acht genomen to worden .
Dat men , over 't geen wij zien
gebeuren, veeltijds niec regt oordeelt, Gods voorzienigheid er niet in ecrbiedigr, to weinig geloof des harte aan
9i Christendom geefr ; bij deze algemeene oorzaken, die
,de hoognoodige verbetering der zeden hinderen, zou,
behalve de (feeds voortdurende onbefchaafdheid en onkunde der grootfle menigte , vooral de meer en meer onder allerlei volks(landen indringende weelde en loszin .
nigheid, die de aandacht meer en meer van eru(lig na .
denken aftrekt, en veelal met de verwaarloozing der zedelijke opvoeding van het aankomend geflacht gepaard
pat, opzettelijk moeten vermeld geweest ziju .
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In eene vorn'gaalide beoor , icelino, haucien tvij den Am.
fttrdamfchen Pl e,likant 11 . A . VAN DER ScInFE Socreraris
genoemd vanNil't (Trze fc h -,p , 't wt lk dez Verhandeling
ij llerru~:pen lit ga :lrne, oil verzoek, als
uitgeefr,
l :~1: P A . VAN DE[t SCEIESk met
1111 Ontlt'rt'i~'` 71ji1!!c
is de Anlilerdamfchc Predikant van dien naam , maar een
partikulier man .

Leerredenen, over d° Gefck!-derus van 's IL-elands Lijdezt
en Dood, door j . s'ri, ;' M Iin leven Predikant to
Tc Utrecht, bij B . Wild en
Vlaardingen . IM, Deed.

J . Aitheer, enz . 1ciz;8 .

In gr . 8vo. ;44 Bl.

an dit boekdeel zeggen
aileen , dat het elf Leer .
redenen over de Lijdensgefchiedenis bevat, de eerV
Ile over Joh . XVIII : 3-9 , de laatfle over Luk . XXII ;
wij

60-62 , alien i den zelfden langdradigen trant als
de voorgaanden , met gemocdelilken ernst , overeenkomfl4y do wiize, op weike zich de Eerw . STEENi ai a de hoofdzaak der Christelijke Leer en derzelvcr beoefen ; na voorgeflel i heeft , hewerkt , waarvan
zij , die znodanig zielLnvoedfel verlangen , zich met
flichting zulien bcdienen . De verklaring der tekstwoorden is , in dozen hundel , verve weg her beite . Er is
veel arbeid can helloed , en zij is ook doorgaans juister, dan in dergelij'.:e verzamelingen, die er vele voora
,ianden ziju .

fIERDIAr'r1 BOSSCIIA Oratio &c . Dat is : Redovoering tot
aaaprijzing der Gefc,'iiedenis van do illiddeleeuwen, op
den
Nore=rher 1807 openlijk tzitgefproken, bij deplegtige aC,nn'a , i1ding aan bet Amflerdamselz flthen'um vas :
rambt in de Gef hiedenis der Middeleettwets
het f- oogleerat
en van den lateren tijd , zoo wel als vacs hex t'aderland .
Co- 30 BI,
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kunnen niet af, wederom een enkel woord des lofs
to zeggen van onzen waardigen Landgenoot, dell
f-Ieere H . BOSSCHA, bij de aanl.ondigingvan deszeifs IntreeI'yde aIs lloogleeraar aan hot Athenaeum dezer ;tad . Hcc
g ;noegelt,waarracde hij alllicr als Re for der Latijnfche
Sc1Ia .

11. BOSS C Ii A , ORATIO .
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Scholen ontvangen werd, 's Mans welbekende verdienlen, gevoegd bij de heuschheid des Heeren VAN LENNEP,
hem ten gevalle gereed om aFiland to doen van een gedeelte der Uistorifche Prolesfie , bevorens in haren geheelen omvang zijn Ed . opgedragen, ziet daar wat Curatoren ruinite gaf en aanleiding om den Hre . BOSSCHL
op eerie vereerende wiize vergoeding to doen wegens deli
rang, dies hij met zijn vertrek van Groningen naar herwaarts had moeten opof eren . 1_lartelijk verblijden wij
ons met hem wegens de welverdiende bevordering tot
den uicuwen Leerfloel , en keuren wij bet een gepast begin zijner optrede van denzelven, dat hij zich over deze
ongezochte, fchoon aangename, toedragt van zaken in
dankbare en gepaste bewoordingen uitliet . Met veel regt
wederfpreel:t hij vervolgens het toegenegen oordeel der
zoodanigen onder zijne Vrienden, als de hem opgedragen taal. van onderwijs, wegens de dorheid en ongevalligheid van de Gefchiedenis der Middeleeuwen, eerder
voor cenen last- dan lustpost aanzagen, en alzoo, ondanks liun heter doe], hem weinig aanmoedigden, die,
ter zake van bet nut dezer beoefeningen, zich aangena+
mer vruchten belooft van bet onderzoeken en leeraren
over die tijden dcr harbaarschheid , die nogtans , tot
refit begrip omtrent de latere hedendangfche Gef'chiedenis, in velen ten grondflag dienen moeten, en over dezelve groot licht verfpreiden . Wel ter fnede daarom
heeft BOSSCHA, onzes iuziens, en tot nadere Raving van
ziju oordeel , deze Intreerede ingerigt ter aanprijzing van
de Ge/chiedenis dcr 111iddekeuiven, waarlijk , ter oorzake
van hare welbekende barbaarschlleid, to weinig beoefend
door de fleminnaars der oude Letteren, to veel verwaarloosd van Regtsgeleerden, latere Gefchiedfchrijvers, en
Mannen van den huidigen oppervlakkigen fmaak in we .
tenfchappen .
Voorzeker niemand befeft bcter dan onze Hoogieeraar,
verkuischt, gehik hij is , met de bevalligheid der Griekfche en Latijnfche Schrijvers, hoezeer de lompe onkunde der Monniken en de Gothifche ruwheid der Middelr
ceuwen daarbij afReken , en toenmaals, al wat finaak ea
befchaafdheid in kunstwerk of zeden genoemd moge worden, to eenemaal verbannen was door de woestheid der
tijden . Niets uitlokkends, erkent hij dus volmondig,
heeft de beoefening van dit gedeelte der Gefchiedenis
voor hun, die mecr bedoelen om zich to vermaken, dan
V v 5
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nut to fi :ichten . Daarcntegen zoo iemand met een wijsgeerig oo g cn leergieri,, harte den loop en de lot evallett
geourende de <\lideeiceuwen gaclellaat, dan verdient hare
Gclcli :Aenis , uaar hf : : woord van cacrno, bij uitnemendncid ewe Le•ezrteesteresfe des levees genaamd to worden . Want i,iecs getwgt Iterlrer, dan (lit tijdval :, d,ijdclhcid van aile utcnfcheiijke beramineen, en voorts de
9mtcst ouvoorziene uitkoinften , of verlichting nit de dui~terheid zelve ontrezen , geiijk weleer nit den bajert de
fchounhcid der Natunr geboren werd . De wereldheerfichapl, Aij van het Romeinlche Keizerriik ftortte in door
eigen zwaartc, werd verwonnen en vernietigd door den
nanval van barbaren, tegen alle redelijke verwacbting,
en wijst derhalve als met den vinger de zekerheid aan
van Gods Voorzienigheid . Of belpiegel den gansch vervallen Ilaat van kunlten en wetenfchappen in de Middeleeuwen, en juist uit dozen langen winternacht treden
dezelve met vernieuwden luister daarna ten voorichijn .
En to midden van hot bijtgeloof en zedenbederf, welk
den fchoonen Godsdienst van JFzus, en de hcili,heid
van deszclfs eerlle belijders , aangreep en hezoedelde,
nadat hij pas alomme , niet zonder hijkomend wonder ,
was gevestigd, ja ondanks de gruwelen en onmenlchelijkheid, waarmede cene dolle geestdrift woedde, was hot
nogtans wederom die treurige gefteltenis der tijden en
van Godsdienfiige verblinding of doormen liver, die de
Afgoderij ornverwierp , aan her moorddadig feel der
Zwaardvechters een cinde maal :te, bet onmenfchelijk to
vondeling leggen van onnoozele kinderen uitbande, de
huisfelijke favernij in ons wereiddeel aflchafre, en, door
zorgvuldigen cerbied your de Heilige Gederikfchriften van
den Godsdienst , geenen geringen voorraad bergde tot
een volgend heritel der befchaafde Letterkunde . Voeg
hicrbij bet zonderling verfchijufel van de opkomst en lotgevalkn der lcerbegrippen van DlAHOatrn , door geene
redelijke overtuiging, maar kracht van wapenen in hot
Oosrelijk Azic en cen voornaam gedeelte van Europa
doorgedron,en, gevestigd en terugged ;even . Zoo 'alt
voorzeker reeds nit deze wenken het nut der Gefchiedet!is van de Middeleetnven op to maken , en geef't derzelver hcoeleniug troosi in duistcre tijden , hoedanigen wij
to midden der heerichende verlichting beleefd hebben ,
daar zij met nadruk het geloof en vertrouwen in de Goddelijke Voorzienigheid leeraart, die de lotgevallen der
we-
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wereld regelt, offchoon niet volgens trenfchelijke uitzigten en beramingen .
Hier komt no- hij eene andere
zeer aangekgen nuttigheid der beoefening van dit ge .
deelte der Gcfcldedenis , daar in gele ;en , dat, in meni .
gen zin, onze hedtndaagfche zeden , gewoonten, bur .
gerlijke en hrijt skti if, ;e inrigtingen , bet letterwezen
ell de verde!iing der rangen van de `Vetenfchappen anti
onze Iloo ;e(c',1 11en, zeifs de huidige talen van Europa , voornam .lijk in de Nlidd_iecu+veu ontflaan zijn ,
en vandaar rnoeten toegelicht worden . Weshalve de
Redenaar, nu zijne tank afgewerkt hebbende , met eene
ern(lige aanprijiing 'o :(luit, om, behalve andere meer
nangename deelen der Gclcliiedkunde , en na derzelver
beoefenin , ook bet oog to vestigen op de zeer aangelegen tijden der onbefcihaafde Nliddelcet:wen ; cindigende
hij, ten flotte , met aanbevclinl van bet zwaar geteis .
teed, echter nog flandhoudend tT aderland, aan Gode,
en met a [bidding van den Vrede, zoo noodig voor deze gewesten, en tot den bloei van kuniten en wetenfchappen .
Lenigzins no ;;tans, dit mogen wij niet ontveinzen,
mishaag,le ons de keuze bijzonder van dat gedeelte der
vergelijkihg op bl . i t , alwaar de bevalligheid der Griekfehe en Romeinfche Schriften tegen die der Middeleeuwen
E.vordt overgeilefd, even als cone welopgevoede en uitnemend be(chaalde Nlaagd hij eene gereene Hoere affteckt . Immers hoe wel gel :ozen op zich zelve dat beeld
zijn more, en ichoon bet oor der Ouden zich aan dus .
danige vergelijking , krachtig in hare toepasfing , onzes inziens , niet zoude geFrgerd hebben (*) , de
meerdere kieschheid nogtans der hedendaagfche tijden
meesmuilt op tie gedachte , en oordeelt dezelve beneden de deftigheid van den openbaren Spreekftoel .
Met vermaak deelden wij onzen Lezeren den korten
anhoud mede dezer voortrefFelijke Intreerede , die in
heurigheid van taal , bevalligheid van voordragt , en
juistheid van betoog, allezins den Heere BosscHA waardtig is .
(*) Wij zeggen dit op grond vsrr bet aangevoerde wegens
de onkiesebheid der Ouden bij nu= in his Esfays and Trea:ifcs, Vol . I . P . 138 , waar bewijzen voorhanden aiju , die
it.eer dan voldoende ons bezegde wetdgen,
IWaar •
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thasrne;ningen omtrent de Z'n vkoort/en en derzelrer coinplicaticn , door C . NV . HLF . LAND
Li/fart ; van den
Boning van Pruis/en to 13crli/n .
Uit bet Floogduitsck
s'ertaald door A . NUBIAN , 1l7. D . op het Hoogezand.
.112et eeite Voorrede van den Hoo,gIecraar TIIUESSINir' .

Gron rn flrrfl . . hij El . Lekhof' en L . van Es . ISo8 .
In gr 8aro. 19o Bl .

D

eze Waarnemingen , reeds door Rec . met het groot.

,U [to genoegen in bet oorfpronkelijke gelezen, hadden bij hem de hoop doen geboren worden , dat
con deskundige de vertaling zou op zich nemen . Al
waren dezelve echter den Rec . nict bekend geweest,
dan nog zou de naam van HUFELAND, begeleid door
then van onzen Vaderlandfchen THOaJASSEN a THUESLINI., zonder een oog in de vertaling zelve geflagen to
hebben, bij hem de gegrondfte verwachtingen orntrent
bet belangrijke reeds hebben doen ontilaan .
\Vel is waar, dat wij reeds vele beroemdemannen, en
bijzonder ook onzen MICHELL , kuunen noemen, die
zich met het onderzock omtrent de Zenuwkoortfen hebben bezig gehouden ; maar niemand , durven wij zegerl , de Duitfche Geneeskundige HECKER alleen uitgezonderd , heeft zoo volledig in 't bijzonder over de
complication dercr Koortfen gehandeld , als HuFELAND ; complication , wier aanwezen imtners door vele
zoogenaamde Brownianen is ontkend, waardoor zij niet
zelden , nit eene verkeerde toepasfing, die Koortfen verkeerd .lijk behandeld hebben . Gaarne hechten wij dus
ons zegel aan de verzekering van den Eloogl . THUESSINK, dat doze \Vaarnemingen, in dit opzigt, iederen
Genoesheer tot naauwkeurig ondcrzoek en navolging
Inneten worden aangeprezen . Zij pasf n, om ons van
BUFELAND'S woorden to bedienen, in bet leerfelfel der
Z%-atuur ; daar de onpartijdige man or zich in 't geheel
niet aan ftoort , of zijne grondflellingen en regelen
in eon of ander heerfchend leerftelfel pasfen , niets fchrij .
vende dan het„ene hij door hcrhaaldo ondervinding be .
waarhei ,; had bevonden .
Na eenige inleiding over de hcerfchende ziektege .
f`cidhcid cn de kenmerkende toevailen der Zenuwkoorts,
over
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ever hare voorzeggingen ent fcheidingen , levert de
Schrijver eene uitvoerige befchrijviug der behandeling
van de Zenuwkoorts zelve, van die der toevallen eu
complication, daaronder de rheumatifche of catharrhale, de gastrifche, de ontftekingachtige en de rotach
tige brengende ; met twee ziektegevallen befluitende,
waarvan bet eerfle zich door deszelfs veranderlijken
vorm, en bet andere door deszelfs hardnekkigheid on.
derfcheidde .
Alles vindt Rec . zoo juist gefchreven en behandeld,
en met zoo vole blijken van echte prat ifche kennis
doormengd , dat hit op de herhaalde lezing van dit Boek
nicr genoeg bij zijne Nledegeneeskundigen kan aandringen . Hijdoetzulks rn(ige,omdathjvrzicn
zelven overtuigd is van de waarheid van HUFELAND'S
grondileliungen, en in de praftijk derzelver echtheid
getoetst heeft .
Ook aan bevooroordeelde fchragers
van hct Prowniaanfche gebouw bevelen wij de lezing
van (lit \Vertije ; wel[igt worden zij alsdan nog tijdil ;
van hunne verkeerde applicatien bij de behandeling vain
fotnnnige complicatien der Zenuwkoortfen overtuigd .
Naar wij gelooven niet dat zij thans zoo zeer op hun ftuk
flaan, nit immers hunne grootfte voorflanders, ROSCHLAUB, MARCUS , en de jonge FRANK, zoo aanmerkelijk
van ltelfel veranderd zijn, en deze laatfle in een onlangs
uitgekomen \Verkje openlijk verklaart , dat hij zich to
veel aan bet tleliel van BROWN overgegeven, en bijzonder daarin gedweald heeft, dat hij meende dat de geneeskundige wetenfchap binnen ftelfelmatige palen gehouden en uirgeoefend kon worden ; hun , die de echte
Geneeskunde, de kunst om bet Vaderland en deszelfs
Inwoners nuttig to zijn, will-n leeren kennen, de lezing
en herlezing der \Verken van eenen HIPPOCRATES , SYDENHAnr, BaGLIVIUS, en van anderen aanbevelende .

Historia rei Herbariae, Tom . I et
Ii . Amtleldami (flmflelaedav i) frmtibus tabernae Li .
brariae et Artium . 1207 . 3vo . form . maj .

CURTII SPRENGEL,

Menigvuldig en daarbij belangrijk zijn de Gefchriften
j~j van dezen Duitfchen Galeerden , die . bij iederen
Geneeskundigen ala zoadanig bekend bat
B-ehalve
dat
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dat hij zclf, nit Cells uit de Griekfche, Zweedfchc,
Engelfehe , dan weder nit de ltaliaanfche , I'ranfche
en R-;Ilandtche taietl, crcrfch ilende Wcrl .Ln ver , a ;lde,
fchreef hij zijne cigeue zoo wet in de f[oo,.rduitfclie als
Larijuiche . Must alleu kwatnen op Duiitchen t,o(Iem
in hut licht, otfchoon do nu v .)or ois li,ggende Kiui :lknndi e Gelchiedenis binn n Amlterdam , voor reu ;'nlng
van den Rock- en 11un : twiukel in de tt armoesttraat,
tell vourlehijil treedt .
De -Jeerde Sch' ijver verdeelt ziin uitvoerig Werk in
VII boLken . Hut lite , uit even zoo vele I-looi'dihik
ken helta .ulde , handelt over de eerfte beginlclcn d,r
Kruidkunde ; het a :'e, over hare toeuetnin ; ell vorderir, .6
gel' ; list 3de befciouwt hart afrt n ;iii ; het 4,1e, hare herfteilmg na de herieving der LettLrl,urtde ; het 5r .lc,
waarmede hut Tweede I)eel e.n a?nv .ulg neernt , befchrijft de t-rond(U linger der 1'lan ;en • ontledin ;g en den
gang der Srelfr ls ; het 6de beh .cndelt de beginlelen van
het Gcflachtstt,llcl ; terwiil hut 7de of laatlte zich tot
den tijd van L INNAR.u s bepaalr .
Hot moet den LtethehoLren der Kruidkunde in 't
bijzonder , en die der Natuurliji.e Gclchiedenis in 't
algemeen aaueenaam ziji ; , cfat dit Wcik, en wel op
onzen \Taderlandtchen grand, het licht zier ; het magi:t,
naar ons inzicn, een waarliik kiasfielc Werk nit, en Ver-m
dient daaront ook een ruim vertier, door hetwclh wij,
ook om den wil der \1Tetenlcbap, harteliilt wenichen,
dat de onderneming des Uitgevers rijkclijk zal fchadeloos gefteld worden .

Disputatio Philnfophico-,juridica de conjundtione 1'0,
pulorum ad 1'acem pcrpetuam , d .taun etc,
: GAEINU5 tar, WAI . , L%,, 'ardia
examini offer
Gronineae a . . d . r1; Stpt . ?zoc ii . I . Lt .
isa
_

f.

i) ;;i

1,V;jsgeer g- Regtsgele rde Tamer h . rxhe'ir. m over de vereeni.
ging der ITolken tot eenen eeuuwigen 1 tede . Ii ; gr . .
;,o
8
b>l .
Buiten hoorwerk enz . 130 bl

den Lezer, in de inleiding, eerie fchets gegevct#
to hebben van den ftaat oer Natuur, dien wij ons,
als v66r den hurgerftaat aanwezig gewecst ziincte ,
moeten voorftellen, en daarna van den Burgerftaat ,
welke de Mensch, volgens het bevel der Rude, is ina
gea
4- ,
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gegaan, nadat hij gezien had, dat hij zijne regten in
den that der Natuur niet kon beveiligen , betoogt de
Schrijver vervolgens , dat de tegenwoordige itaat der
Volken niet ongelijk is aan then der enkele perfonen v66i
bet daar(tellen van den Burgerllaat, en dai ook werke .
lijk [yeroemde Volken, wijze Staatsmunnen en verlichte Geleerden van tijd tot' tijd pogingi°n hebben in het
werk gelleld, of ten minlle wenken , egeveu, om ook
onder de Volken zulk een algemeenen Were] dflaat in
to rigten ; waarom bet den Schrijver belaingrijk genoeg
is voorgekomen, deze pogingen der Volken, en de gedachten der Geleerden daarover, tot een onderwerp vau
zijue Verhandeiing to maken, waarbij hij wel met vele
moeijelijkheden to woritelen had , maar we]ke hij echter,
door de gcdachte aan de belangrijkheid en het honge
gewigt van zijn onderwerp voor de tnenschheid, gelukkig
is to oven gekomen .
In bet Ifle Hoofdll . handelt de Schrijver over de mid .
delen, welke de Volken op vcrfchillende tijden gebruikt
hebben, om zekerheid van regten to verkrijgen ; daarin
melding makende van , door de Volken verkozene ,
icheidsmannen, en van de hulp van naburen ter beflisfing hunner regtsgk2fchillen . Daar echter deze midd_ieleu
fchielijk ongenoegzaam bevonden werden , kwam men
op de gedachte, om Volksverbonden (Sifernata Cititatum door PUFENDO P genoemd) daar to ttellen, waarvan bet verbond der 14nphOyones, dat der Lyciers etc
bet Ac1aisch verbond , bet I)uitfche, bet Zwitfrfhe,
bet 1`ederlandfche en l4merikavfche genoemd worden .
- Van alle deze verbonden worden de nadeelen , die
echter vol-, ens den Schrijver niet zoo -root zijn als der •
zelver voordeelen, opgegeven, char die vere nigingen
van Staten meestentijds geblocid hebben, en nooit, dan
door v reem .i e magt, vernietigd zijn .
Ondertusichen hadden deze verbonden flechts tusfchen
weinige Volken plants, en bet was daaroni, dat geleer®
de en verlichte mannen van tijd tot tijd onderzocht
hebben , of zulk een verbond niet voor alle Volken mogelijk ware ; waarom de Schrijver dan ook overgaat tot
bet npgeven van dezer gevoelens , en wel in bet Ilde
Iloofd]l . over de ontwerpen van HENDRIX DEN IV
Vooraf echter merkt
ter bereiking van dit doe] .
hij zeer gepast aan , dat bet niemand verwonderen
snoet , dat wen bij do Grieken an Rotneiuuen geene
fpo,
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fporen van zulk cene vereeniging met vreemde Volkei
vindt, omdat deze beide Volken zich bovcn alle andere
verheven waanden , en met deze gcene gemeenfehap oefendien ; noch ook in de Middelceuwen, onldat er men
gerloccgzaarn gcene verbindtenis tusfchen de Volken
plaats had, en men alleen niaar over bet tegenwoordi .
gedaclit ; waaruit ('us de Schrijver bcfluit , dat aau
ui,NDRIK 1)F.N 1V de cer toekonlt , de vader van zulk
een ontwerp geweest to ziju .
1)eze fchijnt namelijk,
v66r zijne kOmst tot den troon van I{ rankrijk , reeds
gcdacht to hebben over cone verceniging der C;hristcnen, en, uit vrees your de toenemende magi van bet
Huis van Oostculijt ., terilond, toen hij Koning gewor®
den was , hierovcr in onderhandeling to zijn getredeit
met EL1z .,iwTu, KOningin van I :ngeland, welke , gelijk ook de Koning van Denenlarken en van Zweden, de
Vereenigde Nederlanden , Zwitterland , en de mceste
Duitfche Vorflen, dezen voorllag ten hnlogfte goedkeurden ; wanneer ongelukkig ELIZABETH twee jaren later
overleed, en haar Opvolger , JACOBUS DE 1, niet die
lIerkte van gcest had, welke er vercischt wordt, om
zulk een heilzaam ontwerp in zijne voile waarde to doorzien . Vervoigens geeft de Schrijver eene naauwkeurige
opgave van bet ontwerp zelve van IIENDRII{ DEN IV,
waarvan bet doel zoude ziju, oni aan !Europa voor altijd rust en veiligheid to bezorgen, ten welken einde
hij zes klcinere en ddn groot of opperile Gerigtshof wilde hebben daargefleld, waartoe iedcr Volk, naar mate
van ziju getal , Afgevaardigden zenden zoude , en voor
hetweik alle gefchillen tusichen de Volken zouden worden bepleit . Zoodanig was allcs voorbereid, zoo Ilond
alles uirg , :voerd to wordcn, toen de ontwerpcr ongeluk1:ig vermoord werd , en met hem de blijde vooruitzivtcll
der menschhei,l tc nietc ginger .
Ilierop geeft de Schrijver de verfchillendc gevoelens
der Geieerden over dit ontwerp van IIEN1)RIK DEN IV
op , als van SULLY . Van dell P~aroIi VAN B1ELI'IiLD, Van
MEFRMAN, V811 ANCILLON ell van VILL1:LS, waarbij
bij eindelijk, met eene hem pasfende ze~iigheid, zijn cigen gevoelen voegt , daariti prijzende heigene cr in to
prijzen valt, maar ook to refit daarin die boeijen der zedeiijke en burgerlijke vrijheid en dien gedurigen oorlog
tegen de Onchristcncn, op cene wijze, die den Wijs .
geer en den Wereldburger betaamt, verachteude .
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In bet IIIde fioofdf .. felt de Schrijver hot gevoelen
van DE GROOT voor, en wederlegt diens aanvallers met
de woorden van GRAS, in zijne ov-,rfchoone Latsdatio
Iltrgonis Grotii, p . 75 .
In bet IVde lloofdft . geeft de Schrijver bet gevoelen op van den Aot DE ST . PIERRE en van ROUSSEAU .
Niet zoo zeer aan de inwendige inrigting der Staten ,
als aan derzelver uitwendige betrekkingen , fchrijft
ROUSSEAU derzelver ongelukken toe , ter wegneming
van welke ook hij een algemeen Verbond der Volken wil
hebben daargefteld, beftierd door een opperfte Gerigtshof, dat alle onderlinge verfchillen zoude beflisfen . Twee
vragen ftelt zich ROUSSEAU voor : ten eer(te, of zoo .
danig een verbond cenen eeuwigen Vrede zoude to weeg
brengen , on ten tweede, of hot belang der Volken zullc
een verbond vordert ; welke vragen hij beide Itellig beantwoordt .
Hot gevoelen dezer beide mannen voorgefteld hebhende , laat hij vervolgens bet oordcel over hetzelve
volgen van LEIBNITZ, KANT en EDIBSER, van welken
laatflen hij deszelfsfpitsvondige tegenwerpingen, met eene
fcherpzinnigheid, die zijn oordeel eer aandoet, (zonder
echter daarom bet plan van ROUSSEAU good to keuren)
wedcrlegt ; befluitende dit Iloofdft . met cene opgave
van bet verfchil tusfchen de gevoelens van den Abt
DE ST . PIERRE en van IIENDRIK DEN IV .
In het VdeIIoofdft . befchouwt de Schrijverhet gevoelen van VON LILIENFELS, die, geluk voor bet hoofddoel der menschhcid erkennende, daarom een eeuwigen
Vrede wil, omdat de Oorlog bet mensclidom ongelukkig maakt, en daartoe almede eon opperlle Gerigtshof
under de Volken als hot bcste nmiddel befchouwt ;
welk opperfte Gerigtshof hij echter nog in fommige
gevallen aan con algemeen Congres coil ouderworperi
hebben .
In bet Vide Hoofdft . komt bet gevoelen van KANT
op bet tooneel, die eenen eeuwigen Vrede, als een
idc, door de Redo voorgefteld, tot hetwelk de Volken
gedurig naderen moeten, befchouwt, zonder to onderzoeken, of zoo lets ooit zal worden daargefteld, daar
de item der Rede, om daar been to fireven , nan niemand twijfelachtig kan voorkomen ; deelende de Schrijver vervolgens de praeliminaire voorwaarden mede, zonX x
(1e1;
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der wclke, volgens KANT , de nadering tot dezen Vre,
do onmogelijk is .
Hierop geeft hij de definitive Vredes -artikelen, volgens KANT, op ; en vergelijkt, vervoIgens,nauog vooraf,
in bet begin van het VIlde Hoofdfi . , melding gemaakt
to hebben van de gevoelens vats FICHTE en SCHWAB-, deze onderfcleidnegvoelnsderGlerdnmet lkan,
deren, daarin aantoonende her groot verfchil tusfcheri
de ouderen en uieuwen, ten opzigte van de uitgebreidheid van dezen Vrede, en regtdoende aan de verdienlien van den beroemden ttAty a , als den eerften , (lie het
fireven near eeuen eeuwigen Vrede als pligt heeft voorgefield, en ons dentelven als een idt, dat in oils geinoed is ingedrukt, en als een regulatif bcginIel voor
ooze handelingen dienen moot, heeft leeren kennen .
Eindclijk geeft de Schrijver, in bet \TIIIf}e I-loofdfL,
zijn eigen gevoelen , ter beantwoording van de vraag -of er ooit eene vereeniging der Volken tot eenen eeuwigen Vrcde zal plaats hebben? op, in dezer voegeo . dat,
offchoon cen eeuwige Vrede , in deszelfs alleruitgebreids
lien zin, volgens de natuur der ideen niet zal vervezenlijkt worden, bet echter pligt is daar heen te fire .
ven , daar die vereeniging der Volken tot then Vrede
ontwijfelbaar konien zal ; en dat men daartoe niet ziett
moet op de Gelchiedenis , welke flechts leert, wat gefchied is, maar op de Rede , en den doelmatigen canleg der Natuur, welke leert, wat gefchieden moet .
Voorts zegt de Schrijver, dat het doel van dit Verbond
beveiliging der rentern moet zijn ; dat verfiandsverlichting en deugdsbetrachting deszelfs toekomst verhaastera
zal ; dat , in het biiznnder , de beoefening van het Natuur.. Staats- en Volken-regt door de magtigen daartoe
vecl zal toebrengen ; en dat, welke ook de voordeelett
van zulk eerie vereeniging zijn mog :n, het voor ons geneeg is, dat de Redc de naderitig tot dezelve gebiedt,
en dat de Natuur derzelver toei,oinst belooft ; befluitende eindeliik dit Hoofdfluk en daarmede zijne fchoone
Verhandeling met de drie bekende, hierop toepasfelijke,
coupletten uit de ecrfie afdeeling van den Lierzang van
ARNTZENIUS voor de i8de Eeuw .

Zict dear den inhoud van eene Verhandeling, welke
idle blijken draagt van de belezenheid, werkzaamheid en
kunde van derzelver Schrijver, welke daarenboven geI'chreven is in een zuiveren Latijnfchen fiijl, en daar-
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door getuigenis geeft van des Schrijvers gemeenzaamheid
met de fchriften der Ouden ; gelijk de geheele behandeling van bet onderwerp , en ook inzonderheid de 40,
achter de Verhandeling gevoegde, Thefes aantoonen,dat
hij de beoefening, ook der nieuwere Wijsgeerte, op de
gelukkigfte wijze, met die der Regtsgeleerdbeid verhonden heeft ; zoo dat wij alle redenen meenen to hebben, om
aan onze Lezers de gunftigite gedachten van dit Ituk in
to boezemen, en om den Schrijver met dezen zijnen letterarbeid,en de Groninger Hoogefchool met eeti' Kweekeling , welke haar zoo zeer tot eer verftrekt , geluk
to wenfchen .

Reize door Duitschlands Noordelijke belft, en de nieutae
Franfche Departementen, in den zomer van t 8o6 . Door
A . J. BONGARDT . Ilde en laatfle Deel . Met Platen .
Te Haarlem, bij F . Bohn . In gr. 8vo . 274 1312.
et nog in den jare 1807 beloofde Tweede en laatfte
Deel dezer Reize verlcheen ten toegezegden tijde .
Het is volftrekt in denzelfden fmaak en ftijl als het voor .
gaande ; weshalve de daarop gemaakte aanmerkingert ook
op bet tegenwoordig Deel pasfen (*) . Ons that over.
zulks niets auders to doen, dan het verder beloop dezes
Reisverhaals kortelijk op to geven , en dus ooze Lezers to onderrigten, wat zij in dit Boekdeel zullen aantreffen .
Casfel is de eerfte lad, welke wij hier intreden , en waar
ens meer bijzonder bet groot gebouw voor de Modelled
vertoond wordt , alsmede het Mufeum . Het buitenverblijf LPilhelms-huhe, 't Been de Reiziger, met eene order
van den Keurvorst voorzien , bezigtigde, brengt hem in
verrukking . De dag, bier betteed, houdt hij voor eeit
der fchoonfte zijner geheele reize ; „ doch het is,"
vtoegt hij er nevens , „ bijkans niet mogdijk, dit genot
volkomen naar waarde to befchrijven, daar de fterkite
Avoorden , de uitgezochtfte fpreekwijzen, immer verre
ben den de tafereelen zullen blijven, die men onderneemt
to geven . ik zal bet echter • wagen eene fchets van alles
to
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to leveren, om er ten minfte eenig denkbeeld van to doers
vormen , en hierin mag ik nog wel door al de verbee'dingskracht , al het gevoel, waarvoor ik vatbaar ben,
onderftennd worden ."- De toon der befchrijving draagt
nierkteekens van des Schrijvers verrukking ; dock er komen aanmerkelijke vallen in . Eerie fraaije Piaat des Waterrals van den 4quedu& aldaar fiert her \Verk op .
De Reistogt van Casfel tot Lirburg- aan de Lahn maakt
cone volgende Af'dcel ng nit . - 1-let fchijnt , dat de
Beer BONGARDT 0113 goeddeeis in dit ftuk all._ zijne Reizen in dien oord wil leveren . Van daar vinden wij bier
ingevlochten een Reistoo-t vit Holland naar
over
Wezel en Dusfeldorp , in den jare i Soi geheel , en nog •
cons gedeehelijk in 1804 gedaau . Als eene opmerkenstivaardige bijzonderheid treifen wij bier aau , dat men in
de ftreken van Ober-Selten en Erbaeh „ dilkwijis cone
bijzondere klasfe van menfchen opmerkt, zijnde boeren
of voerlieden , die eenigermate Geestclijken zijn van de
Orde der Minoritcn . Zij dragen geen knoopen aan de
bovenkleecteren, laren de baarden rondont de kin wasfen , dock ziju getrouwd , en hunne Vrouwen otlderfcheiden zich in niets ."
Met Frankfort is onze Reiziger hoogst ingenomen .
„ Doze Stad is de plants, waar de Reiziger komen moot,
om vermaak to genieten ; die is de plaats, waar bezigheid en groote drukte naauw verbonden zijn met uitfpanningrn en vermaken . De Reiziger, die bier voor (om)
zijue zaken komt, hetwelk, daar deze plaats als in bet
niiddelpunt van Europa gelegen is, natuurlijk veel bet
geval is , heeft bier tevens gelegenheid, (om) ziinen geese
to verpoozen, en zijn verblijf, door de afwistcling, nuttig
en aangenaatn tevens to maken . De heiziger, die bier
alleen komt ter uitfpanning, zal deze begeerte kunneta
bevredigen , zoo good als in eene Refidentie ." -- Dolt
zijn de ommeftreken verrukkend ; alics ademt bier vreugde en vrolijkheid . Dit wordt met gevoel befchreven .
De afdeeling , de Illein-vaart getiteld , lchenkt eene
bevallige afwisfeling ; zoo ook die de Rhijnvaart tct
Coblenz vermeldt , welke hij als 'c ware de kroon zijner
Reize noemt, en zich verlegeu vindt in de kettze van gefchikte woorden en rangfchikking zijner gewaarwordingen . Tweemalen bad hij die verrukkelijke vaart gedaan,
in den tare i8oi en op de tegenwoordige Reize , 't geeri
tanlciding gee ft tot vergelijkingen tusfchen den vooXpalimen
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gen flaat en den tegenwoordigen, betreffende de nieuwe
Departementen des F1a?1fchen Keizerrijks, tusfchenRhiifa
en 11Taas gclegen . Guntli,g is bet oog, waarmede hij de
veranderingen, door bet Franfche Belluur gemaakt, be .
fchouwt . Het vermelden van Cohlenz en Ehrenbreitfiei ;7 gnat
gepaard met cene fraaije Afbeelding dier twee plaatfen .
Tot bijzonderheden knnnen wij ons niet inlaten ; doch
onvermeld moeten niet blijven des Schrijvers algemeene
nanmerkingen over Duitschland . „ Niet Ii-t," fchrijfc
laij, „ zal men, na al bet voorgaande, befluiren, dat
Dttitschland mij niet bijzondcr bevallen heeft ; inregendeel zal men zeggen, dat ik over bet geheel eene aanlok .
kelijke fchilderij van dat Land opbang . Doch in der
daad, en zonder van alle fchoonheden, belangrijke za.en en bijzonderheden, die voornamelijk altoos reizigers
treffen , no- meer to gewagen , bezit Duitschland vele
wezenlijke voorregten, die aan alle landen , in dezelfde
evenredigheid , niet eigen 2ijn . -- Men verbeelde zich
flechts de gematigdheid en gezondheid der luchtllreek,
die nicest overal onverkenbaar is [dit wil in 't Neder .
dt,itsch zeggen, onmiskenbear], de uitmuntende levees •
.middelen en drunken , in fommige artikelen wel minder,
cdoch' in andere meer clan in Holland to achten . 1 ovenal
de verkeering , dat voorname punt der menfchelijke
zamenleving ., heeft eene zeldzame voimaaktheid tnogen
bereiken . flier to lande zijn gul- en gastvrijheid ten
Croon verlaeven, en is de verkeering van te hooger waarde, daar men meet naar %vezeniijke dan naar fchitterende
hoedanigheden vraagt , daar de letteren en fraaije kun .
flen in 't algemcen racer de ziel der gefprekken uitmaken .
llierbij kom.t nog, dat men zeker nergens zoo veel dagelijkscli voedfel voor den geest vindt , terwiji toch
xnisfchien in Duitschland alleen zoo veel gedrukt wordt
als in gansch Europa zamengenomen ; de evenredigheid
van bet goede en 1,lcchte voor bet overige gelijk gefteld
2ijnde , words zeker nergens zoo veel goeds gelezen ,
dan'[als] in dit land, waarin omtrent ieder cen leest,
waar alle pogingen hoe linger hoe nicer zamenwerken
cam nutte kundigheden onder den gemeenen man to ver .
fpreiden . 1k gelon .•e , dat eene inrigting, gelijk bij ons
de lofFelijke Maatfchappij Tot ,Vt :t ran 't Algemeen is, in
een en under bijzortder veel goeds zou kunnen bewerken ;
doch men moot van de meer en meer vergrootende flateu,
waardoor de kleiue geest , de onderfcheide belangen en
deck.
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denkwijzen zich verliezen zullen , veel goeds hopen .
-- Intusfchen werken de menigvuldige en doorgaans
voortreffelijk ingerigte Scholen, de Leesbibliotheken, de
voorbeelden, door Regeringen en aanzienlijken gegeven,
kortom alles, tot Un oogmerk , zijnde eene hehoorlijke
verlichting -- en fpoedig zal de gemeene Duitfch_er, to
lang voor dom uitgefcholden , to lang miskend , alle
overigeVolken van Europa achter zich laten, gelijk met
de zulken, die opvocdung en onderwijs hebben mngen
genieten, in vela ohzi ten reeds hat geval is ." -- Geen
wonder , dat cen Hollander, met Dtritschland zoo zeer
ingen omen, in zijne Aanteekeningen, den grooten Hollandfchen Dichter 1ULDERDIJK, die er cen allerongunffigst
oordeel over velt, niet ongemoeia hiat , maar een vinni .
gen zet geeft . Zon Vooriugenomenheid hier niet aan
den eenen , en 'I'e„eningenomenheid aan den anderen
karat de pen voeren' Wij gelooven die vraag met ja to
nogen beantwoorden .
Keulen bevalt onzen Reiziger niet . 't Merkwaardig.
1te, door hem daar gevonden , was het zonderling Kabi.
net van den Baron V 4N HUPSCH , hier kort befchreven,
doch daar thans niet meer voorhanden , daar Hunscx
overladen is , en de Landgraaf van Hes/en Darmflad,
tan wien hij bet bij ititerlten wille gemaakt had, 't zelve teritond heeft weggeyoerd .
Schoon de Heer BQNGARDT , op de Reis, welke hij
eigenlijk uitgeeft, van Keulen naar Aken gereisd is, kari
hij niet nalaten, een Reistogt van Keulen tot Gelder hier
in re lasfchen . Den draad zijner laattle Rcize weder opvattende, brengt hij den Lezer to Aken en Borchet, en
vermeldt des eenige bijzonderheden .
Masstricht intredende, komt bij den Reiziger de Hollander boven . -- „ Een Hollander ziet dit voormalig
cigendom van zijn Vaderland, niet zonder eene fmarteIijke aandoening over deszelfs verlies, die to fmartelijker wordt , als men de waarde van deze plaats vervolgens ontwaart ." - De Bombardementen van 1 793 en
1794 hebben cene onbefchrijflijke fchade to wege ge .
bragt, waarvan nog alle mcrkteekenen niet zijn weggeruimd ; doch , over 't gehee) kan men zeggen , dat Maastricht met eenen vernieuwden moister uit de asfche is verj •e zen . Het grootfte gedeelte van het aangenaam lommer
der wallen is nog njer weder heriTeld, vele kloosters en
kerken waren verwoest , andere naderhand bedorven
door
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door bet gebrnik voor Hospitaleta , Magazijnen enz . ;
doch eenige en wel de beste kerken zijn weder in orde
gebragt, zelfs beter dan to voren ; vele kloosters zijn tot
ichoone woonhuizen vertirnmerd , of tot fcholen ingevigt ; huizen vol fmaak en knapheid vallen overal op [dit
wil in 't Nederduitsch zeggen, dour zich overal op] ; overheerlijk is de ttad verlicht en beftraat, terwijl alle deze
verbeteringen uog geftadig en trapswijze bliJ'ven voortgaan ." - Het groot ontwerp , om den Rhijn met de
Schelde to vereenigen, 't gecn thans door de F-anfchen
wordt ten uitvoer gebragt , zijnde de aannemin4 tot
Maastricht toe reeds gefchied, bij welke Stad daardoor
cene foort van haven zal gemaakt worden, -- „ Het
welflagen van dit ontwerp," voegt er de Reiziger nevens, „ bijna buiten twijfel, als men nagaat dat het
door Franfchen gevormd is en t1itgevoerd wo .-dt , zal
zeker aan deze Stad bijzonder veel voordeel aanbrerl .
gen ."
De Heer BONGARDT neemt over Roerrnonde en Gelder
zijne reis naar Cleef, 't weak vervolgens de aandacht des
Reizigers trekt en het einde zijner Reis uitmaakt . In
een RTafchrift eenige algemeene aanmerkingen nopens
de nieuwe Franfche Departementen gevende , vangt hij
aan, „ de Inwoners doorgaans geluk to wenfchen over
de vereeniging met Frankrijk ;" de reden, ter ftavinge
hiervan , leze men in bet Werk .

Mengelingen, door Mr . WILLEM BILDERDIUK . Ihde ))eel.
Te ehnflerdain , bij J . Allart . z8o3 . In gr . $,® .
167 Bl.
oezeer dit

Deel der oude Mengelingen het

rierde
der nieuwe Mengelingen van den Heere
H derde Deel
fchij}nt vooraf to gaan, is zuulks ons echter
93ILDERDIJK

welkom, als zijnde eene verzameling van een vijfentwintigtal afzonderlijke dichtgedachten , bij onderfcheidene gelegenheden , in vroegeren en lateren tijd , zelfs
nog in dit loopende jaar , vervaardigd . Men kan niet
alles , in zulk een bundel , even fchoon verwachten .
Niet 4Mn zang echter, of hij draagt het kenwerk van
s'Dichters kunst . Her minst van alien beviel den Resenfent het laattte ftukfe, getteld ; Jfijn .3mizenverblrjf,
om
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otn de herhaalde ,7eremiaden, weike daarin voorkomen,
ilrijdig met de rninre en frisrehe velden rondom Katwijk,
weike de Dichter voor tie Ilaagfche beestlijkheden zegt
verruild to hebben, en vonral oin den fcherpen uitval op
drie Duitfche Dichtcrs, wier roem, in ondericheidene
vai<kcn van lier- helden- en leer-dicht, algemeen gevestigd is . Van SCHILLER's drekhoop, KLOPSTOCK'S droolntebttlk en van IIALLIR'S laf gezfvets moest inen bij een bechaafd man nooit gewaagd viuden .
Bij de Grootmoeders Klacht , naar het Boers-vriefche van
den ouden DichterGvsBERT japix, , hadden wij gaarne ecne getrouwer overneming verlangd, dan nu bij eene vrije
navolging gefchied is . Geheel dit ftukje echter beviel ons
zoo zeer, dat deszelfs mededeeling, hoezeer eenigzins
buiten bet beftek van ons Maandwerk, onzen Lezeren
ongetwijfeld moet behagen ; ziet bier dan hetzelve

r

GROOTMOEDERS KLACHT.
Wars van Grootmo4rs tafelkruimelen,
Tuk, de wareld in to tuimelen,
Vond WIF IAITSEN t'huis geen' tier .
Op een' eiken' plank to lobberen,
Op de baren rond to dobberen,
u ! Dit had cen' beter zwier !
„'t Huis to mulren, t'hui : ; to krenteleu,
Koe en ploegtlaart na to drentelen,
Neer, Lint levee heeft geen' aart .
Jk zoek wilder avonturen,
Dan den dric(lal plat to fchuren,
Dan to droomen aan den haard .
, Croote Pier waar glad vergeten,
Niemand zou cr van hem weten,
Had hi i t'huis zijn' brij geroerd .
k, aar, door golf en zee to woelen,
Vijanden den voet to fpoelen,
ileeft z}jn' naam tenn top gevoerd .
~, 'k Wil bet tout van fchuimers fchuimen,
't Spaansch gefpuis bet ruin doen ruimen,
En brageeren op den vloed" .
Mar mcd ewaait de zeeberemmer
Cm zjjn hoofd bet blinkend lemmer,
En de pluimen otn den hoed .
Groot .
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Grootjen zag hem op de baren
't Vadcrlijke 11rand ontvaren,
En , gebloosd van heldenmoed,
Op den hoogen fteven prijken,
Danr hij't land to rug zag wijken,
Met den hollen affcheidsgroet .
Grootjen zag bet (en ontroerde)
Hoe de wind hem henen voerde ;
En verilijfde waar zij flood,
Daar zij op den dijk geklommen
't Land van baren zag omzwommen,
En den afgrond in den mond.

• Ww ! (dus kermt zij) ach, waar henen?
(De oever davert van haar ftenen)
Is her u to naauw op 't land?
WIFI zoo moeder op mocht kijken,
Ach , hoe zou haar 't hart bezwijken 1
Ach ! zij keert zich om in 't zand .

• Gij, bij 't gapen van de golven,
Die er duizenden bedolven,

Duizend zwolgen in haar fchoot
Omgefold door oost en westen Gij de built der visfchen mesten ,
Die vast loeren om uw boot .

• Opgeflingerd tot de wolken,
Nedrgefmakt in 't diepst der kolken,
Nu ten hemel , dan ter hell',
Mag Been nagel zich verwrikken,
Of men heeft den dood to flikken,
In den grondeloozen wel.
„ Daar, bij 't mast- en kabelkerven,
Zoo, gezond van hart, to flerven,
Voor den avond van zijn' dag!
Daar, als fchrik en doodangst nijpen ,
Slechts een' plank in d'arm to grijpen,
Die tot fterfbed ftrekken magi
„ 6 War jammer, wat ellendel
War rampzalig levensende t
WIF, en gij -m gij vreest bet niet?
Zie dan war ge mij doet Iijdent
Zie %vat mesten inij doorfnijdep,
Die voor u bet leven liet t
X x 5
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• Nog getroostte ik 't mij, en duldde,
Schoon de ftormwind orn u brulde,
(Brengt uw Neil, uw lot dic met)
Toogt ge flechts cer koopvaardije ;
Maar wat woeste razernile,
Drijft u waar men vecht op zee?

• Waar men niet een" flap lean deinzen,
Schoon de dood u aan moog greinzen ;
Waar de wanhoop knarfetandt ;
Schip en manfchap in bet honderd
In cen' wenk ten afgrond dondert,
Door ziju eigen lont verbrand .
,z Zoeter waar bet in de weide ;
Met de fchaapjens op de heide, •
Met de meisjens aan den tract .
Zoeter, fuikelr uit to zetten,
Wild to lokken in zijn netten,
Aan de geest of waterkant .
„ Veld en moeskruidtuin to fproeien ,
Laan en boomgaardhout to fiioeieu ;
Dat beet levee , liefue kind I
jongen, keer tot veld en kudden !
Maar gij flaat bet hoofd to fchudden,
En ik praat flechts in den wind .
„ Wel dan! zeil in 'shemels hoede!
Strekk' de zeetocht u ten goede I
lk beveel u in Gods hand .
Scuur Flij u uit waterbaren,
Zee- en klip- en flrundgevarcn,
Door ziju' Ei~gel blij aan land l"
Dus, dus fprak met fchreiende oggen,
Op haar krukjen nedrgebogen,
De arme Best met fchor geluid :
Mn , een luttel neergezeten,
• Neen, ik kan bet niet vergeteul"
Riep zij hikjtend, fnikkeud uit .

• WiF ontvlucht mij ! WIF ontvaart mij !
Hemel , ach ! wat angst bezwaart mij,
Daar hij op de diepte plnscht,
Waar de visch der zaiderilraixden
't Water uit zijn ingewanden
Over zei}en blaast en mast .
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• Al mijn leden trillen, beven,
Als ik nadenk hoe zij zweven,
Tuimlend in bet golfgeklots,
Dat en mast en flevens fplijten ,
Kielen van elkaar kan riiten,
Of verpletten op de rots .

• Daar de nood voor 't veege leven
Schip en lading prijs doet geaen ;
Daar men op een dregtouw rijdc ;
Nederploft op harde zanden ;
Of to barften hoot in ' t ftrauden ;
En crdn dood tiendubbeld lijdt!

• Hemel I kan men 't waarheid houen?
Die de dood zoo no aanfchouwen,
Dien zij zoo in de ooren greeuwt,
Wen bet fchuimend golvenbraken
Tot de flarren fchijnt to raken,
En den donder overfcbreeuwt.

• Die don weder wind en baren
Op Gods wenken zien bedaren
En gemuilbatid door zijn kracht :
Aan de dood haar buic ontwririgeu ;
Vaartuig, fchat, en fchepelingen
Aan behouden ree gebracht :
• Die de lof diet Ahnacht zongen,
Die den afgrond had bedwongen,
Tot verzwelging reeds gereed !
Kan men (zeg ik) waarheid houdett,
Dat r vap hun, die dit aanfchouden,
lemand oolt zijn' God vergeet?
„ Dar die ooit als woeste dieren,
Jol, brooddronken, zoudett tieren ;
Moedwil drijvent zwelgerij?
Rust en vrde en orde fchenden,
Of zij God noch wetten kenden,
In vervloekte razernij?

• Ach , dot tochtig vee vol waede,
Dat Gods gramfchap tart en roede,
Roept Hjj ; als verdoolden, we#r .
Ja, als afgedwaalde lammeren,
L ie zijn weldoend harte jammeren .
Altijd vaster, altijd tear.
„ God l
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„ God! zie neder op mijn fmarte ;
En, zoo ooit mijn zuchtend harte
Vuiig tot uw Alma ;;ht riep!
Leer, d leer mijn' wit hefetfen,
't i lame tot u op L'-' hef'wn '
Als hij weerkeert van he, diep .

In bet ftukje voor den Vrienden-rol van den Hcer
in 1807, bekruipt elken kunstininnaar eene angltige vrc 's voor hot verifies Lies Puilczangers, wauneer hij leest :
it:RONJMO DR VRIES ,

Eli wat, wat ben ik op dit pas!
Een handvol uitgehla'kerde asch 1
--- - De vizirs! ik belt gcweest .
Loch hoe gelukkig vindt zich deze angst geheel verdre,
ven, wanneer het jaar 18o8 voor lien zelfden Vriend ecn
Oebcortegroct aan de'szelfs Zoontje levert, welks vi .uding
en kracht bet uitgehluschte dichtvuur ties vorigen jaars
Rls in eenen nieuwen gioed ontftoken vertpont! Wij zoudcn haast :Ahier met den Vennfi r zeggen :
Sib jus ticcatque perire poetis .

Odilde, door Mr . WM . DILDERDYJrt .
In 's Gravenhage,
b9 imnlerzeel en Comp . i8o8 . In gr . Svo .

'f- lenc verzameiing van Minne- en fluwelijks-zangen,
door den Dichter in de jaren 178.E tot 1794 vervaarctigd, en uit den kladwinkel, waarin zij, onder den alzitzs zotten titel van Oden en Gedichtcsz, verltoven la , in
cenen zuiveren form aan het diclitlievend Publick hergeven . De afwisfeling, welke overal in deze, anderzins zoo geheel uitgeputte, ftoffe gevonden wordt, droeg
reeds voorlan eene algenneene bewondering w .-g, uit
hoofde der nieuvve voorftellingen en wendin en , welke
in iederen tang voorkomen . Bij dezen herdruk, echter,
badden wij onder den laatiten zing : of) lrzrjrrcr Egd herjari;g, liefst het woord ex tempore weggelaten gezien,
Aaar een vers van sneer dan driehonderd regels, verwis:alende overal in rijkdom van gedacluen` en beelden , en
it-Hens in maat, naauwelijl;s de vlo .eibaazheid van zulk
e^-Zc dichtader Iaat denkkdn .
Dicht-
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Dichtproeve, door J . G. LE SAGE TEN BROER . Te Rotterdam,
bij N . Curnel . i8o8 . In gr. Svo . 86 Blad:.
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zijn inderdaad eenigzins veriegen met de beoordeeling
yy dezer Dichtproeve. Zillion wij dezelve coetfen aan de
regelen eerier l1renge kritiek? Dlt zoo den Schrijver, die nog
Jung fchijnt to cvezen en doze flukies eer/ieiingea noemt, ligteIijk kunnen ter nederflaan,en alien mood benemen, om bij rijpere Iaren ook rijpere vruchten voort ce brengen . Zullen wij
dezelve aanprijzen, hcmelhoog verheffen, en den Dichter eene
plaats op den Nederlandfchen Zangberg waardig keuren? Dic
zoude, veelligt, van cone nog radeeliger uitwerking op den
jeugdi,, en Schrijvet kunnen zijn, en dit verbiedt ons ook die
onpardidige waarheidsliefde, welke elken kunstregter moot bezielen en in alle zijne oordeelvellingen uitblinken . GemakkeIilker is bet voor een' Recenfent, een work to beoordeelen,
hetwelk hij met ~ene penncareek eon nieesterfiuk ofeen broddel,perk kan noemen, welits Autheur hij een : boven alien lof verheven! kan toezwaaijen, of met een koel en trotsch : apage
afwijzen .
\Vij moeten dus bier den middelweg houden, en zillion (3ng
oordeel onpartijdig en befcbeiden voordrageu . Hot komt hieron neder.
De Heer LC SAGE TEN BROEK must, tot dus verre, nict uit
in oorfpronkelijkheid en verhevenheid . IIij ftijgt niet in de
wolken, en hezit niet die hooge , geest en ziel verheffende,
hart en gevoel veredelende, dichterlijke verrukking, wc,armede
flechts weinige gelukkigen door APOLLO begunftigd wor~len.
Hij maakt er, blijkens bet Voorberigt , ook geene aanip-~sc
op . \Vij zeiden met opzet, tot dies verre : want wij mugett
niet uit het oog verliezen , dat wij bier de eerttelingen beoordeelen van eenen Dichter, in wien wij eenen wezenlijk guuftigen nanleg tot de poezij meenen to befpeuren . Zachte, idefehe, teedere gevroelens i1ralen overal door ; de toon is moestal
zoet en ongedwongen ; de verzen zijn tamelijk vlocijende ; de
uitdrukltingen waar en befchaafd, en apes ademt gevoel voor
deugd en regtfchapenheid, waarheid en Godsdienst .
Do zedelijke Klaagzang fchijnt den Dichter het nicest tebehage :: . Doch wij hebben bier niet altija dien zachten coon,
die eenvoudige, natuurlijk- verhevene uitdrukkingen aangetroffen , welke doze foort van dichtkunst zoo bijzonder voegen .
Hot komt ons voor, dat de floor LE SAGE TFN BROEK eenigzins
overhelt tot dat to ver gedreven gevoel,hetwelk men gewoonIijk met den naam van fentirerateel bettempelt, dat zich door
gedachceat~repen ui,roepirt steek:Uan en iidele , winderige
Man-
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klankett ontlast, doch thans gelukkiglijk nit de mode is geraakt .
Vat beteekent her toch, wanneer de Dicnter zingt :
„ Maar lispende grasjes (men zcgt hot Bras, niet her
een ritfelend blad
„ Verhoogen mijne aandacht, vertedren mijn hart,
„ En geeven mijn ziel eeu wellustige fmart -" ?

grasjee

Hoe! bet gras, een blad zoude de aandacht verhoogen, bet
hart 'verteederen en der ziele eene wellustige (mart geven I War
Lijn dit anders , dan ijdele klanken? Dergelijke voorbeeldeti
zouden wij meer kunnen aanvoeren ; doch wij twijfelen niet,
of de Veer TEN BROER zal de gegrondheid onzer aanmerkinge
zelf gevoelen, en wij vinden ons verpligt, om hem, bij deze
gelegenheid, ernilig to woarfchuwen, van zich toch aan diets
valfchen, verleidelijken finaak niet over to geven, die, terwijl zij her gevoel verteadert en doet wegfmelten in laffe zuchten en onmannelijke klagten, bet hart ledig last, echte, edele,
natuurlijke gewaarwordingen verwoest, en voor de fchoone
poezij doodelijk is .
Ann dezen ongelukkigen wanfmaak meenen wij ook to moeten toefchrijven bet veelvuldig gebruiken van dezelfde beelden,
als van blaadjes, bloempjes, Itruikjes enz . en vooral van rozen en rozenknopjes, waaromtrent DILDERDIIs to regt vraagt :
,, Is Zefir nog niet mod van 't dartlen om de roos,
En bloost ge niet met mij om't eindeloos gebloos?" (")
Wijders ontdekken wij in deze Dichtproeve eene flordigheid
ten aanzien van taalfpelling en interpunftuatie, die de flerkfle
gisping verdient en niet to verontfchuldigen is ; gedwongene
vitdrukkingen, die er alleenlijk om her rijm zijn ingevoegd,
en harde, flootende regels, waarop wij den Dichter opmerkzaam moeten maken . De menigvuldige taal- en fpelfoutea
kunnen wij niet opgeven : want dan zouden wij to veel moeten affchrijven . Een enkel voorbeeld flechts . Op bladz . 4
zegt de Dicker :
,, flier wondt (in plants van wood) Maria 't kind in doeken ."
hetwelk letterlijk beteekent : hier breugt Maria hot kind cone
wonde toe in doeken .
Gedwongen om hot rijm zijn de woorden op bladz . 2 :
„ Schoon go uw geringheid voelt ."-- Op bladz. 58 : „ Maar
zijn vrienden vruchtloos zoek ." . . . Van denzelfden acrd en
te(*)
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tevens onwaardig is bet rijmwoord : oogemak, op bladz . 4
voorkomende .
Dit ougepaste , triviale woord ontliiert bet
ganfche dichrftuk, hetwelk iuderdaad veel fchoons bezit ;
gelijk mede de woorden : „ in 't begin zijas levens," hier ten
eenemale overtollig zljn . Zoo er eens eene tweede uitgave
dezer Dichtproeve mogt noodig wezen, zouden wij deft
Dichter voortlaan, om in pleats van de regelen :

• Hier wondt Maria 't kind in doeken,
„ En legde 't in den voederbak --• Hier leedt Hij , in 't begin zijns leevens',
„ Om onze fehuld, reeds ongemak ."
de volgende, of andere, die hem beter mogten voorkomen, to flellen

• l-tier wond Maria 't kind in doeken ;
,, Een voederbak, met iiroo gevuld,
„ Was zijne wieg ; - hier leed een' Godheid
„ Reeds tuenichen finart om menfchen fchuld ."
Hard en flootend zijn de verzen op bladz . 5 : „ Dat, wie
hen loch'ne, lasrre of fmade."
Op bl: 37 : ;, Z*eeft ons
ook de hope der Opflanding tegen" en „ wekt kalmte in het
harte door zorgen gedrukt ." Op bl . 63 : „Zwijgend .- zoo
welfprekend preekt," enz . ; terwijl ons de uitdrukking, dat
do vrauw Karen man (een vermoeiden daglooner) den daau,
van zijne nijverheid van bet voorhoofd veegt, in bet geheel
Diet hevalt . Dauw der nijverheid ! Waarom noemt de Dichter hier bet kind niet bij den regten naam? Of oordeelde
hij bet, misfchien, onkiesch, bet woord .tweet to gebruiken?
I-lij wist toch , dat ieder Lezer bier aan zeveet denken moest,
en dat onkiefche denkbeelden door kiefche bewoordingen,
wanneer dezelve ten eenemale ongepast zijn, nog walgelijker worden .
Het dichtflukje : I3ij bet Graf van can gevallenMeisje, heeft
eenige overeenkomst met TOLLENS meesterftuk : _4an een gevallen Meisje , geplaatst in bet 2de Deel van de Wet-ken der
Bataafjche Maatfchappij van Taal- en Dichtkrsnde . Doch bet
zou onregtvaardig wezen , den Heer LE SAGE TEN aROEX
daarom van bet crimen plagii to befchuldigen . Zonder twijfel heeft de laatstgenoemde bet dichtttukje van den Heere
TOLLENS voor oogen gehad, toen hij het zijne vervaardigde,
en, misfchien, moet bet weI als een vervolg op dat van TOLLENS aangemerkt worden, en dan levers die overeenkomst,
wet verre dat zij to laken zoude zijn , eene voortreffelijkhoid op.
Do
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De Vertellingen, acbter aan gevoebd, hebben ons wel bet
best van alle ilukkeu behaagd . Zij zijn ongedwongen, natnudijk en vloeiiende , en bet komt ons voor, dat dic vak meet
met den aard en aanleg des Dichters overeenkoint, din de
zedelijke Klaegzang . De 4lburnblaadjes is allerliefst ; de Ouderwet/ehe Onnozelheid eene fraaije fatyre op onze lafFe, nietsWij wilden eerst dit
beduidende , verfranschte Ileertjes .
link, tot eene proeve, overnemen ; doch wat zou bet b2ten? Die bet lezen moesten , krijgen bet niet in handen, en
wij kunnen er , voor als nog, niet toe befluiten , om op
den Titel van ons Maandwerk to zetcen : uit het Fransch
vertaald.
Het flak , ten titel voerende : De DICHTER JOHNSON, zu!a
lea wij onzen Lezereu, ten befluice, letterlijk mcdedeclen .
Een Dichter, in de zestiende eeuw,
Die JOHNSON was geheeten,
En, door zijn kunde, 't cieraad was
Der Engelfehe poeeten
Dien Dichter, mar 't hericht ons meldt,
Was geen fortuin gegeeven
De man moest op een zoldering
En hoogst armoedig !eeven
Toch zweefde , van zijn, kundigheid,
De maar op alle tongen
En was, zelf's tot in 't woelig hof
Des Konings, doorgedrongen .
Men weet' hij had een vriend aan 't hof,
lets zeldzaams in die dagen,
Die 't waagde otn zijn bevordering
Den Koning voor to dragen En dagelijks oln onderfiand
Voor JOHNSON nan bleef dringen .
De Vorst zond eindlijk een gefchenk
Door een tier bovelingen .
Toen deez' de woning des poeets,
Met moeite , had gevonden ,
Berichte hij dat hem de Vorst
Goedgunflig had gezonden En , daar de Koning achting had
Voor vnnrlijit groote lieden,
llij dit gefehenk, ten blijk van guest,
Den Dichter nan liet bieden .
Ilij nam her pakje dankbaar au
En maakte 't beevend open ;
Wijl hij van zijn' beroemden Vorst
lets Vorflelijks bleef hoopen,
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11ii opende bet p-nkje dan
I-Iij re !de --- telde weder
Hi ; "011d 'et twee pear Guinies in ..
E . -- lag het zwiigend neder.
De hov'ling had eens rood gezieu
En bratk die fiilte fpoedig Ilii fprek : Gij zijt bier klein gehuisd,
Ea zoo her fchijnt armoedig.
- eel de Dichter, maar de ziel
j a Van
Grootbrittanjes Boning,
Near dat ik uit zijn gift befpeur,
Heeft nog veel enger wooning .

Ilet Leven Van MAURITS LIJNSLAGER . Eerie Hollandfche FamiDoor A . Loosliegefchiedenis nit de Geventiende Ecznv.
JES Pz . 1/le Decl. Met Platen . Te Ilaarlem , bij A . Loosjes I'z . 18 0 8- 11; gr• . 8vo, 403 BI.
W ij zien indedead geene voldoende reden , waarom metx
de lezing van eel' welgefclarevca' Roman voor onza
jonge lieden nadeelig houden moot, en bet gretig tasten naar
zoodanige gefehriften der lieve jeugd ter misdeed rekenen .
a, liefde en ecu ge .ukkig huwelijk, daarop komt bet dart
toch doorgeans nedr : - mear zijn dit den niet weldadige gefchenken van God? Is niet de liefde voor den jongeling en bet
meisje de bron der besre aardfche genoegens ? en tnag mete
een gelukkig huwelijk, als bet gevolg en het loon van zoodanig eerie liefde, niet als bet toppunt van aardfche gelukzaligheid rekenea ? Waarom moot men dir onze jonge lieden
verhergen? en hoe zou men dit ook kunnen doen? de natuut
gnat toch boven de leer, is al vermogende, en zij duct op derm
juisten tijd hare working . Wij voor ons zien hot gaarne, dat
bet eankomend geflacht zich bet huwelijk en bet huisfelijk go .
luk voorfielle als bet meest wezenlijke der aardfche genoegeus .
en vreugd ; dat bet zich hetzelve voorfielle als doel ; dat onza+
jongelingen en jonge dochters zich daartoe voorbereiden err
vorinen . Meat de ieugd behoeft waarfchuwing en read hij een'
zoo alvermogenden hartstogt , en daartoe behoort een Roman
vooral ook to worden ingerigr ; verzierde verhaleu zijn uitnemend gefchiltr om den hartstogt to leiden on ten goede to
wijzigen ; zij kunnen vol zlitl van nuttige lesfen : en daaroux
vorderen wij in dezelve, bij bet uitlokkende bevaliige kleed,
voorzigrige wijsheid, en,vooral ook, vaste, refine, zedelijko
beginfelen .
Verwerpeliik is iedere Roman, waarin eenige andere lief.
de, dan .die hot kuifche huwelijk beoogt, uitlo1 trend geteeY y
kepat
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trend wordt , of svaarln deze hartstogt zoodanig wts dt vcrorgefteld, dat de zedigheid blozen tnoet ; ooh keuren wij a4
het overdrevene en bet inboezemen van zoodanige verwachtingen, die het beste huwelijk nict bevredigen kin , hoogelijle
af. Nadeelig is indcdaad dat overfpannen of zoo hoog opvoeren der verbeelding, waardoor de werkelijke wereld lnf
Maar waaronr zouden wij voor hot
en fmakeloos words .
overige der jeugd eene le&ure ontzeggen, die haar zoo veel
vermank geeft? De wijze en goede natuur leidt tot geene
zedeloosheid , en , om den mensch to veredelen , mag em
moet men partij trekken van iederen hartstogt, vooral ook
van dien , welke zoo diep en krachtig in bet hart is ingeworteld, en waaraan onze beitemming en werkzaamheid op
sarde, onze genoegens en onze pligten, met eenen zoo fterken band zijn vastgehecht . Ook voor eenen lateren leeftijd
is eene liefdesgefchiedenis niet 1af en fmakeloos ; wij bekla .
gen die echtgenooten , die zich de genoegens der vroegere
jaren niet nog dikwijis met een nieuw genoegen herintteren,
ook na de zilveren bruiloft, en wenfchen ooze F ezers het lot
van de zoodanigen , die op den tijd, dat natuur en hartstogt:
bij hun zoo luide fpraken en hare regten deden gelden , nog
telkens met vreugde terug zien, en bunne toenmalige keaze
en gevormde wenfchen als de veritarrdigfte en gelukkigfte ult
bunnen jeugdigen leeftijd rekenen s
Met dat al behoort bet iezen van Romans niet de ddnige
oefening van onze jonge lieden to zijn , en zelfs keuren wij
iederen Roman uitmuntender, naar mate hij de aandacht tot
heilzame werkzaamheid en kennis- weet henen to leiden, bet
verltand met nuctige kundtgheden en het hart met edele gevoelens verrijkt . Zoodanige f'chepfeltjes, die aan niets dan aaiR
liedee en het huwelijk denkeu, en van niets dan van liedde en bet
buwelijk droonren, bekiagen wij hartelijk . D .n bet hangs vam
den Schrijver eener zoodanige gefchiedenis toch grootendeels
af . of ziin book to dezen aanzien nuttig of nadeelig wezen
zal ; want, daar de liefdesgefchiedenis voor bet jeugdig hart
uitlokkende is , vindt hij opmerkzaamheid en bet 'hart voor
ieder indrukfel open , en hij heeft alzoo tot bet ftkhten vat
werkelilk nut meer dan overvloedige gelegenheid .
Doch onze inleioing word daar indedaad to lang, waar.
voor wij echrer eenige meerdere verfchooning hopen , daar
bet work, waarvan wij melding moeten doen , ons daareotft
bijzonder heeft uitgelokt : bet is toch niet alleen een Roman
van eenen zeer goeden ftempel , manr voor deze foort van gefchriften, in ons oog , cone uitmuntende verdediging : immets, in zoo verre wij uic den aanieg en dit cede Deel kunnen oordeelen , zal dezelve voldoen nan alle die vereisehten
welke wij boven hebben aangef'ipt , en heeft daarenbover
slogdeze uttftekende waarde, dat Itij, gevloeid+ttlvt eene Vadcxe
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derlandfche pen en een Vaderlandsch hart, opzettelijk voor
Qns Vaderland is ingerigt, en in 't bijzonder bet echte oude
JT-lollandfche karakter en oude Hollandfche deugd uitmuntend
doet uitkomen, den Lezer daarvoor geheel en at inneemt, en
ltrachtig tot navolging aapzet.
De Schrijver plaatst zijne gefchiedenis in bet cijdftip van de
gpkomst en reeds aanvankelijk gevestigde grootheid en bloel
onze,s lands , tegen bet einde van bet twaalfjarig Wand . Zijtt
MAURITS LI,JNSLAGI:R is de zoon van eenen dt flerdamfcheu
Koopman . Op zijn achttiende jaar riep hem bet belong vat}
bet Kantoor zijns vaders naar Livorno. Zich to Rotterdam
gphoudende, van waar hij vertrekken zou, vindt hij aldaar,
aan bet huis van eenen vriend zijner ouderen , in MARIA VAN
VLIET, deszelfs dochter, bet waardig voorwerp zijner deugd'
game liefde . Ben barer brooders , een jongeling van losfe beginfelen , words zjjn reisgenoot ; dan fpoedig bezweek bet verzwakt geftel van dezen voor de ongemakken dgr reis en de
kracht eener daarop volgende ziekte . Nu voelt de I,ezer reeds,
wat van zoodanig verhaal order de bekwame handen van den
Lleer LIOOSJES worden kan. Moor gaf dit verhaal tot dus verre
reeds afwisfeling en leerzaalrl onderhoud, door de tee,kerajng
4ok van den Vaderlandfchen aard en de oude Vaderlandfche
zeden ; vonden wij bier reeds nu en dan belangrjjke heriunerin
o trent de getteidheid en voordeelen van ons land ; zag of
©ntmoetede MAUJRITS nu reeds meer den cdn beroemd VaderIandsch man, (den uitmuntenden KAMPHUIZEN onder andere ;)
s iet minder onderhoudend en belangrijk wordt bet verhaal,
nadat de jongeling de hoofdzaak, om welke hij reizen moest,
regt kort en good had afgedann, en dan zijne reize voortzet,
en dot wel in gezelfchap van den beroemden Vlaamfchen Kunst(childer ANTONIE VAN DIJK ; to Florence kennis maakt met den
Muzijkant MANICIIETTj , (wiens dochter ANTONIA zeldzaam contrasteert met bet Hollandsch meisje, en de owgang met welke
den jongeling eerie eenigzins gevoelige maar nuttige les geeft,
berrekkelijk den card en de hevigheid der hartstogten in dot
Iand) ; vervolgens meet zijnen vriend de kunstflukken opneemt,
en al verder op zijne reize den beroemden GALILAEUS QALILAEI
ontmoet, en ooggeiuige is van her gevangennemen van dezen
Wijsgeer. Overal neemt MAURITS bet merkwaardige op . Op
eene zonderiinge wijze geraakt hij to Bologna in kennis met
een aanzieulijk huis , en redt aan deze pleats zijnen vriend
VAN ring , then hij bier verlaat, bet levee . Geheel de volgende reis words even belangrijk, vooral bet verhaal van zijn
werblijf to Genua, waar hij den grooten RUSBENS vindt, en,
nit echte Hollandfche beginfelen, bet aanbod afflaat, om zich
aldaar , met bet uitzigt op bet allergrootst fortuin , to vestigen .
In nangennam gezelfchap reist hij verder , en bezoekt Turin .
Vele leerzame gefprekken , en onderrigt dot hij overal opza-
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melt, verlevendigen bet verhaal , 't well, nu en dan door berigten uit her Vaderland , en ook van zijne MARIA VAN VLIET,
regt aangenaamwordtafgewisfcld . Voorts houdt hij zich vooral
oolt nog in ZicitJcrL!r :rl op , en reist naar Holland terug ; nemende twee no .- jour, Linderen van eenen waardigen 1'rotestantfchen Kerkleeraar , PILLENEUVE, to Laufanne, (die dertvaarts tot hunne verdere opvoeding gezonden werden) onder
zijn geleide . Deze terugreis duet hij in gezelfchap van den
J:ngelf'chen toen nog jeugdigen S,ir, •r oN . Oolt bier is hot work
rijk in nuttige leering, or, geeft nangensam onderhoud .
Zic daar eene en andere voorname bijzonderheid aangeflipt,
tvaaruit de Lezer oordce'.e , hoe doze Roman gehcel en al tot
annkweeking van nuttige kennis en edele gevoelens is ingerigt .
De Schrijver vertrouwt, „dat zich riemand flooten zal aan ee„ nige kleire vrijhedcn , die hij zich , incest echter omtrent
• Buitenlanders, heeft veroorloofd ; terwijl men dir fluk befchouwen moct, nict nit hot oo,, punt van eene ware, maar
• verdichte gefchiedenis , om welker belangrijkheid to vers , meerderen hij van tijd tot tijd wezenlijk beflaan hebbende
~, perfonen doer optreden ."
lloezeer wij in den grond,
blijkens voorgaande be6ordeelingen, to dozen opzigte met
den Schrijver van een verfchillend gevoelen zijn , nam echter,
bij de lezing van dit work, ons hart als 't ware ons oordeel
,gevangen ; zoodat wij hetn deze, de achtbaarheid der Ge .
fchiedenis wet eens kwetfende vrijheden, bier ligtelijk konden vergeven .
De absemeenc verklaring , in bet zelfde Voorberigt, otntrent de Recenfenten, die wet icts van een' gemelijken uirvat
1ieeft, had do Ileer Loosjrs, wiens redelijke cigenliefde toch
aver 'r geheel allezins reden heeft om over de bei ordeelaars
diner werken voldaan to zijn, wel mogen achterhouden . -JIij beklaa, •t zich over dez ulken zijner beoordeelaren, die ,
„ unties den fchiinfc?oorcu ) •'ir, :p van hoo;achtistb, hem zijne
;, feilen hebben nangewezen ."
\Vij weten niet, nosh verlangen to weten , well:e bcdordeeling hier bepaaldelijk bedoeld
ivorde . 11Tear de Heer Looslrs heeft to veel kennis van hot
menfchelijk hart , clan dat wij hem behoeven to vragen , onder welke kiasle van menfchen hij zijne Hoogachters en ware
Vrienden zoude zoeken, - onder vleijers, die help nimmer
eenige fell deden vermf)cden, of on er dezulken, die hetn,
op eene befcheidene wijze , en met tveigemeende betuiging
van hoogachtinge, dezclve doen opmerken ? - En 't is onder
de laatstgcnoemden, dat wij , oolt zonder bet antwoord van
zijn Ed . op doze onderftLlde vraa ;, ons gaarne ranbfchikken .

Grost-
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Groot-Brittanje oversnagtig door deszelfs Kolonien, of Verge .
lijking van de Nolonien der Eurorecche lllogendheden in vreenede LPerelideel'n . Met eenige 4lanmerkingen over den Git/lag
van den teyen!:oofdigen F,°ansc .'a - Britfchen 0orlog . Blet eene
Tafel, bevatterde ecn Overzigt van de Bcvolking, de Voortbrengfelen en Inkomflen , der Britfehe Bezittivgen in Indie. Te
Sc .hhiedam, bij W. 1YIolenaar . i o8 . In gr . 8vo . 31 Bl.
altoos wegens de herkornst van dir ftukje .
G enDanonderrigr
wij haddeu den aanvang niet gelezen, of wij vermoedden een Duitfchen oorfprong .
Men leeze en oordeele of
ons vermoeden gegrond zij . - „In den reusachtigen, veeljarigen kamp van Brittanje en Frankrijk , maakte zich gene van de
heerlijkfle en rijkfle eilanden , kusten en handelplantfen der verse
Iudien ; dit van de rijkfteen bioeijendfle helft van Europa meester .
Groot-Brittanje werd beer van alle avaren en ntarkten ; doch
Frankrijk gebieder over bet vermogen en den wil der koopers.
De handel ilaat flil ; de ganfche wereld lijdt . De ooriog
woedt voort met alles vernietigende hardnekkigheid ."
Voortlezende, troffen wij meer blijken van den vermoeden
herkomst Dan, als bij voorbeeld Plantfeden voor Volkplantingen, nenschheid des ouderdouss voor oudcn tijd, voorleden,
heid in flede van vrorgeren tijd, enz . enz .
De Tafel, op den titel vernield, cen overzigt gevende
van de Bevolking , Voortbrengfelen en Inkomtien der Brit.
/che Bezittangen in lcdie , is , war 's Schrijvers onderrigt,
,, gelijk dezelve voor kortsn tijd door den, offchoon Diet immer oupartijdigeu , nogtans iaakkundigen F J . DE PONS (in zijne Per/ peOive des rapports polltiques et cornmerciaux de la France
dons les deux Lades ferns la L ynastie regnante. Paris 1807) gewezen Agent der Frenfche x egering to Caracas, gegeven is ."
De opfchriften der Afdeelingen zullen onzen Lezer bet
beloop van dit \Verkje doen kennen . - Verdeeling der Rolonien onder de Zeemogendheden van Europa . - Frankrijk en
deszelfs Kolonicn . Die dir Rijk nog behouden heeft , worden
zeer laag door den Schrijver geCchat, en hij zegt ten flot :
„ doch zonder Kolonien heeft Frankrijk geene marine, geenen handel, geene middelen om den Enge fchen de beheerfching
der Zeeer_ to betwisten ." - Spank en deszelfs Kolonien . Naar
's Schrijvers oordeel hecft, daar Frankrijk voor deszelfs bevolking en de nijvere werkzaamheid van deszelfs bewoners
to weinig Kolonien bezit, Spa;rjc er to veel . - Engeland en deszelfs Kolonien tegen Frankrijk . flier words het En.
gelsch beleid in den Koophandel en bet afhankelijk houden
der Volkplantingen opgegeven : dan hij gewaagt niet van de
Vrijverklaring, waartoede Bmerikaasfche Staten, onder wA$mmINGTON den waarlijk Croaten , bet oppermagtig Engeland
Y y 3
dwon-
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dwongen . „ Enkeld op zichzelve," dus drukt zich de
Schrijver voorts duister uit, „ zijn vile de Brirfche Kolonien tot dus verre to zwak, bet tegen her overmagtiges
inoederland op to nemen ; zij zelve underling in geen verband , dan middelbaar door de regentes, vreezen de magt
van deze , wanneer zij zich tegen eene rebellin wentelt ."
De Schrijver fluit deze Afdeeling met de tegenovergeflelde
bedenking : „ Wiikt nu eindelijk Frankrijk, en ruirat her den .
Britten do alleenheerfchappij op den oceaan in , en her bezit van
den wereldhandei, dan zijn Franhriji; en Europa Engeland:
cijusbare Provincien , en aan den onwederflaanbaren invloed
der kabalen van her Kahinet van St . James overgegeven . --Wijkt Engeland, deelt bet den Franfchen kolonien en handel
Mode , dan biedt her den bovendien vreesfelijken mededingeren zeif de wapenen ann, otn her vocr altoos to vernietigen .'
'Do laatlle Afdeeling voert ten opfchrift : Over den uitflag van
den tegenwoordigen Fransch-Britfchen 0orlog .
Donker zija
's Schrijvers vooruitzigten . Hij oorcleelt : „ Ecne der beid*
Alogeudheden zal en mnoet bezwijken, hat zij door de overwinningen der andere , of door eigene verfk ;pping en ondoeltnatiglaeid van de genomene maatregelen bij den eindelijken
vrede (die immer llechts als eeu wapenflilfland moet beichouwd worden , tot na den volflagen ondergang van eene der
partijen), Alle ontwerpen van vrede en betniddeling tusfchen
heide mededingende Staten waren herfenfchimmen van Schrijvers, wien de omvang van den ontzaggelijken flrijd vreemd gebleven was, of die her voorwerp meer met bet oog van vredelievende Wijsgeeren, dan her oog van den Stantsman befehouwden :
Dan, hoe duister de Schrijver de toel :omsc iuziet, luidthet
for van zijnBoeksken : „Hoe weinigzicheenntrbijzijnde Vre .
de der wereld laat vooruir ien onder de omflandigheden , gelijk
bet tegenwoordig oogenblik dezelve geefc ; zoo ligt kan echter
een onvoorzien toeval denzelven inleiden en aanvoeren, dat wij
thins nog niet vermoeden . Eene eenvoudige gebeurtenis heeft
in de gefchiedenis der wereld dikwijls de ganfche gedaante der
d'mgen veranderd, en in de duisternis van her ivolken-labij=
riusch een licht ontftoken, waarouder zich duizend uitwegcn vertoonden , waar er to voren eeru to vergeefs gezocht
werd . ° Her zij zoo!
Zeldzaamheden ten aanzien van Geest en Ligchaarn bij Menfchen . Ifle Deel, (Uit bet Hoogduitsck vertaald.) Te Anflerdam, bj J. S . van Esveldt-Holtrop . In kl. bvo . 339 Bl.
der ecue Rubriek, welke drieenzestig verfchillende titefs
Ol behelst,
in alphabetifche orde gernnglchikt, ontmoeten
wvij
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ibij fiie? ten getal van tweehonderd en vlif onderfdteMen berig-

ten , verhalen , of numeros , van Zeidzaamheden ten aanzien
van Geest en Ligchaam bij M7enfchen. Lawn wij ter proeve de
eerfle en laa€Ile Titels met dace aanhoorige Nos . opteekenen .
1 . AAROt TENDEN . No . I . In Egypten . No . t . In Nieuw Caleslonien. No . ; . KAHLE in lV•ttenberg . - LXIII . zwi,
:
w EN.
No . 20¢. Een Engelschman zsvenst zes mijlen ver . No. 205]HAMILTON zwemt door een lhaterval .
Titel XXIV . draagt bet woord HvwsLIJICEN tell opfehrifc .
Echter met wat regt deze, fchoon zeldzaam en zanderling ,
tot de Zeldzaambeden van Geest en Ligchaarn bij Menfchen
to brengen zijn, is voor ons wat duiscer : aithans wij bevroeden niet, waarom de Schrijver dan ook geene verhalen omtrent
de Vriendjchap, of nopens de ongemeene uitwerkfelen van dezen en genen llartstegt in zijnen bundel inlnschte, w2nneer
hij enlrel zich can her weldzame vergapen wilde . Even weinig
verflaan wij, om welke reden de titels van RardMopeit, Sprigs.
gen, T7oltigeren , Koorddanfen , en wat dies meer is, zijn anti
tergelctev, rertvijl wij eenen omtrent Zwenmen gepiaatst vonden . Maar deze en foorrgelijke hedenkingen wi:gens de volkomenheid en keuze der Verzameling daarlatetxk, wij flellen
hierom vooral luttel waarde op devetve, drwijl mien otts,zoitder bijgevoegden Noam des Schrijirets, of Vertale'rs, en zonder behooriijke en geuoegzame , dikwerf zonder eenige nanwijzing der bronnen, waaruit men pnrtede,ttrenigte v*n Zehfzaamheden opdischt, die wij, met uitntidering van meer be .
*enden, daarom voorzeker niet gelooven kunnen , ontdat zij
bier gedrukt ilaan . Dwcasheid ware bet voorzelter, tie tvaarheidsliefde van eenen Onbekendcnte willen bettvisten ; wij konden dus fchijnen met Don Oviehot te'gen de mmolenwreken to
willen (lrijd voeren ; dock hij fla ons aileenlijk toe, dat wij,
, Yermits bet zeldzame zoo naauw grenst can bet wonderhm-e
en verdichte, eene betere zekerheid wenfchen, alvorens wij
op zijne berigten bet zegel van echtheid drukken mop-en
.
Kortom , zoo iemaixl, bet zij uit enkele nieuwsgierigheid,
bet zij oin zich to vermaken, dit Woordenboekie van Zeldzaamheden in hunden neemt , then tnaeten wij inzonderbel4
aanraden om met een fchiftend oordeel to lezen . Er is tocli
in dezen bundel, dat, alomme bekend, door geenerlei gezag
behoefde geltaafd to worden, gelijk onder andere het verhhaf
wege%S JOHANNES BOCKOLD (Of JAN VAN LEIDEN) to Munfler,
onder den titel Geestdrijverij. Er is wederom, hetgeen mien,
ter take van andere gelijkfoortige voorbeelden, die zich dta
ervaren Lezer voor den geest brengt,gereedelijk mag toettemmen, zoo als bet verflag wegens den onbrandbaren Spanjfard
FAUSTINO CHACOU, dat federt de proeven der fleeren ROG€
en LYONNET, bier to Lande gedaan, op de anders twijfelachtige gecuigenir van eeuen ongenoeulden Reiziger geloofd kan
wor•
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worden, ja Oak ; na bet herhalen van hunne kunst door ande .
ren , bijkans zijne aanfprank op den Imam van zeldzaantheid
verloren heeft . Er is eindelijk, henvelk een kundige Vcrtaler
met beter en voldoend gezag had mogen aandringen, gelijk bet
zeer merkwaardig berigt wegens de zaamgcgrocide flongaarfclie
Tweelingzusters IIELENA en JUDITH, van welke een vollediger
verbal , dan wij bier aantrei"- .n , uit de Verhandelingen der
Ko :dnklijke Londen .che Sociercit der tVetenfchappen , (Phil.
Trans. for 1751, pag . 311) in her beroemde Werk o,er de
Natuurli;ke Historie bij LOU'TTUIN gedrttkt, (D . I . St. i . bl .
149-15 J) met bijgevochde P,aat (III), is overgenolnen .--Dikwerf daareoteg .n fpiegelt onze Schrijver met de nameli
van BOYLE, Bor.RIIAVE, ALPIN , en andere Geleerden , op welken liij zich bewcpt, met zulk eeuc wraakbare losheid nogtans, dat hij of niet, of onnaauwkeurig , de plaatfen aanhale,
waar bun getuigenis to lezen that . Zelfs mangelt her bier
to meermaien aan eenig bewijs omtrent die zeldzaamheden,
welke met er daad de uiterfte grenzen van waarfchijnlijkheid
overfchreden , en daarom op een enkel zeggen Diet to gelooven ziju . Wij fehorten onder andere hierom almede ons
oordeel op wegens zekeren LOUIS COUTE, wiens ligchaam de
ijsfelijke zwaarte van bijna 8oo pondc;i zon gewogen hebben .
(Zie No . zo¢ .) Want , ten zij men ons aangaande dit gewigt
nadere opheldering, of vollediger getuigenis onltrent diett
wor.dermensch (den 1s April 1709 bereids door den [leer
GUYARD cc Lens geopend) annwijze , houden wij bet daarvoor, dat de vermanrd_' EDUAKD BRIGHT , die 609 Engel/che,
of 557 linjlerdan fche of Parijf he ponden op de fchaal
brags, welligt bet maximum van menfchelijke zwaarte bereikt heeft . (Zie eoUTTUIN, als boven, bl . 47 .)
Na deze aaumerldogen , welke her ons Iigt vallen zoude
verder nit to breiden, toetfe voorts elk Lezer do wezenlijke
verdienile van dit Werkje , dat, ware het heter en oordeelkundiger bearbeid, ons niet onwelkom zoude geweest zijn .

Nederlandfche Soreekwoorden , door Voorb elden opgehelderd,
voor Ki,ideren. Door r . VAN AKEN. Net Platen . Tc lIntferdrua , bij de Erve W. Houtgraaf. 11 en Illde Stukje.
1807-8 . 111 12111 e . Te zamen 133 bl.
dezer Stukjes bevat wederom la zoodanige SpreekI eder
woorden ; na bet Ipreckwoord volgt een rijmpje, voorts de
opheldering, en al dikwijls ecre kleine gefchiedenis . Geheel de
behandeling en ook de Plaatjes zijn aan her eerfle Deeltje
gelijk . Bij ondervindiug wetea wij, dat dit werkje Kinderen
vreugde geeft .

A L G E
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LETTER-OEFENINGEN
be Gelijkenisfen van ,/ezus : of Zedelijke Verhalen uie
den Bijbel. Door R . C . GITTFRMANN, Predikant to
Resterhave. Uit het Hoogduitsch vertaald . Ilde Stuk . Te
Groningen, bij J . Oomkens, In gr . 8vo . 224 Bl.
chrijver en Vertaler van dit ftichteiijk bock blijven,
in dtt tweede Stuk , aan zichzelvcn gelijk (*) .
S
Beiden hebben zelfs getracht , door onderfciieidene bijvoegfels, het nuttiQ: gebruik van hetzelve nog eenigzins
to vermeerderen . Acht Gelijkenisfen , of Zedelijke Ver=
jialen, maken den inhoud uit . (t) . De waardij en het
gebruik van den rijkdom , of de listige Rentmeester,
(Luk . XVL 1-i3 .) (2) . Wlereldsgezindheid, of de ondankhare gasten , (Luk . XIV : 16-24 .) (3) . Vlijt en
werkeloosheid, of de Prins en zijne dienaars, (Luk .
XIX : 12-27 .) (4) . Regtvaardigheid en goedheid, of
de eigenaar van den wijngaard en zijne arbeiders,
(Matth . XX : i-t6 .) (5) . Het woord Gods onder de
menfchen , of de Zaai jer, (Luk . VIII : 4-I5.) (6) . De
noodiging tot het Christendom , of het Gastmaal enz .
(Matth . XXII : 1-I4 .) (7) . Gierigheid en angstvalli .
e zorgen enz . , of de hebzuchtige Landman , (Luk.
II : 1 3- 34 .) (8) . .joannes en jezus onder hunne tijd .
enooten , of de Vader en. zijne beide Zonen enz .
(Match . XXI : 23-46 . )
Tot eene proeve van de oordcelkundige oplettendheid, waarmede ook de moeijelijkfte daarin voorkomende gezegden behandeld zijn , en tevens van de wijzd
vats uitbreiding en opheldering der Evangelifche Verhalen , willen wij de verklaring van ecue der zwaarfle
plaat(*) Zie onze aankondiging in de F'arlerl. Letteroef. t8o5 j
bl . 54 .
7 7
LITT . 3 .808 . NO . 16 .
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plaatfen van bet N . T., in de eerfte Gelijkenis voorkobmende , (Luk . XVI : 9), onzen Lezeren mededeelen>
„ Zoekt op zulk eene wijze," voegde er fezus bij,
„ zoekt in die dagen , wanneer gij in welftand zijt , de
nardfche goederen , welke de onregtvaardige MAMMO3
(Afgod des Rijkdoms) u toewerpt, ten besre van uwe
evennaasten aan to leggen, en u daar mede vrienden to
maken . Even als de bedriegelijke Rentmeester bij het
oneerlijk gewin, dat hij den huurlieden van zijnen Heer
in de hand fpeelde, bet listig oogmerk had, om eens
van bun als vriend aangenomen en verzorgd to worden,
zoo moet gij u ook [hoewel geenszins, gelijk hij, door
onregtvaardige middelen, maar alleenlijk langs betamelijke wegen] in tijds daar op naarflig toeleggen, oak,
door eene edelmoedige milddadigheid jcgens uwe gebreklijdende natuurgenooten, u dat bezaligend geluk to
verwerven , dat gij eens met blijdfchap ontvangenn ert
verwelkomd wordt in de hemelfche woningen der godvruchtigen . Dan zult gij den rijkdom , wiens bloot be.
zit u nimmer een swezenlijk , een duurzaam heil verlchaffen kan, dewijl hij op zichzelven geese waarde heeft,
maar dan eerst verkrijgt , wanneer hij als een middel
tot goede, weldadige einden wordt aangewend, op eene
wijze gebruiken , waardoor gij beantwoordt aan de
inenschlievende inzigten van den uitdeeler alter goede
gaven, die u daar mede, boven velen, begunftigd heeft .
Gij zult dan uwe krachten en uw vermogen toewijden
san bet welzijn van anderen , en, wanneer gij this in
de behartiging van de gelukzaligheid van anderen tevens uwe eigene zoekt to bevorderen , gewisfelijk eens
in den hemel, bet vaderland der hooglte , edeltte , at..
gemeenlte , eeuwige l•i efde , waar alles door de liefde
zalig is , met vreugde binnen gelaten , en door uwe
teederminnende vrienden vol van erkentenis en dankgevoel omhelsd worden ." De gegevene uitlegging wordt,
door eene achteraan gevoegde ophelderende aanmerking,
zeer aanuemelijk gemaakt .

I.
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Aanfpraken , gedaan op de Gereformeerde Zuidhollandfche
Synodes van Buuren en Breda, in Yulij 1807 en 7ulij
1808, door Mr . j . MEPRMAN ,Heer van Dalem en Vuren , als Commisfaris Politicg . In 's Hage, bij de Gebroeders van Cleef . z8o8 . In gr . 8vo . 34 B1.
D enzelfden geest, waarin dergelijke vroegere Aanfpraken door den Heer MRERMAN, als Commisfaris Politicq , gedaan zijn op de Gereformeerde Zuidhollandfche
Synoden, treft men ook aan in deze, die 't den Heer
van Dalem en Vuren behaagd heeft wederom in 't licht
to geven .
Eerbied voor den Koning , dankbare erkentenis vats
de gegevene vergunning, om niet alfeen onder 't oog van
zijne Majefleit , en wel de laatfte reis voor's Konings
eigene rekening, to vergaderen, maar ook iemand in hurl
midden to heboen nit zijnen naam , en eenftemmige
volharding bij die vreedzame gevoelens en broederliefde,
die, federt eenen geruimen tijd, in dit Kerkgenootfchap
stand gegrepen hebben, to ver(terken, en den werkdadigen ijver op to wekken, om 't belang der Kerke op alle
wijzen meer en meer to behartigen, en , door bevestiging van Christelijke gevoelens,'t welzijn van den Staat,
den wensch des Konings to bevorderen ; dit is 't blijkbaar doel , dat in deze Aanfpraken heerscht .
Meer hijzondere aanmaningen omtrent de handhaving
der eenmaal met rijpen rade genomene hefluiten, bij 't
voortdurend gebruik der Evangelifche Gezangen, omtrent
het belang der veelal verwaarloosde onbefchaafde en ongodsdienltige menigte in ons Vaderland, die zeker geene
mindere oplettendheid vordert , dan de afgelegene bewoners van de zoomen van den Ganges en onhefchaafde Kralen van 't Kafferland, en om de billijkheid der
uitdeeling van dezelfde hurgerlijke en godsdienftige voorregten aan de verfchillende gezindheden niet to mislcennen, en algemeene verdraagzaamheid en broederliefde to
oefenen ; deze en andere aanmaningen hebben ook onze
opmerking tot zich getrokken .
Men vindt ook no-, in 't Clot der laatile Aanfpraak,
cene zijlingfche waarfchuwing teen bet geven van bijval aan een (telfel, dat de Heer MMEERMAN als zeer bedenkelijk voor 't gezag van den Bijbel inziet ; het ltelfel
der
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der Mythen , waaruit fommigen oordeelen vele l3ijbelfdha
verhalen alleen rigtig to kunnen verklaren .
Eenigera
van hun gain daarin zeker veel to ver ; maar 't kan dent
geleerden Man Diet onbekend zijn , dat 't Diet ontbreekt
aan voorname Godgeleerden , die 't zelve, met eenige
bepalingen , Diet zoo geheel en al verwerpelijk vinden , en desniettemin buitengewone tusfchenkomfl :en
der Voorzienigheid in onderfcheidene gefchiedenisfen
xannemen .

Onderrigtingen voor Ongeleerden bij bet lezen van den Bijbel en bet gebruik van de Catechisnrus, de GelooJsbelijdenis en de Liturgie . Te Leeuwarden , bij J . W .Bruuwer . .
In gr . 8vo . 319 Bl.
D ezelfde ongenoemde Schrijver , van wien wit de
J Verzamelde gedachten over bet regt gebruik van de
leere van de ojimagt enz . ontvangen hebben, heeft oolt
dit gefchrift vervaardigd, ten dienfle van Leeraars der
Gereformeerde Kerk, die eerie nuttige verlichting, onder de gemeene lieden , wenichen to bevorderen . Hij
heeft bepaaldelijk her oog op de behoefte van Dorpelinyen , die door kundige Leeraars het wezenlijke van der
Godsdienstleere hebben leeren kennen , daarover redelijker denken , dan tot hiertoe vrij algemeen plaats had,
en zich gaarne verder laten voorlichten , rim den Bijbel,
dien zij met nadenken hebben beginnen to lezen, beret
re verflaan, en de daarin vervatte Leer van den God -sdienst , ap eerie genioedelijke wijze , to betrachten , ert
die daarom rink eenig nader onderrigt verlangen omtrent
de zoogenaamde S y mholifche boeken , den Heidelbergfchen Catechisnrus, de Nederlandlche Geloofsbelijdenis,
en de Liturgie, aan welken zij door zeer velen bijna gelijk gezag, dan aan de Heilige Schrift, zien toefchrijven , fchnon zij van tijd tot tijd ontwaar worden , dat
dies, war in dezelven wordt gevonden, joist niet overeenPemt met de ware Bijbelleer, zoo als zij die hebber,
leeren verflaan ; waarom zij gaarne willen weten , hoe
't met den onrfprong derzelven gelegen zij, en in hoe
verve men zich aan dezelven kan en mag houden .
De medegedeelde Onderrigtinge,, zijn vervat in Gefprek-
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Iprekken . Er is voor Leeraars, die zoodanig onderrigt
nog noodig hebben, veel nit to leeren , waarvanzij zich,
tot grout nut voor onderzoeklievenae leden hunner Gemeente, die voor zoodanig onderwijs berekend zijn,
knnnen bedienen .

De Hervormde Godsdienstvriend. Ijle Deel, ade Stukje,
1807, en i 8o8 . Te rImjlerdam , bij J . Tiel . In
gr. 8vo.
'~J Omtrent beide Stukken willen wij alleen onze Lezers
verwittigen , dat de inhoud en toon en geest van
dit ftichtelijk gefchrijf zich zelven gelijk blijft, en nu
alleen de uiterlijke vorm eenige verandering heeft ondergaan . De belasting , welke van Weekbladen aan den
Lande moat betaald worden , heeft de Schrijvers, ont
den prijs niet to verhoogen, doen befluiten, om deze
bladen nu niet meer wekelijks uit to geven, maar iedere
maand een Stukje, ter grootte en tot den prijs van vier
Nrs ., to Ieveren , zoo als nu reeds met (lit jaar is aangevangen . Zij meenen, dat deze verandering niet tot fchade, maar veelmeer tot voordeel der Lezers zal uitvallen,
doordien zij nu niet gebonden zijn, om juist ddn onderwerp tot 8 bladzijden to rekken, of in to korten, daar
toch de floffe foms meer, foms minder behoeft, en nix
ook meer afwisfeling kan plaats hebben . I-let Werkje
heeft hierbij in de daad meer gewonnen dan verloren .
I-Joe dit zelfde echter plaats hebbe omtrent den Uitg;ever, met betrekking tot de belasting, welke tot ge.
melde verandering aanleiding gaf, is ons met dit alles,
zoo wij wet onderrigt zijn, duister .

Christelijk Zondagsboek , of jlichtelijke Overdenkingen op
alle Zondagen in bet .7aar, door 1 . L . EWALD . Uit bet
Hoogduitsch. Ilde Sulk . Te ilmjlerdam , bij J . Tiel .
in gr . 8vo . 154 .Bl.
fl:ichtelijk

it tweede Stuk van
Zondagsboek, welk wij onze Lezers reeds hebben leeren
D
kennen, bevat wederom dertien Overdenkingen , die men,
EWALD'S
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op zoo vele Zc-idagen, met godsdienftig nut zal kunnen
lezen . 't Vervoig der Bergrede, Matth . V: 31 - VI:
i i , gaf den Schrij ver gepaste flofFe, orn de gedachten tot
lien geest van hct Christendom , zoo als hij zich dat
voorftelt , op to Icidin, en warm Godsdienstgevoel to
verfterken . EWALD doet dit altijd op de hem eigene
wijze•, die den Lezer wegfleept, en regt gefchikt is, ©in
diepen Indruk to maken .

Geneeskundig Magazijn, door A . VAN STIPRIAAN LUISCIUS , C . G . ONTIJD en m . J . nfACQUeLIJN . Vdes
Deels i f1e Stuk . Tweede 4fdeeling . Te Leijden , bij
A . en J . Honkoop . i8o8 . In gr. 8vo .
D eze Afdceling is de voorgaande fpoedig gevolgd, en
bevat de verdere waarnemingen omtrent (lie Ziekten , welke van Sept . 1798 tot 1799 in het Nofocomium
Clinicum door den Hoogl . THOMASSEN it THUESSINK be .
handeld zijn ; bepalende zich dezeive voornamelijk tot
cheumatismus en buikwaterztrcht ; voegende de Hoogl .
bij derzelvcr behandeling zijne welgepaste aanmerkingen,
die wij met genoegen hebben gelezen, offchoon wij openbartig moeten bekennen , en dit zal ons de Hoogl . ten
goede houden, dat ons dit zijn vervoig niet zoo belangsijk als wel zijne voorgaande waarnemingen is toegefchenen . Met cen enl:eld woord fpreekt de Hoogl . nog
Van cenige Phthireci , welke , ondanks bet gebruik van
Seon . Phellandriufn en van het ,Icidum Phosphori en andere
middelen , niet to redden wareti . - Bij oiis is het cene
oumogelijkheid, om de eigenlijke, in den ftrengften zin
des woords genomene , phthilis to genezen . - De Hoog.
leeraar mcrkt aan . dat hij meer dan eens ondervonden
had, dat, in phthifs ulcerofa, het acirlum phosphori, door
velen aangeprezen, niet alleen geen nut, maar iteeds nadeelige werking deed ; zoodat hij , door verminderde,ja gehecl helette ephoesting,bij vermeerderde fchraalheid en raauwheid op de borst en geheel belette affcheiding van water , vcrpligt was , dit middel fpoedig ter
zijdc to zettcn . Ook m_eldt do Iloogl . , dat hil cene reeks
van vrouwcn en kinderen, die fterkere of mitt hevige epi.
leptifche toevallen door worrnen Madden , tot een toe,
door hct gebruik der Geofroea herlteld had . - Het vervolg
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wolg der waarnemingen van J . ItODEL , wegens de to

Dordrecht geheerscht hebbende Ziekten in 1804, befluit
deze A1eeling ; omtrent welke waarnemingen wij ons
houden aan onze meening in No . IV voor i8o8 van dit
Maandfchrift.

Natuur- en Gefchiedkundige Befc •h rijving vansen Watervloed, tusfchen den 14 en 15 7anuarij iaou . Door J .
DE (CANTER, PHIL . Z . Te Middelburg, bij H . A . Abrahams . i8o8 . In gr . 8vo .
it Werk heeft , onzes bedunkens , daarin deszelfs
bijzonder nut , dat bet onze Landgenooten niet
eene klare en beknopte aanwijzing in ftaat ttelt, zich een
duidelijk begrip to vormen van de gedurige oorzaken der
hooge Vloeden, waarmede ons Land zoo beltendig gefolterd wordt . Hetzelve is verdeeld in vier Afdeelingen
van dezen inhoud
i°) Eene Natuurkundige befchouwing van de oorzaken der Watervloeden . Niet voor Geleerden en deskundigen, en juist daarom , zelfs opzettelijk , hier en
daar niet ftreng natuur- en wiskundig gefchreven . Deze Afdeeling prijzen wij alien Lezeren, die eene op .
pervlakkige en natuurlijk beredeneerde kennis van de
oorzaken der Watervloeden verlangen to verkrijgen , ten
ttefk(te aan .
2 Afdeeling geeft cen kort verfag nopens eenige
Watervloeden van vroegere tijden . - Een Kronijksgewijze gefteld berigt van alle de Watervloeden,welke,van
den Kimberfchen Vloed af, tot heden, op onze Kusten
en in ons Land hebben plaats gehad ; bier en daar met lezenswaardige Anecdoten doorvlochten .
30 ) Befchrijving van den jongtten Vloed van 15 Jan .
1 . I . -- Zeer naauwkeurig en lezenswaardig is dit verhaal .
4 Afdeeling vervat nog eene verzatneling van Anec,
doten van de verbazendite reddingen, welker lezing elk
net een gevoel van verbazing over de wegen der Voor
zienigheid
d in hopelooze om[tandigheden moet treffen -en voorts eene naauwkeurige Lijst van aile de Liefdegaven, welke van alle zijden, zoo tot leniging der geledene
rampen en onderfteuning der noodlijdenden , als tot herZ z 4
Itel
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WATERVLOED .

Re] der fchaden ,

door eclele renfchenvrienden, in na •
voltring vas den Konin .;' , We lke f 50000 :- nit Hoogst.
deszelfs biizonderc Las daarvoor gefchonken heeft, ingckomen zijn .
Ecue Noot van den Schrijvcr, in deszelfs Voorrede,
kunucn wij niet lalateu , bier nog ten befluite bij to
voegcn : „ Op b ladz . i o (in bet berigt over de oorzaken der Vloeden) flelde ik bet verhoogen en verzwaren
van onzc Dijken als bijna hopeloos .
En wie zou aan
de mogelijkheid van zoo lets uiet getwijfeld hebben,
daar bet ceuwen lang nict was gefchied ; hoezeer men,
bij vorige 1Vatervioeden , de noodzakelijkheid er van
meet dan eens had ondervomaen . Intusfehen is , federt
ik dat fchreef, dit allerbelangrijkst fink, op bevel Zijner
111ajefieit , niet flechts ecn onderwerp van ernflig onderzoek, maar ook reeds van dadelijke uitvoering ge,wordfen . 1k verheug utij hartelijk, en zeker gansch Zeeland
wel met ntij , in dit opzigt alz oo gedwaald to hcbben ."-De jongtie Storm heeft bet nut hiervan reeds bevestigd,

Ge/icime Brieren, over de inwersdige gefieldheid van bet
Pruis/1/ 4-e Llof, spa den dood vats FREDEIRIK DEN It.
~Iit h r %or d' itsclr . Illrle Decl . 7'e Amflerdam, bij
J. Allart . _803 . I11 gar . Sr'o. 371 131.
T

ct hut zelfu?e doe) en volmaakt in den zelfden geest
als de twee vorige Deelen is bet derde dezes

Wcrk,s ingerigr .
In de certle vier Bricven wordt de
t)eoordeeiing van Prvi.r/'ns hinantiewezen, in bet voorti . :ancl Dcel aangcvaugen, voortgczet , doormengd met
armerkinf;en en waarnemingen, waarvan men ook elckrs, mci de noodjge vcranderin ;en, gebruik zou kunnen mahen .
Bijz-idcre bezigheden bragten den Schrijver van
naar Lr p i,, ; bier kwain zijn bef)uit tot rijphcid,
oni hut gral van dell Pruisf kbeu '•ocul in zijne nabijheid ,
den rcgter en linker oever der ,Scale van Saalburg tot
h'cs% ;s, tti betreden , en zijn oordecl over doze gebeurt,euisiin to vcrbetercr .
Hij bercist de dagveldcn vast
°%liuri ;igeu, en vas gt to Zeit : zijne waarnemingen ell,
veidtla beichrijvingen aan, verbetert de dwalingen its
sic befcltrijving daarvan begaan , met vcruielding van
lejae, doch trei'ende bijzondcrl ;cdcu, en beoordceliug
vai'
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van de krijgsoperatien , zoo der Franfchen als der Pruisfen, bijznnder den dood van Prins LOUIS vermeldende .
Den XII Brief, uit fena gedagteekend , vangt hij
aan : „ 1\Iaak u gereed , mijn Vriend ! tot den hnnfdflag, die ons apes ontnomen heeft, wat ons tot hier.
toe dierbaar en waard was, die ons aan vreemden iii .
vloed overgegeven, en o'ns voor geheel Europa vernederd' heeft . Welke Pruis kan antlers , dan met een gelcheurd hart , het flagveld van rena betreden ? " Breed
wordt deze flag befchreven en ftreng beoordeeld, zoo
ook de berigten, des gegeven .
Zoo veel lichts als er over den Veldflag bij _?-ena verfpreid is , zoo veel donkerheids heerscht er nog over
then bij Auerflad, welken de XIII Brief befchrijft, tot
fchande der Pruisfilebe Aanvoerders .
,, 0," roept
hij uit, „ die verwende troetelkindertjes van malle
Inoeders , die hunne mannekracht bij Madame BERNARD
gefpild, op de Caftno met Champagne bouteilles geftreden en geen merg in de beenen hadden, die in den zorner met fleden gereden hadden en to Auerflad to bed gingen ! Daar komt geene T(thetiek in veldflagen to pas ; het
flagveld is geen Tooneel ; "
Her beleg van Breslau is her onderwerp des volgenden
Briefs . „ De Gouverneur," meldt hij, „ was niet
zonder begaafdheden ; bijzonder was hij voor 'gezelfchappen en verkeering berekend : maar de Krijgsgod
fcheen zijnen hoorn des nvervloeds niet over hem uitgefchud to hebben . -- De Kommandant , de Generaal
KRAFT , was een oud braaf man , maar zonder verfland
en begaafdheid ." - Voorts merkt hij op , dat, wanneer de Franfchen, met Prins JEROME , Broeder des Keizers van Frankrijk , aan hun hoofd , Breslau binnen
trokken , „ men niet kan beweren, dat de Breslauer
edcle Burgerij de vijanden met opene armen ontvangen
hebben, en dat de bevolene Illuminatie haar van bartell zou gegaan zijn : maar daarentegen vond men fpoedig groote Helen , die het Hof van den Prins, zonder
daartoe geroepen to zijn , luisterrijk zochten to maken . De Generaal HENKEL , de Graaf EINSIDEL, de
Graaf DANKELDIAN', en hunne Gemalinnen, deden dit
voornamelijk . Natuurlijk zeiden zij overluid, dat bet
ten beste des lands gefchiedde . Ilet kan mogelijk zijn .
Maar de Breslauer Kronijk zal eene andere f1rekking
van deze flappen van het fatfoenlijk deel der Breslauer
GrooZZ 5
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Grooten in hare voor volgende eeuwen bewaarde bladeren ingevoegd hebb, :n -- zucht orn to behagen!" - De
belegering van Glatz is in een voigenden Brief vervat .
Bij een kort vertoeven to Perlijn, befchrijft hij de ge .
f1citenis aldaar, na den vrede to Til/it . Van de vreug.
d e daarover was men reeds terug gekomen, na dat de
Franfchen seen fchijn maakten om 13erlijn of Prui fen
to verlaten . Zijn ,gefprek aldaar met den Majoor van den
Franfchen Generaalftaf is belangrijk .
Vervolgens bezoekt hij de flagvelden aan de over .
zijde van de Weiclrfel .
En daar niemand bet waarfchijnlijk ligt ondernemen zal, de belegering van Colberg
onpartijdig en onbevooroordeeld to befchrijven, zet hij
er zich toe, in den XVIII Brief. In dezen betoont de
Schrijver, dat hij voor misflagen vatbaar is, doch ook
gereed om die to verhelpen . Flet Beleg van Dantzig
en de tegenwoordige toeftand dier Srad wordt in den
XIX Brieve vermeld.
Over Konings,bergen komt hij to Eylau. Volgens de
verhalen was in dien oord alles verwoest, de Inwoners waren,verhuisd, de Steden en Dorpen met den
grond gelijk gemaakt .
Dan, betuigt onze Schrijver,
,, den Hemel zij dank ! zoo erg is bet niet ." Wegens
den veldflag van Eylau is hij zeer breedvoerig : hij
tracht eerst bet oordeel der menigte over dien veldflag to verbeteren ; voorts fpreekt hij van de gevol .
g-en, welke dezelve voor Eylau en den omtrek aldaar
gehad heeft . Daar men in Duitschland eenparig verhaaide en geloofde, dat de Franfche Keizer dezea
veldflag de eerfle in alle zijne veldtogten zou verlo .
ren hebben, en de Schrijver dit zclfde geloofde, is
hij, na op de plaats zelve de waarheid vernomen to
hebben, verzekerd , dat NAPOLEON dien flag buiten
aile tegenlpraak gewonnen heeft. - De flag vat'
Friedland krijgt zijne beurt ; zoo ook de Fortificatien
aan de Pregel.
Aandoenlijk is de Befchrijving in de9'i XXIV Brief ,
waarin de Schrijver to Memel den door hem gecerbiedigden Koning en beklaagde Koningin van Pruisfen ontrn et . Zijne aandoening klimt tot woede op . „ Wanneer , " dus luidt bet floc : „ \-Vanneer cene Natic
zoo diep gezonken is , dan houde men op , haar eenen
Sedert den 14 Oc`i;ober i8o6 is
eil;en naam to geven .
er geen Prttis/era meer . Indicu er een God is, moct hij
do
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de 1-Ielden, voor welken men op de openbare plaatfen en
pleinen van Berlijn gedenkteekens heeft opgerigt, laten
verzinken .
Weg met Bellona van de tinnen van bet
Tuighuis !" - Des Schrijvers gehechtheid aan den Koning en de Koningin blijkt in een volgenden Brieve,
waar hij,onder andere zegt : „Men zougelooven dat bet
Schip van Staat thans door den vrecle van Tilfit voor an •
ker ligt . Alichoon dit zoo fchijnt , evenwel flingert
bet been en weer , en Ichijnt zijn ondergang nabij to
zijn . Doch dit alles is niets bij bet lijden, aan 't welk de
Koninklijke Familie, inzonderheid de geliefde Koningin,
in bet verloopen jaar, is blootgefteld geweest, en onder .
hetwelk iedere andere Vrouw bezweken zou zijn ." Men
leze bier haar lot en haar gedrag . -- Hij voegt er
bij een Verhaal van de Gevechten , welke bet Koniuklijk Corps d'Armee , onder bevel van den LuitenantGeneraal VAN LESTOK, van zijn' afmarsch van bet Rendevvous bij flusfehnen , tot zijne vereeniging met de Keizerlijke Rusfifche . Arm6e bij Althof, met de vijanden ge.houden , als ook van bet aandeel, 't welk hetzelve aart
den flag bij Pruisfisch - Eylau gehad heeft . - Hieruit
kan men bet een en ander verbeteren van hetgene hij uit
Eylau van deze zaak gefchreven had ; echter maakt hij er
eenige aanmerkingen op .
De XXVI Brief loopt over bet voorgevallene to Cray .
denz ; de Onderhandelingen tusichen LUCCHESINI en deu
Maar('chalk DUROC , over eenen Vrede tusichen Frankrijk
en Pruisfen , welke mislukken .
Beri4ten nit Koningsbergen van eenen Vriend maken
dear XXVII Brieff uit ; deze zijn zeer belangrijk, een geheel overzigt der'laatfle krijgsbedrijven fchenkende, vol
bijzonderheden en ontmoetingen . Hier ontmoeten wij de
treffend('te befchrijving der Oorlogs-ellenden , door de
bewoners van het tooneel des Oorlogs geleden, -- ellenden zoo grout, dat de hefchouwing van het flagveld ter
;eraderring ftrekte, hoe ijsfelijk: bet ook was, daar tusfchen de i en I500o menfchen geveld to zien . ,, lien
groot deel, " dus luidt de befchrijving , ,, was met
dunne fneeuw bedekt . Mijn voet Bleed uit, en , terwiji
ik viel,tastte mijne hand in bet aangezigtvan een mettsch .
Stukken van wapens en trommels, gebrokene fnaphanen
bij duizenden, zadels, fabels , pistolen, harnasfen , in
ontelbare menigte , paarden en menfchen onder malkanderen ; en nu , op deze jubelplaats des doods , enkelde Rus-
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Ffcbe Soldaten , die de dooden uitplunderden ; die, om
ten pair koperen knoopen tneester re worden , bet trettrig
werk op zich natnen , om de lijken , die meest op bet
aangezigt lagen , om to keeren . Verbeeld u eens! Ms ik zoo op her flagveid rondwandelde, was juist een
Rusfsch. Solriaat met dit treurig werk bezig . Een ligchaam omgekeerd en dcszelfs wezen bekeken hebbende,
viel hij op den dooden neder, en fchreeuwde in den roexendften Loon der natuurlijke aandoening : 0 moy Brat!
U mijn Broeder ! mijn Broeder ! - en was bijna utet van
bet ligchaant of to fcheuren ."-- De verdere narigten van
dezen Vriend zullcn in bet IVde Reel verfchijnen .
Over Kuflrin loops de XXVIII Brief. In den b egin .
n e vinden wij vermeld : „ Van alle de Pruisrfche vestingen zijn er flechts vijf , die van den, vijand niet inge .
tnomen zijn . De overige zijn gedeeltelijk goed, gedeeltelijk middelmatig, gedeeltelijk flecht, gedeeltelijk geDit laatfle was bet geval met de
heel niet verdedigd .
Vesting Ku/lrin , wier Kommandant van de in dezea
campzaligen oorlog begane verraderijen en fchurkerijen
zei:er de kroon gefpannen heeft ."
Dc twee laatfle Brieven zijn nit Berlijn en uit Potsdam
gefchreven , vermelden de aanflellingen des Vrijheers VAN
$TEtN tot de aanzieniijkfte en gewigtigfte posten, alsmede
een vertlag van Keizer NAPOLEON'S bezoek bij bet Graf
van FREDEOitt denEenigen, en bet Sterfvertrek diens Kot.Iings . -- Van het Vierde reeds uitgekomen Deel zullen
wtj eerlang verflag doen,

Peglemes;t op de Exercitie en de 111auoeurres der Int`an<
terie, van den Iflen van Oogsinnaar d i79I . --- Platen , tot hetzelve behoorende .
aar bet Fransch . In
den Haag, ter E'oninklijke Stnatsdrukkerij . 1807- In
gr . svo .
N

Krijgswezen, in den tegenwoordigen tijd, heL letbias! nicer dan ooit noodzakelijk, uit hoofde der
al to groote magt, welke kleine Staten zich over cell
aantal landen hebben weten eigen to makeu, en die
nizoo eene verkeerde ftrekking hccft , om dat fiaat_kundir, evcnwigt to verbrekctl , hergene in de betrekkelij°
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lijke vermogens van ieder op zich zelf il:aande vollt en
deszelfs verbondeu met aangrenzende nation gelegen is,
blijft zeer eigenaardig het voorwerp van wetenfchap en
kunst , naar gelang de toeremende beichaving telkens
nieuwe vindingen levert, om de uitgebreidfte ontwer.
pen van aanval en verdediging langs eenen zeer eeuvoudigen weg to bekorten . De tucht der foldaten, voor
dit groote oogmerk onontbeerlijk, ontvangt vooral Karen grootften f}eun nit de werktuigelijke rigting, wrIke
aan deze inftelling gegeven wordt . Den Soldaat en Bevelhebber, in welken rang ook geplaatst, zijue houding , (telling, gang, wending, werking, beweging,
afzondering en vereeniging, in alle die duizende gevallen
to leeren, welken de krijgskunst , in doel en middel ,
aan de hand geeft, moot inderdaad bet voorname beweegrad dezes zoo zamengeftelden werktuigs genoemd
word en .
De exercitie der Hollandfche Legermagt was fcdert
lang op den Pruisfifchen voet ingerigt , zoodanig als de
groote FREDERIK die voor zjne zegevierende Benders
to voet en to paard had verordend . De ongemeene vorderingen, echter, der Fraufchen in deze kunst, door
ondervinding gettaafd, gaven weldra aan hunne theorie
en praktijk,den voorrang, en van daar des Konings or,.
donnantie, om bet Franfche Regletrrent in de Hollandfche taal over to brengen , ten einde zulks ook voor den
Krijgsdienst bier to Lande zoude kunnen gelden .
Zijne Excellentie de Minister van Oorlog droeg deze
vereerende tank op aan den Luitenant-Kolonel T . SLIAT:
TE, den Kapirein G . A . GEISWEIT VAN DELI NETTEN en
den Kapitein J . VAN WOESTENBERG . Bijzondere omftandigheden beroof'den weldra de twee eerstgenoemde
Heeren van de gelegenheid , om de reeds begonnen
taak of to werken , waardoor zulks dan aan den
laatstgemelden alleen in handen kwam, die echter van
den Kolonel BRIATTE, ten einde toe, vooral doer bet
nazien der vertaling, cenen vriendfchappelijken bijfland
ontving . Andere voorname Krijgskundigen , zoo ats
de Generaal TARAYRE , de Kolonel o . z . VAN SANDICK , de Luitenant-Kolonel T . wIESE , de Majoor
G. AI . CORT HEYLIGERS , de Heer D . AIARITZ enz .,
bleven geeiiszins weigerachtig, de behulpzame hand ter
voltooijinge van dezen arbeid to bieden , en van bier
dat dit Werk , in naauwkeurighsid van befchrijvinge,
W

C70

ItEGLEMENT OP DE EXERCITIE, ENZ.

in duidelijkheid van voorddraQt , in goeden ttijl met zuivere llollaudfche bewoordingen en fpeliinge , en bo.
venal in naauwkeurigheid van Plaat - afteel:eningen ,
tot die volkomenheid gebragt , dat hetzelve niet alleen
bet oorfpronkelijke ten voile evenaart, maar zelfs , althans in bet Iaatstgenoemdc opzigt der Platen, boven
hetzelve de voorkeur verdient .
HetWerkzelfis verdeeld in vijfHoofddeelen,waarvan
bet Eerfle de formatie van een Regiment in orde van
bataille ; bet Tweede, in drie Afdeelingen, de Soldaten- fchool ; bet Derde , in zes L, sfen , de Pelotons.
fchool ; het Vierde, in vijf Afdeelingen, de l3ataillons .
fchool, en het Laatile , mede in vijf Afdeelin en , de
Evolutien van linie beheist .
Dank zij den Veer
VAN WOESTENEERG, die, reeds in andere opzigten bij
onze Landgenooten met roem bekend, ook door dezen
zoo moeijelijken en echter gelukkig volhragten arheid,
eene gewigtige bijdrage heeft geleverd tot dat uitgebreide vak , welks onderwijs hem aan de Koninklijke
Militaire School to Hondsholredijk is toevertrouwd!

Tafereel der oude Gefclsiedenis ; bevattende de vorderiugen der
Kunflen en Fraaije jlJetenfchappen . Door W. RUTHERFORO ,
D . D . Uit het Errgelsch vertaald . 11de en lawfle Deel . Te
Zutphen, bij H . C . A . Thieme . In gr. 8i'o.
bijzonder en bepsald duel hebben wij , bij de
R
beoordeeling des Eerften Deels, ontvouwd ; dit trachtte
hij ook in bet tegenwoordig voor ons IiLgende to bereiken,
UTHERFORD ' S

en doet zulks met de had . tier XV lfooldfL, waarmede't
zelve aanvnn„ t , befchrijft den Tweeden Perzifeben Oorlog,
geeft ons de Karakters op van T nEMISTOCr .E S en ARISTIDES, en
befluit met den Veldflag bij T,:ermopylen .
De aangeduide
hoofdkarakters ziiu meesterlijk gefchetst . Een oogllag, in 't
Clot dezes Hoofdftuks , op de daarin vermelde verrigtiHgen,
deelen wij mede . „ Hot gevecht bij Thcrrnopylen had groote
en bellisfende uitwerkfelen ten gevolge, zoo wel bij de Perzera
als bij de Grieken. Ilet leerde den Perzen den verheven geest
en wanhopigen moed kennen van dat Volk , met hetwelk zij
zich in bet ftrijdperk ftonden to hegeven, en deed bun sevens
zien, tot welk een hoogen prijs zij de overwinning zouden
moeten koopen . Het gedrag der Grieken bij die gelegenheid
verdient onzen grootllen lof . In tijden dat Europa over 't algemeen door monarchale regeringen beftuurd words, dat onder-

W. RUTH E R F 0 R D y TAFEREEL DER DUDE GESCIIIEDENIS .

6?f

derfcheidene oaten niet nit burgers, maar nit onderdanen zijn
zamengefteld, en de oorlog door loontrekkende legers gevoerd
wordt, wilt : her ons moeijelijk, ons in die zelfde omftandigheid to verplaatfen , en ons die gewaarwordingen voor to fi;elien ,
welke vrije lieden bezielen , ten tijde dat hun vaderland en vrijbeid gevaar loopen . Zelfs de gemeenebesten , welke onder onze
befchouwing vallen , uit kooplieden en fabrijkanten zamengefteld, gewoon aan de bezighcden van bet burgerlijke leven,
geven ons flechts een onvolkomen denkbeeld van de krijgshaf'tige republieken der oudheid, en leveren zelden voorbeelden
van die wonderen van dapperheid , weike nit geestdrift en
wanhoop ontfpringen . De dag van Thermopylen kondigde der
wereld aan, bet door de Athenienfers en Spartanen vast genomen
befluit, om liever als vrije lieden to fterven, dan als flaven to
leven, en leerde den grooten Koning, dat hij, met alle zijne
millioenen van bet Oosten, de Grieken misfchien zou kunnen
verdelgen , maar dat bet hem onmogelijk zijn zoude hen to onder to brengen ."
Het XVI Hoofdft . befchrijft ons de gebeurtenisfen van den
flag van Thermopylen , tot de overwinning ter Zee bij Salamis,
de gewigtiglre en meestbeflisfende, welke de Grieken ooit op
de Perzen behaald hadden . Met bet XVII Hoofdfl . vaart
RUTHERFORD voort met de groote gebeurtenisfen to boeken,
die Pints dezen flag, tot bet einde van den Perzifchen oorlog,
voorvielen . Hoe vele perfonen, die de aandacht trekken, en
op eene zeer verfchillende wijze den menschkenner bezig houden, ontmoeten ons! De Schrijver is zeer gelultkig in de opgave van Karakters : een zeidzaam willen wij gedeelteiijk met
zijne eigene woorden voordragen . Vermeld hebbende, hoe
GELON, na bet behalen der roemrijkfte overwinning,naar Syracufen terug keerde, rekenfchap van zijn gehouden gedrag gaf
en van her hem toevertrouwd gezag,door bet volkals redder,
weldoener en vader toegejuichd , alsmede dat de Syracufers,
fchoon zeer gezet op hunne vrijheid , bet befluit namen otn
hem de kroon op to dragen - vervolgt hij : „ Wanneer
'avolks geluk flechts her doel der Koningen is, verkriigen zij
eenen onbepaalden invloed op de harten hnnner onderdanen .
Net volitrekte gezag, waannede de Syracufers GELON bekleedden , ftelde hem in ftaat , hun gewigtigere dienften to doen .
I-Iij is een van die weinige voorwerpen in de Gefchiedenis geboekt, die , na bet verkrijgen van den fchepter eens Opperheers
en den lauwerkrans eens Overwinnaars, een grooter en beret
mensch geworden is . Geeue vijanden meer to duchten hebbende , lief hij alle ftaatzuchtige ontwerpen varen , en leide
2ich flechts toe op de bevordering van den bloei zijns Koningrijks , door nijvere arbeidzaamheid en de werken des
vredes . Tienduizend vreemdelingen , die met moed en geIrouwbeid onder zijne vaandels gediend badden , begiftigde
hij
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hij met bet burgerregt, on , door hen in de gemeente In to
lijven, vermeerderde hij do bevolking van de hoofdilad ell
vergrootte de mat van den (iaat . Hot annmoedigen van dett
landbouw was eon der houfdoogmerken van zijn befluur . Gewoun in bet open veld to wandelcn, vercerde hij den landman d.ikwijis met ecn bezoek, en gaf hem nicuwen mood door
zijne gelp,ekl;en ; mec minder Iuister, duck stet mecr wezenlijke achtbaarheidi anu bet hoofd van hot Iandvolk verfchijuende, dan w ;armedo hij bij andere gclcgenheden flan 'E 1100fd
van hecrlegcrs optrok . Hij bevurderde de aankweeking zoo
wel der fraaije -,Is nutcige kunftcn .
Ooder zijne befcherming
en leiding word do hooiilflad verfi :,rd met de franiheden vats
den Czrthaag%chen buit , terwijl die werlcen van vernuft to
voorfchiju kwamen , welke, ten tijde van cict :Ro, 'Is de
voortreililijkf e gedenkl'ukken der oudheid gefchat werden .-Do gouden gedenkpenuingera van GELON, welke zeer kunflig
gewerkt eu ouk nu nog in cvezen zijn, wettigen do loffpraalc
van den Romein/i~<ien Rede :uaar . - I lij befchuuwde her bezit
Van do opper(te mugs als eene verpligting , hem opgelegd om den Staat to hefchermen, en begreep dat hij Koning was
alleen voor 's Volks welziln . Geene uitcrlijke vertooning
van 't aanzien en do matt der Koninklijke waardigheid maken .
de, Dam hij flechts de zorgen en mocite, daaraau verknocht,
op zich ; doch vond zijn ijver voor 't algemeenewelzijnrijkelijk beloond , door bet alles overtreileud genocgen van enillioenen menfchen gclukkig to maken ."
To regt nuag RUTHERFORD, in bet XVIII HoofdfL, loopende
van bet eindc van den Perzifc/ten tot a .in betbeoin van den Peloponr/fr''en Oorlog,dit tiidvak aanmerken als bet vermaardile
in do Gofchiedeuis van Griekenhind ; daar de Grieken, gedureude dit luisterrijk tijdvak, zoo vol van de gewigtig(le
gebeurtenisfen , even zeer uitflnlcen door vernuft en goedett
linaak , als zij van wege hunne Dapperheid en Vaderlandlteiile vermaard waxen, en Iithene door de wetenfchnppen ett
kunfken blocid!e, terwijl zij door hunne wapeuen zegevierden ;
- to regt hot Diet ondienftig lceuren, van do gebeurtenisfen,
die tot hoc d arftdlen van dit roemrijlc tijdperk, 't welk alle
volgende ceuwen verlichtte en befchanfde, medewerkten, niet
flechts eon algemeen , maar uitvoer ;g verhaal to geven . Flier.
uit words ecn vrij breedfprakig Hoofdfluk geboren , 't Been
door afwisfcling van groote gebeurtenisfen de aandacht
gaande houdc . doormengd met karakterfchilderijen, die treffend geceekond zijn . ]",ell PERICLES vertoont zich, order audere, in voile grootheid .
Van zoo veel krijgs gelezen hebbende, ontmoet men in bet
XIX Floofdl' . eene aangename afwisfeling, daar RUTHERRORD
zich zet, om ors den oorfprong en de vorderingen der wetenfchappen en fraaije kunfien in Grickenlaard to vermelden .
„ De
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oorfprong der Wetenfchappen maaltt cen der belnngrijk=
4e en navorfchingwaardigfle onderwerpen nit in de Gefchiedenis der[Acaschheid . Geen onderfcheid is treffender dan dat,
tveik plants vindt tusfchen de nnodzakelijke kurfleu en die,
welke men met den naam van fcl none of fraaije kun1lcn beflempelt . Behalve die , t~• : 'Ihe ilrekken tot zelfbehoud, zijn
er andere, die alleen 'r vermaak ten duel hebben . Iletgeen op
't eerfle gezigt vreemd rouge fchi ;nen, zijn echter de laatflea
zoo wel de gewigtigfle als Incest ichitterende ; de 'rerbetering,
de verfraaijin en de geneugten der maatfchrppij vloeijen voor=
nameliik uit dezelve vourt, en bet karakter van menfchen en
volkeren hangt of van den trap van volmaaktheid, welken zij
bereikt hebben . -- De oorfnrong der fraaije kunflen moet nag :ipoord en terug gebragt warden tot den oorf'prong der maat;
Ichappij . De God der natuur bclliert 't gebruik van alie de
vermogens, Welke hij gegeven heeft ; her verftnnd en de verbeelding, zoo wel als de uiteriijke zinnen . flrevcn nasr't renot van eigenaardige geneugren ; en in clke gunflige omflan=
digheid legt de mensch de fljner vermogens van zijn maakfel
aan den dog," Dit denkbeeld werkt onze Schrijver uic in zijft
verder verflag, 't welk, zoo ten aanziene vau her algemeen
-als ten opzigte van bi , zonderheden , met ;;enoegen en vrucht
zal gelezen wooden . Kortelijk vinden wij bier ]let voornaatn(te
van de Tooneeldichtkunst, zoo her Trent- als her Blijfpel, alsmede van de Wijsbegeerre in dit tiidperk .
Na de verlustigende hefchouwing van deze Lettertooneelen ,
-words her gordijn des l4rijgs weder opgefcl,oven ; en de Pets-pone/l/che krijg, die zcven en rwintig jaren duurde, Griekenland
ontvolkte en de geldmiddelen uitputte, maakt de fioffe nit van
diet XX Hoofdd . In den loop dozes krijgs ondervonden beide
de partijen do wrcedfle ramp'poeden , en vertoonden eenert
moed, welke bun de grootfie voordeelen op hunue gemeene
vijanden zoude hebben doer behalen . ALCr11MDR .S treedt bier,
an zijne onderfcheidene gedannten , to vo .,rtchijn . In twee
Afdeelingen is dit f log>ftffluk af ;e('cheiden ; de lnntfle loopy van
bet einde van den Kriigstogt uaar Sicilic tot aan de vesvigir,g
van de dertig Dwingelanden .
De .41 ienienf rs," fchrijit
onze RUTraRFORO, „ werden op denzelfden dg,,, , waarop zij
de roenirijke overwinninng to Sclarnis heibraid hidden, her, flagtoffer van 't bond ggenootfchap hunger iaudgenooteu . Dc murea
en vestingwerken der Stad, am) MINERVA toegcoijd, werdetl
tot den grond toe geflecht, en , to mi cden van ecne uirgelatene en zegevierende dartelheid , werd de dwingel^ndij van
4thene vervloekt, en hair val verklnard to zijn her berleven
van de Vrijheid van Griekenland. --- LYSANDER veranderde
aanilonds den vorm va, her *heenlcke Stnar heflt;ur , fleldt:
aan dertig *ckons of Dwingelauden over do Stad , haaide door
gefchenken drieduizend tot hunue partij over, nit bet fchitim
y9d
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van 't yolk zamengeraapt, cm ('a s to vciii^ ;er met "t leiren' ex
den eigendom der uverigen , ua r gor,l .hen , tc kunnen ornfpring'en ."
Till Let elude win den Prliip( ;'iy rG~lao coring erlceide her
,Spartaaszfche Rijk op ee puinhwapen
d ::t van <1't'rcz e, en
nc ho, turn! in Griekende Lacetzemoricrs begonnen , als
;and to fp°ten : dit wcrdt in het X .`til I out' .!ti. tot in den
'Utede Van .Y~¢taclirles ontvoawd . „ L,.,. ..r
' iinerkt onze Schrijver op , „ fchoou min cone Pir st ;;crntiichc regering
onderworpen, werd e.chter n ;indcr naar eon re dmarig flelfeL
beiluurd, en bez :t mindere .Ila,t!,a ;;c:i e va :thu ; d, dan eenig
auder der C ickfclie Geu ;eenet este t . D_ 1, n is :of,tclijke driftetz
van naijver, afgunst, heersehzucht c •i
met eon ingerr•a ren de voortivortclden en eeuwigen wrok te,,c :
naamfle drijfveren van alle hunne daden ." !-)It wijst het gebeel bebop der gebe .irteuisfen (!es lantflen of XXII floofdfl.
itit .
Sparta fcheen ten toppunt v n ltd ;;ter geklonnneu, en
deszclfs mart zoo vase gevestigd to hehhen, dat het niets vita
eeni toeval (f regenkanting to duchten had ; doch niettegenllaande die fchijn'harc gerustheid brocide er eene onrkeering
in cen hook des lands,waar zij do dicpfe wouden •g eflagen en
lie
ootfle verongelijkingen gepleegd hidden . Trcffend is de
gefchiedeals der vierhonderd naar dtl'e;rc gevlugte Thebanen,
filet derzetver cevolgen , die cider PLi .ormD ; .s eene omwenteling
darrifelden, welke den 7 ;'aeha;:rn con nicuwfiaatkundig beflaat3
raf, tot eene reeks van groote en heldhaftige daden opleidde,
en hunne gefchiedenis zoo vermn ::rd maakte, als dezelve voor3 ;ecn i :, diu•p e ver etcdieid was gadompeld goweest . EPADlrr:o_ •D AS vertoont zich h ;_r in can voordeeli ; licit, en zijn of
gem;iald karakter is tretfa d , doch do uitvocrigheid • weder
itoudt oils van de ovcrl"Clril-,~ .
1)nn kunuen wij niet aaiatcn ooze Annkohdiging to befluirets
met het einde dezes Werks . „Met r•_ PAMINONDAS nam de roetn
van den T'ze,'zaanfchea naam een erode . Ann hem en PELOPIDAS~
,waren do Tiebaoczz dien voorrang verfchuldigd, welken zij its
Griekcn/and verkrege . . hidden , en gedurende eenigen t'ijd verloreu zip niet geheet en al her aanzien , wearvan zij in 't bezit
waren , zoo king hunne zaken dour doze groote Mannen bef ierd werden ; doch her was cerder eea gevolg van hauno
vorige grootiche bedrijven, d,-,n wet van hunne latere pogin~gei . Dc l, vensvonk was uitgebluscht, welke Intone fluimeread a kracht had op,,ervekt , en eene al ;Temeene kwijning
.chi1et van flu voortaan wile bunne handelingen to hebben geke fchetst . - Na den flag van Mantinaea hragt de uitgeputte
fast an rile de vijandelijke magten eeuen kortflondigen vrede
to wege, onder de bemiddeling van ARTAXERXES . - Ten tijdt
van diens dood , leverden de Staten van Griekeszland, verzwakt
door hunne burgerlijke ooriogen, door rijkdom en weelde bedo .-
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c4orven en verbasterd, een tegengelicld treurig tafereel op vats
't+geen, zij waren ten tijde van de Thermopylen en Marathon.
Oneenig onder elkander, zonder vadcrlaudsliefde, zonder gezonde ilaatkumiige inzigten, word bet welzijn van bet geheel
verwaarloosd ; ieder Staat befchouwde ziinen nabuur met oogeil
van afgunst en roofzueht ; iuwendige tweefpalt en kabalelt
verfclieurden den . boczcin van elk hunner . van 4thene . Spartet
en Thebes of , tot inn het onbeduidendi`e gemeenebest toe . :
terwiji de twistende partijen, ieder op hare beurt, over hare
tegenpartije zegevierden, elkander verdreven of om hats bragten . .•- lntuslchan verhief ruILiPPUS van .".i cedoale zich traps
wijze tot aanziei' en inn gt, en ivachtte elks gunllige ge 1:egeu=
held af, oin zich hunue zwakheid en oneenigheid ten ntute to
maken : terwiji Grl_L'ui..rrd in d ;cpe zorgelno ::heid flniinerde,
ca bet niet in 't hocfd van eenen ~Ithcr ic ;:/er of Spar •taatt
opkwam, dat de Ovcrwinnaars van dcii Cruoren Koning im+
mer of OOil de ketenen zouden kuni :en tcrl'chhcn van iemand,
dien zij flechts als 't gering Opperhoofd ecus J3arbaarfchett
Volkilanis befeiiouwden ."

Karakier%cq en's der IUaanen, ge?romd op wcnscliknndige wear=
nemingee . Tirre 1Pd~r a veil do llama{°erfi'a'ts.tier V•oviveno
Dour C,. F . POCK -.LS , Gchcia rr- aad rarr ,1<,e iter -roz ran Brunsa'ijka
Lunenburg . Uit het Flood, rertaalzi. Ilde Deel. Te Gr•onin-

gen cn . m7e dana, bij W . Wouters en J . F . Nieman,
gr. 8i'o . 369 BI.

In

(n bet vorig Deel werd oils de Man nnar zijnen zinnelijkeii
vorm door den menschkm'digen Schrijver voorgefteld ; zijd
Gemocdskarakter wordt in dit Deel nu iiiteengezet, - zijrt
g emoedslrarakter als Man n :imeliik ; want hot is eene geflachts3
fchets,diede Schrijver wilde ieveren . Natuurlijk vinden wij oolt
bier gedurig den Man met do Vrouw vergeleken ; do Sciirijver
gnat voort op denzelfden voet, waarop hij begonnen was, eri
wij hebben lioegenaanid geeae reden (, in lets . terug to nemeit
van den lof, dieu wij dit Werk bij dcszelfs nanvang van goeder harte hebben go-,,oven
. Ooh nu mog- o•n wij ilechts'dc hoofdbiizonderheden aanflippon . 17it gcrr0ed is bet zich zelf fcnlep •
penile n zich zelf hepsicade wiisvermogen in desz -!1S, geheelen omtrek : ook tee opzig .e van bet gcniol sl :arakter beflaac
cone .gelijkfoorrige orfclieid'i ;ileid tusfcicn Dl. n en Vrouw,
^is ten opzi~rte der zii eiijkhcid . Groorere wilskracht wijst de
Schrijver in den Man aai , ; On betTene hij , I . in den nil des Mans
ouderfcheidt, is „ zije !;rooter ?oismris ." Iher geeft hij oiA
e rst cen ideanl van den ed^ten Egoist, to nt de vel afwijn
kingen dnarvan, fpre^lct van he : Natiuiiaal Egoisnuls van oudere en latere Volkcn, en maakt don mct bet Egoismus deC
Aaa 2
VrouW
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Vrouty de vergelijking . II . Mocd, dapperheid, iandvasttghehfr
Eerst de iagere, en dan de ware cooed . Voorts eene vergelijkende fchets der mannelijke ftandvastigheid en der vrouwelijke
lafhartigheid,-wankeimoedighcid,- grootheidvan ziel . III.
S,ympat zetisch gcvoelverwogen van d'n Ham . Algemeene en bijzondere gronden , waarotn dit in den Alan zwakker is . IV .
Temperance+^ten van den Man , als Karakters der pen fonen .. -

Wij twijfelen geen oogenblik, of zij, die met ons bet vorig
gedeelte dezes Werka met goedkeuring lazen , zullen ook na
voldoening vinden, en bet vervolg met verlangera, , te gemoet
lien . 1-Inn , die hetzelve alleen kennen Wit onze aankondigingea, zijn wij ook nn weder eene proeve fcbuldig ; wij bepalen ons tot her volgende, waar de Schrijver over het iagere
Egoismus handelt.
„ Hoe bet Egoismus zich in ai d'eszelfs gedaanten, verkeeru&
heden en belagchelijkheden onder de menfchen, onder de dwazen en wijzen dezer aarde, onder hoogere en lagere flanden,
in de jeugd en in den ouderdorn, overal vertoont en uitdrukt,
is eene to uirgebreide ftoffe , dan dat die in al derzelver afdeelingen in deze fchets van den Alan zou kunnen worden afgehandeld en uitgeput . Want daar bet alle kleuren der natuurlirke geJleldheid, van her temperament, van den geest en bet
hart, uer djden en omftandigheden eigenmagtig in zich verinengt, en onder alie vormen van den wil mogelijk is ; zoos
f1rekt deszelfs befchouwing zich bijna tot in bet oneindigeait,
en wij kunnen bier flechts de voornaamfle aanhalen .
Er zijn Egoisten , die gewoonlijk alleen jegens lieden van
rang en aanzien hunne belagchelijke eigenliefde toonen, en jegens hunne minderen de toegechjkfle en goedaardigfle menichen der wereld zijn, omdat daze hen voor den tooverfpiegel
hunner zelf bewondering niet in den weg treden . Zoo klagea
de hoogere flonden gewoonlijk over den onder hen zelve beerfcher,den hoogmoed, even als de ondere adel op den jongeren met eene honende verachting nederziet ; waarentegen de
eerzame burger de hoogere en aanzicnlijker lieden dikwijis allerliefst vindt , maar wederom ziinen eigenen !land van hoogmoed befchuldigt . - Andere Egoistenr pronken met hunnen
invloed op gewigtige zaken, op de belangen van den Staat ex
op Staatsmannen , met hunne verkeering onder de grooten,
ten minfle hunne hoogeren , en begeeren door hunne veel beteel ;enende perfoonlijkheid, waaronder zij hunne nictigheid
verbergen , eene bijzondere opmerkzaarnheid en achting . Diit
is her beklairelijke Egoismzrs der zoogenaamde onderbedienden ;
eene foort van bedienden - rrotsctrheid , wetke de regering in
huis gelooft to hezitten, en voorbarig*, onbefchoft en- zonder
eenige kieschheid overal mede infpreekt. Wederom anderen
bliiven bij hunne eens aangenomene wijze van to leven en to
Isandelen, en de gewoonre is hunne eenige gebiedfer . Zij vetach,
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2chten al bet nieuwe , nis een gebrek van goeden fmank en zedelijkheid ; bewonderen daarentegen den voorledenen gouden tijd,
en gelooven, in den tegenwoordigen tijd zoo veel t meer to
kunnen despotiferen, daar dezelve'in hunne oogeu niets deugt .
Dit Is bet gewone Egoismus van den ouderdom, hetweik alles
beter weet, alles heeft doorzien , alle ontdekkingen in de wetenfchappen voor lang bekende dingen houdt, en overal wegens zijne jaren , en reeds enkel daarom, met meerder toegeefiijkheid wil behandeld zijn .
Nog andere Egoisten zijn zonderlingen in hunne geheele wijze van denken, in hun weten en gelooven, in hun doen en
niet doen, dikwijls tot ann de belagchelijkfle eigenheden toe .
Zij wilden wel de geheele natuur omkeeren, om zich over deze verwarring der dingen to vermaken, en zich met bet angftige gedrag der menfchen hierhij to vervrolijken . Niets that
hun meer tegen en is hun onverdragelijker, dan bet dagelijkfche en gewone been en weder wankelen van bet menfchelijk
leven ; de gewone natuurlijke mensch is in hunne oogen eene
ziellooze natuur, die geene kracht, om zich zelven eenen ongewonen werkkring to fcheppen, bezit, en den weg van alle
dwazen gaat . Deze misvormde geesten, die met bedorvene
oogen her best gelooven to zien , zullen zich zeer zelden met
de menschheid verzoenen, omdat zij dezelve voor een mengelmoes van eeuwige beuzelarijen houden , en den loop der
dingen zelfs naar hunne eigene vreemde ftellingen willen leiden . Zij zijn als verwaarloosde kinderen , welker wil niet
meer to verzetten is . Zij zijn achterhoudend, openhartig,
weemoedig , onverzettelijk hard , verliefd , vrouwenhaters,
traeg, hoogstleaendig, liefkozend, fatiriek en n1jdig, al naar
dat bet verkeerde gemoed zulks beveelt . Zij verwisfelen hunne fludien, veranderen den dag in den nacht, en den nacht in
den dag ; kunnen de eene reis geene luidruchtige vrolijkheid
geno-g hebben, en verbergen zich eene andere reis in de donkere eenzaamheid . Zij berispen alles, op alles hebben zij
nanmerkingen , hunne geheel . biizondere verkeerdheid is de
dochter van bet hardnekkigst Egoismus dat men onder de
tnenfehen katt aantrefTen . E r zijn lieden van deze foort, welker bijzonder en vreemd karakter door niets in de wereld,
dan door eene hwade vrouw, ken genezen worden .
In Engeland behooren de Zonderlingen to huis . - Deze
foort van menfchen treft men overal Raan onder arme en rijke
Britten ; natuurlijk onder de laatflen bet meest, omdat de rijkdom do bijzonderheden van allerlei foort begunfligt, en dezelve, als bet ware, voor de oogen van het zich verwonderend algemeen adelt . Een dezer zonderlingen was Lord CABIELFORD, Baron Van BOCCONOE . Een wreedaard, die echter
in goed gezelfchap, bij zijne zuster, Lady GRENVILLE, bij
zijne utoeder, bij zijne vrienden , de bevalligfle en weltevend1aa
at
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fte man Iron ziiin ; daarentegen de gewoonten , gebruiken
en bet genot der groote weretd, waarin hij geboren- was, As
lets den man geheel onwaardigs verachtte., 2o,ooo Guinjes
waren zip jaarlljksch inkomen, en hij kon het fchitterendfteleven van eenen Brit leiden, terwijl hij zich aan den armzaliglien zeedierist toewijdde, en van alle weelde en gemak van
zijnen ftand vrijwillig afzag . De moederlijke en zusterlijke
liefde wilde hem van dit onberaden vootnemen doen a€zien ;
lunar to vergeefs . Het gewoel der matrozen bij cenen storm,
de vreesfelij e verwarrmg, welke er als dan heerscht ., en de
verbazende flrijd van een handvol menfchen met de geweldige
gee waren her, wet hij wenschte to zien ; midden onder
zulk een ijsfelijk toontael een werkend mensch to i .ien, bet
(chip aan alle zijden to hooren kraken , en de waterttroomett
door alle openingen to zien binnenftorten ,
dit was de weilust, welken hij zocht ; bijzondere lotgevallen, zwerigheden
en wonderen der wereld, dit was her, waarnaar hij haekte,
en deze zonderlinge begeerre toonde hij in zijn geheele l ev.e t;
ass een herculifche renoniist . Zoo ging hij ook gekleed ;. zijn
hoed had eene fchrikverwekkende gedmtnte , zijne- geheele
Weeding geleek naar 't gewaad van eenen flager ; men nield
hem voor een weinig kranhzinnig, en zijn naam was in geheel Engelrxnd beroemd . Van zijne bedienden eischte hij ge .
lijke bekwaamheden, flerke, manneljjke gelaatstrekken en bekwaamheid in bet bokfen . Wanneer hij eenen nieuwen bediefr9
den had aangenomen , dan nam hij de eerfte de beste gelegenJieid waar, qdn twist met hem to maken, en deed uitdrultkin,
gen, welke den bedienden moesten verbitteren . Had bij hem
zoo ver, dan ging hij verder, en floeg hem . Dit verdrangt
geen Engelsmasa ; de kEtrel floeg weder, en er ontflond een
volkomen tweegevecht met de vuist. Was de bediende eeu
bckwaam vechter, en tegen hem opgewasfen-, dan riep de
Lord eindelijk : „ hood op-! ik heb genoeg ; iL wilde u flechts
beproeven ; gij zijt een braaf karel ; gij zult Diet toelaten, dat
jemand uwen Heer eenig leed toebrenge ; bier is eene banktroot van twintig pond voor uwe weluitgevoerde flagon
:'
Voor bet overige werden zijne bedienden vorftelijk betaald,
gefpijzigd ., geklced en gehuisvest. CAMELFORD bleef in een
tweegevecht met den Heer BEST, in bet, negenentwintigfte jaar
zijns oudetdomse Ann de uitvoerders van zijn testament
droeg hij bijzonderlijk op, om zijn lijk naar bet door hem
zoo gellefde Lwitferland to breiigen, en bet daar bij Bern onder cenige aangewezene boomen to laten begraven ."
De overbrenging en bet goed vertier van zulke
Nederlandfehen finaak eere gun .

den

Werken doer
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$chotmsooneel voor Nattiur , Kunst en Yermaak .
Door den
Yriendenkrin, onder de zinfpreuk ; Arbeid in Rust . ljle Deeltje.
In den hlaag, bij I-1 . S . do Groot . 1303 .

dezen titel biedt men ors al weder eene Verzameling
Onder
van TooncellIukken aan . Dit eerfte Deeltje, hetwelk,
volgens her Voorberigt, van did tot tijd, immers 's jaarlijks,
door anderen zal gevolgd worden, hevat drie Vertalingen uic
stet 1?ransch,
Alen zal zich in hot vervolg niet bepalen ti t
Franfche ltukken ; ook de herfenvruchten(?) van ardere Nati n
zal men in bet l4ederduitsch gewaad(?) to voren doer treden,
en dan hoopt men ook cone Opera of Vaudeville , en fotnsijds een ftukjc van eigen vinding, in dit werkje to plaatfen .
Arme Recenfenten , die , bezield met eenen echt Vaderlandfchen geest, uwe flemmen verheft tegen bet voortpl-ii3ten van .
xvrange en onrijpe uitheemfche vruchten op onzen bodem ;
uwe 'vermaningen en waarfchuwingen worden niet gehoord ;
uw ijver, hoe welmeenend ook,is ijdel en zonder uitwerking!
bet vreemde onkruid tiert maar al to welig op onzen Noord(chen grond .
Wat doze Tooneelftukken betreft - onzedelijks hebben wij
er wel niet in gevonden ; doch oak niets, dat den goeden
fmaalt zoude kunnen bevorderea . Oppervlakkigheid, onwaarfchijnlijkheid, overdrevene karakters, wonderbaarlijkeuitkomRon, fpoken, gevangenisfen, gevechten enz . zijn ock bier,
zoo als in do meeste Franfche ftukken van den hedendaagfchen ftempel, fchering en inflag . I-let laatfle f ukje , in dit
becltjc voorkomende, is wel van eenen anderen card ; doch
ciaarin bederft bet karaltter van Dokter PRATLE weder alles .
Gekl :er , 1afer , walge!ijker kwakzalvcr kan men zich met
geenc mogelijkheid voorflelien . . . . En doze man is de Geueetbeer van eon aardig nleisje --- do Dokter van de mode in
London l
Hier komt nog bij , dat de Tooneelflukken zeer ftijf en
gedwongen vertaald zijn en krielen van fpel- en taalfouten ,
de cone lomper dan do indere, waarover een fchooliongen
van tier jaren zich zoude fchamen . Wij raden den Ileeren
Arbeiders in Rust ernlig aan , om WIELAND en SIEGENIIEEK,
gedurende een paar maauden (of langer, zoo do rust hen bij
geval eons eon weinig dommelig mogt maken) vlijtig to lezen en to beoefenen , in dien tijd hunne vertalings-manie
-te onderdrukken, en geen Fransch gefchrift weder in hander
to nemen , voor en alcer zij met onze moedertale beter (niet
goeder , zoo als zich een der Heeren Vertalers uitdrukt) bekend zullen zijn .
Do Tooneel(lultjes zien in eon ailerliefst , klein , aardig
formaatje bet licht. Alen kan, als men paar den SchouwA a 2 4
burg
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burg gaat, een geheel Deeltje, zonder eenigen hinder, in dell
zaic merle dra en, Wnirlijk, dit is charmantl In- en uitlandfchel.uni}etiaars, zee n de Verralers, beijveren zich,om de
v „rti~rengfelen hunger nijverheid portatif to maken . - ja S
wci portat fl loses , ligt en lnchtig, zonder pit en merg,
in- prop dolorl wie weet, of eerlang Diet Plies volatif moet wezen?
Door GALL en Doctor FAUST, of de groote Osnwenteling op Aare,
de. Eenc Legende nit den overouden tijd. Uit bet 1-loogduitsch
Trij vertaald en wet op!telderende Aanteekeningen voorzien,,
door A . FOKKKE , sz . Te Ainfierdam, bij C . Timmer. 1808 . In
gr . 8vo . 44 Bl.

Yr

E ene vrucht van een fatyrick Genie, wanrin de Schedelleer
Diet onaardig gegispt words Eene we .derlegging intusfchen
is dit boekje met , tnaar vermaakshalve, zegt de Vertaler,
wordt bier opzettelijk overdreven, en hoewel dan in deze ve,~Taling het wat al to fcherpe weggelaten of verzacht is, is bet
geheel gefchrifc echter nu Dog eeniglijk tegen bet outreeren j
de -:ieuwe Schedelontdekkingen gerigt . - Van Doeltor FAUST
geeft do Vertaler lets ten flotte ; van dezen vonden wij andets
aliee ;i op de laatfle lhladzijde melding . Zonder nu en dan de
lever eens re . fchuddien, leest men dit boekje niet . Uit den
bier voorkomenden Leipzigcr Mis-Katalogus van 't jaar 1848
willen wij 't volgende aanflippen . I . THEOLOGIE . Bewijs nit
de H. SSJzrift , dat Illozes , reeds de Schedelleer gekend heeft . -Leerr•edenen over de Schedelleer . - Bewijs dat de Reus Goliath
een reuLenargane aim zijn Schedelgehad moet hebben . II . REGTSGELEERnttaIV . Leis/, Inaug . fur. de /lupilitate nostrae aetatis
tivilegmta , vulgo : van bet Pasreer-ge.wigt des Schedels . -Tr -ait. de fire ton/urae, exatzinandi caufa . D . i . Aerhandehing over her fheren tot onderzoek der Hoofdfchedels . IIL. G>rNEESKuNDE. -let geheim, om eenige voorvadcrlijke teekens van
den Schedel op 't zekerst re i' rnietigen of to verbergen . IV.
WIJSBEGEERTE . Alnleiding om kinderen met bet Pasfeer-gewigt
des Schedels toort to b , engen . - Bewijs dat ook het achtergadeclte van den Mensch zijne organe heeft . Met een aantal
koperen platen , en liet achterlle gedeelte van PA" BUTTERISROOD . („ Dit is verboden geworden , ten einde Diet Dog
nleer oDVOe ;•z aamheid to veroorzaken .") V . FRAAIIE LETTEHEN . Do Schedel zoo als hij zijn moet .
Leipzig bij Reinrich
Cra>ir en/genamen . - De Schedel. Een didaOisch gedicht. De fc .heeve Schedel , cone Reisbefchrijvingd la Kotzebue, enz . enz .
Het zal niemand , die dic boekje leest, bevreemden a dat
let in den deer FoKi:E eeuen Vertaler vond,
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Die in dit Stuk oordeelkundig tevens en vrijmoedig verhandeld u'orden .
Met derzclver Prijzen .

A.

ken, (F. van) Nederl . Spreekwoorden . II en Hide St.
~l Amft . bij de Erve I. Houtgraaf, in i2mo . fI- Io-o
656
Anekdoten en Karaktertrekken nit de merkwaardige
Oorlogen , enz . I1tc St. Amit . bij . . v. d. Hey, in
8vo . f I-10-0
569
Age , ( 3g. Teisfedre L') Lofrede op S. F. Rau, met
een Lijkzang van W Bilderdijk . 1FIaarl . bij _7. Enfchede en Zonen, in gr . 8vo . fi-IO-o
363
4sjen, (5e van) Aanmerkinaen tegen eene Recenfie in
de I"ad. Letteroef. enz . Franek . bij D . Romar, in
gr . 8vo . f o-3-o
256
B.
ale , (H. van) Jolaanna de Castro . Treurfpel. Amft,
bij P. /. Uylenbroek, in 8vo . f o , r4-o
435
Bakker, (G .) Herinnering aan de waardij en verdienflen van bet beroep eens Heelmeesters, enz. Haarl .
bij 4. LoosjePz ., in gr. 8vo . f o- i5-o
277
Barbaz, (Al's .) Amfl•e rdam bij nacht befchouwd .
Boertig Dichtftuk . Amit . bij P . 3 . Uylenbroek, in
gr . 8vo- f o-g-o
89
Lof der Kwaadfprekendheid . Boertig
Dichtftuk .
Amft . bij I . v. Vliet, in gr. 8vof
o-6-o
351
)lecker,(G . Lh' Philalethes, over de Natuur, de We.
reld en het Menfcheliijk Leven . Gron . bij IF Wouters en Amft. bij Y. E. Nieman, in gr . Svo- f2-4-o
616
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Bcrrkox'i!z, CC. F.) Reiz ..,n in de omli-gende tlreken vats
enz . An_lf . b .j I ,. v . I:esseren en X. Geysbeek, in gr . 8vo- f 2-4-o
38
Beren,,Ici ;z , ( S. ` Leerrene over Purim CXII : 9 . Gron.
,.
bij H.
in fir, 8vo . f o-)-o
n,.12
Ber/'i e , (; • le Francg van) Natuurlijke Ilistorie van
Holland . V(!e 1) . 2de St . Leyd. bij P . H. Trap,
in gr . 8vo . f G-12-o
28o
Beroep aaa de .Eer der Mogendheden van bet vaste
Land . Alone, in gr . 8vo . f o .4-0
205
Best, (C. C.) Brieven over Oostindicn . Amft . bij f.
flllart, in gr . 8vo . f 3-o-o
422
Bibiiotheek van nude Letterkunde . IVde St . Amtl .
bij 7. ten Brink Gerritsz, in gr . Svo . f t-S-o 160
Bilderbeck , (C . F. Frijheer van) De Doodgraver .
Tile en Ilde Deel . Leeuw . bij de Wed .. Y. P. de Boy,
in gr . 8vo . f 3-16-0
441
Bilrlerdijk, (ll:) De Ziekte der Geleerden . Amtl . bij
7 . ll1lart en 's Hag . bij de Gebr . v . Cleef, in gr .
8vo . f 3-12-0
36
Treurzang van En Dereid.
's Hag .
bij Irmnerzeel en Comp . , in gr. 8vo . f i - 16 -0
521
Mengelingen . IVde D . Atntt . bij Y.
i411art, in gr . 8vo . f2-12-0
639
-Odilde . 's Ilag . bij Immerzeel en Cornp .,
in gr . 8vo . f i - 16 -o
644
131anken, .7ansz . (J .) Nieuw ontwerp tot bet bouwen
van min kostbare Sluizen .
's Hag . bij de Cebr. v .
Clcer, in gr . 8vo . f i-to-0
371
B1ik (Ecn) op Holland . Ilde D . Aril . bij Y. S. v .
Esveldt - Holtrop, in gr . 8vo . f i - 8 - o
342
Boers, (C. ) Handboek voor jonge Pecdikanten . Leyd .
bij Haak en Comp ., in gr . 8vo . f 2-o-a
49
f3or;gardt, (-/I. Y .) Reize door Doirschlands Noordelijke helft, cnz . Ilde en laattle D . IIaarl . bij F.
Bohn, in gr . 8vo . f 3-18-0
635
Burger, (l; . A .) Oratio de mod(17o ac prrr&nte Sacrarurn
Literarwa Iuterprete . Lugd. Batav. apad Fiaak & Soc .,
185
in 4tO- f0-i5-O
Bosch , ( II vary den) Geueeskundige Waarnemingen .
Rott . bij P . HolJleyn, in gr. 80 -in . f o=13-o
231
Boschr, (I . A—) Lofrede op ~. P . Dcimarz . Anift . uiJ
,17
j'. S . v . I sveldt-Holtrop, in or . 8 v o . ; . 5 o
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Bosfcha, (II,) Oratio &c . ¢to .
62 l
Bosveld, (P •) V rklaring van Paulus Brief aan de Ro .
meii,en . IIden D . ade en laatfte St . Dordr . bij P. v .
1
Brawn, in ,.u . 8vo , f 2-U-o
Brauer, (,Y . N F.) Ilet Christendom eeneRijksregeling .
Leu w!)urd voor onze tijden . Amlt . bij W v . Viiet,
in gr . 8vo . f i-i6-o
405
,Breggen Paauw, (P . van der) Vier Brieven aan 167 Stuart,
over de beoordeeling zijner I-_iijdenis-redc . Leyd . bij
D . du Morticr en Zoon , iii gr . 8vo, f o-1^_-o
54
Brief van Philadelphus aan den Op(teller van cen Adres ,
rakende de nieuwe hvang . Gezangen . Lcyd . bij 7. v.
Thoir, in gr . 8vu . f o-S-o
102
w- van cenen verlichteu Jond, enz . Amft . bij fl. B .
Snakes, in gr . 8vo. f 0-10-o
176
Brieven, (Geheime) over de inwendige gefteldheid van
bet Pruisfifche llof, enz . Ilte D . Amtt . bij Y . Al2o en 70
lart, in gr. 8vo . f 3-0 .0
---Ilde D . f 3-0-0
503
-a ~-- Illde D . l 3-0-0
664
Brink, (A) Godsdienitihe Opwekking bij het doen der
Belijdenis . Leeuw . bij ~1. Lh Brouwer, in gr . 8vo,
fo-8-o
59
Broedelet, (D .) Onderwijs in de Leer en Pligten van
den Godsdienst.
Ilaarl . bij 7 . L . dugustini, in
141
12mo . f o .2-o
Broek , (C. 4. van dent) over bet veiliti toevlngt nemen
tnt den heilrijkt en troost in alie wederwaardigheden .
133
Amit . bij TV. Brave, in 8vo . f o-6-o
.-- over de ongevoeligheid in onze dagen,
621
enz . Amlt . bij N. Brave, in 8vo . f0-5-0
Rott . bij
Broek, (7. G . le Sage ten) Dichtproeve .
N. Cornel, in gr . 8v o . f o-18-o
645
Bruising, (G .) Ontwerp cener volledige Gefchiedenis
der oude Oosterlche Would , enz . Leyd . bij Herdingh en du Mortier, in gr . 8vo. f 2-4-0 191 en
328
C.
atalogue de la Bibliotheque et du Cabinet de 111 P . van
Damme . II Deelen . 's flag . bij Thierrij-Menfing
enz ., in gr . 8vod
f i-io-o
o8
Chaptal, (,, . .4 .) Grondbeginfelen der Scheikunde op
de Kunttcn toegepast . I(te D . Amft . bij j'. S . v.
465
Esveldt-Holtrop, in gr . 8vo . f 3-8-0
De-
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T

erefer, (T. .4.) Het l3ock Ruth, een tafereel vats
huisfcliike deugden . Am(t . bij W. Brave, in gr .
2
8vo . f o . 16-o
Dichtvruchten van den Vriendenkring : Door Vriendfchap
z•otmaakter . Vdc Inzareling . Anift . bij P. Y . Uylen,
broek, in gr . 8vo . f I-T6-o
00
Doctor Gall en Doctor Faust , of de groote Omwentel ng
op Aarde, enz . Amft . bij C. Timmer , in gr . 8vo,
fo-12-o
68o
Doornik , (.7 . E .) Deiman gedacht in eene Redevoe.
ring, en in een 1)ichtltuk door `7. Kinker . Am(l . bij
. S . v . Esveldt-Holtrop, in gr. 8vo . f I -o-o 517
Wijsgeerig-Natuurkundig Onderzoek aangaande den oorfpronkelijken Mensch, enz .
Am ft . Uij 51 . S. v . Esveldt-Holtrop, in gr . 8vo.fi-I8-o
556
Dorn Stiffen, (G .) Onomasticon Pneticusn , &c . Traj. ad
Rhen . apud J . v . Schoonhoven, 8vof . maj . fTo-o 462

E.
berj1eiu, (;? . F. D .) De Slavin in 't verlichte Noo.r.
den, evz . Tooneelfpel. Amft . bij P . .7. LTylenbroek,
in 8vo . f o- I6 -o
266
Enfchut, (C . A van) Oratio de utilitate disciplinae7uric
Na-turae , rostra inprimis aetate . Hardervici &c . 540
Ernst en Falk , Gefprekken voor Vrijmetfelaren . Amft .
bij 7 . S . v. Esveldt-Holtrop, in 8vo8
fo-Ii-o
13
Ewail, ( .7 . L .) Christelijk Zondagsboek , enz . Ilde
St . Amit. bij f . Tiel, in gr . 8vo . f o- i8 -o
661
Eyk, (S . S . van der) Poema , &c . Lusted. Batav . apud
flank & Soc ., 4to- f i-l6-o
429
F.
7;`abri, ( .7 . E.) Handboek der Aardrijkskunde, enz .
I to D . Haarl . bij F. Bohn, in gr . 8vo . f4-18-o 237
F rcher, (C. A .) Tafereelen van Valentia . Ilaarf . bij
F. Bohn, in gr, . 8vo . f I-16-o
2o5
iiokke, Simonsz . (B .) Verzameling van eenige zinledige
Uitdrukkingen , enz . Zaand . bij H. v . f4kcn, in gr .
Svo# f I-^-o
1 32
De Oude en Jonge Janus, enz :
Am(l . bij H. Gartman, in gr . 8vo . f I-I6-o
172
De Vrouw is de $a-as
. Amft . bij
H. Ilpolenijzer, in gr . 8vo . f I-6-o
173
Dorus, of het Wonderkind . life
St . Amf . bij
v . d . Hey, in gr . 8v04 f I -5-0 398
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edachten en gevoelens van eenen verlichten Jood,

G enz . Atnft . bij 4 . B . Snakes, ingr .8vo ..fo-Io-o
460
Gefchiedenis van der Franfchen Oorlog in i8o6 en
1807 . life D . Amt . bij „7 . S. v . Esveldt-Holtrop,
in gr . 8vo .f 3-12-o
284
(13,:knopte) der voornaamffe Landen enz .
der Wereld . Zutph . bij II. C. Z. Thieme, in 8vo .
f 0- 10-0
395
Gefchiedvcrhalen . (L eerriike) Eene 13ijdrage tot de
VolkslecElure . 7de en 8tle St . Haarl . bij 3 . L . 4ugustini, in 8vo . f I-16-o
488
Ceszner, (G .) Dr Christen in de Boerenwon .ing . AunfL
bij W. Brave, in 8vo . f o-8-o
1 39E
-y-- Het Karakter van den Christen, in Tieaa
Redevoeringen . Amil . bij W. v . VViiet, in gr . 8vo .
f i- t6-o
529
Gitterrnann, G-lijkenisfen van, Jezus, enz .
Ilde St .
Gron . bij,' . Oomkens, in gr . 8vo . f 1- Io- o
657
Gockinga , (lt .) Disf rtatio- Yuridica Inauguralis, a'c
162
Godsdienstvriend . (De Hervormde) file D; 2de St.
1807, en .8o8, Amt. bij .7 . Tiel , in gr. 8vo .
661
Coede , (C. 14. G .) Enactand , Wales , Schotland en
Ierland . hide D . Haar] . bij F. Bohn, in gr . 8vo .
f 4-12-0
145
Geede, (W) Voorfpellende Droom . Amt . bij .7 . F.
Nieman, in gr . 8vo . f o-16-o
.cordon, (F. W.) Gefchied-en Staatkundig Tafereel d
Lotgevallen van Frankrijk , enz . Zutph . H. C. 4.
Thieme, in gr . 8vo . f I-12-o
2h"y
Graaf, (S. van de) Statistisch Overzigt van Oostvriesland
en. fever . 's Hag . bij Belinfante en Comp . in gr . 8vo .
fo-12-o
108
Statistifche Befchrijving van Portrtgal . 's Hag . bij Belinfante en Comp . in gr . 8vo .
f 1-o-o
346
Creeven, (,`j.) Modus procedendi , enz . Amfl, bij 3G .
Roos, in 8vo . f o-18-o
4 04
Gregoire, Nieuwe ilc .ieukingen over de Joden , enz .
's hlag . bij Belinfante en Conp. in gr . 8vo . f o-8-o
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Groot-Brittanje overmagtig door deszelfs Kolonien, enz .
Schiedam, bij W Molenaar, in gr . 8ve- f0-54
61
Grotii (H .) Epijlohe inedit& . Hart. apud A. Loosjes
Pz ., in gr . 8vo- f a-8-o
67
H.
.Roize in een Palanquin , enz . life D .
Ainft . bij
Allart, in gr . 8vo .: f 4-5-o
468
Haas, (G . de) Overtle Openbaringvan Johannes, enz .
Illde of laatfte D . Ilaarl . bij .7 . L . .flugustini, in gr .
8vo- f 4-0-0
5,
Hamelsveld, (T van) Gefchiedenis der Joden, federt de
Verwoesti.ng van jeruzalem tot den tegenwoordigen tijd .
Amft . hij,7j
v. d. My, in gr . 8vo f'3 .6-0
183
De Redelijl;e Christen . Amft . bij
W. Brave, in gr . 8vo. f 4,o-o
573
iIeEbeI nek , (N L .) Verflag van een Verloskundfg
Gev :it , enz .. Amft. bij L . v. Es , in gr . 8vo .
f o-ii-o
537
Resf,
.) Over de vereischten in een Organist . Gouda, bij W Verblaauw, in gr . 8vo . f o-i6-o
404
Heyfeli,k, (G .) Holfandfche Dichrmaat en Profodie,
toegepast op bet rythmus en metrum der Ouden, enz .
Amft . bij de LWed. G . Warnars en j . W. 1a entevia en
Comp . in gr. 8vo . f 2- o-o.156
Hoek , (S. van) Natuur- en Gefchiadkundige BefchriJving van den . Watervloed in -Louwmaand i8o8 . Ifte
St . Haarl . bij -I. Loosjes, Pz . in gr . 8vo . f'6-io-o
587
H.oekJlra, (F.) Lijkrede op den Hoogeerw . H. Ooster. I,f'ntema en Comp . in gr. 8vo.
baan'. Amft . bij f.W
f'o-1O-o
57
lof$auer , ( . . C.) Nattmrkunde der Ziel . Amft . . bij
W Brave, in 8vo. f ;-0-0
350
Holloway (W.) De Baron van Lauderbrooke . Rott . bij
W Locke, in 8vo . f t-4-o
571
Huber, (,7 .) Ifidoor, de Boer van Ried . life D . Haarl .
bij 31. L . l4ugustini, in-8vo . f t -5-o
613
Hufeland, (C . W) Waarnemingen omtrent de Zenuwkoortfen , enz . Gron . en Amit . bij' H. Eekhof en L .
v . Es, in gr . 8vo . f 1-io-o
628
enIJ J ezus Christus! als Koning der Wereld, en zijn Evan
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Belie als de hoogfte Wet voorgefteld, enz . RottM bij
N. Cornet, in gr . 8vo . f o-18-o
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ding van een Spreekgeftoelte , enz . enz . Am(t. bij
f. S . v . Esveldt-Holtrop, in gr . 8vo . f o-i6-8 433

. ( C . de) Reize naar de Caribifche Eilaiiden , in 1780
rang,
en I7Si . Haarl . bij F. Bobn , in gr . 8vo . f 3-5-0
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Proeae IlVer bet tegenwoordlig ver , ,al en mogelijk herftel
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8vo . f 1-5-o
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f o-9-o
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I ij la,, T. v. Paddenborg en Zoo, in,gr . gvo. ft -.,i8-o
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Tide D, f i - 16-o
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Avondmaal . Leeuw. bij ?. W. Brouwer, in gr, flvo .
f o-6-o
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f 1-16-o
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naar Frankrijk door Pius VII, enz. AmLI. lrfij
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r3K
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Ruggieri, (C.) De Kruifiging van ?17 Lovat, enz . Amf .
bij Y. S. v. Esveldt-Holtrop , hi gr. 3vo3
f o-i6-o
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Rummerink, (M.) Leerredenen . Dordr. hij P . van Bream,
in gr . 8vo. f'2-16-o
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Rutherford, (!) Tafereel der oude Gefchiedenis, enz .
Tide en laatfle D . Zutph. bij 11. C. 4. Thiene, in
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Schacht, (G . Y.) Opwekkingsrede, enz . Dordr, bij,4 .
Blusfe en Zoon, in gr . 8vo . f o-io-o
Sch~ltema, (7.) Redevoering over de Brieven van P 49C
flooft . Amit . bij ) . ten Brink , Gz . in gr . 8vo .
f i-8-o
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Staatkundig Nederland . Ilde D . gde St .
Amft . bij 7. ten Brink, Gz . in gr . Svo . f 2-2-0 592
Schiller , ( F.) Treurfpelen , door Y . Kinker . lite D .
Amft . bij Y . S. v . Fsvcldt-Holtrop, in 8vo . f i-18-0
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kunde . Itte St . Inleiding . Gron . bij W. Wouters er.
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bij .7. F. Nieman, in gr . 8vo . f i-14-0 380
Schotsman, (N.) Herinnering aan Leydens Ramp, in drie
Leerredenen . Leyd . bij 7 .v .Thoir, in gr . 8vo, f o-i2-o
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D . 's Hag . bij II. S. deGroot, ink] . l2mo . f i-i6-oSerrtrrier, (H . C .) Kronijk, of korte opgaaf van Gebeurtenisfen, enz . XVde St .,'sHag . bij de Gebr .Vosmaer,
in gr . 8vo . f 0- 15 - 0
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Siegenbeek, (I11.) Prueve eener Dichterlijke Vertaling vats
tie Ilias van Ilomerus . Amft.bij . Z11art, in gr . 8vo .
f 2-12-o
243
Sintenis, (C . F.) De Mensch is on(terflijk ! 's Hag . bij
Irrmerzeel en Comp . in gr . 8vo . f 2-10-o
221
Souchay, (J . C .) Discours fur S . F. Rau. Leyd . bij
. v . Thoir , in gr . 8vo . f o - t i -o
362
~4pandaw, (H . Z.) De Vrouwen . Gron . en Amft . bij
TV Wouters en 7. F. Nieman , in gr . 8vo . f i - io - o
123
Spfeleveldt, (T .) Brieven over bet Eiland Walcheren 's
Hag . bij Immerzeel en Comp . in gr . 8vo . f 2-8 -o
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bij A . Loosj.s, P:. in gr . 8vo . f 2-8-o
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`ij J . Lcacjas, Pz . in gr . 8vo, f o-i8-o
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Sprengel, (C .) Historia rei Herbariae. Tom . let II. draft.
8vo. ff maj. f i2-o-o
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Steenmeijer, (3 .) Leer&e.denen, over 's Heilands Lijden
en Dood. Ilde D . Utr . bij B. Wilden ,Y. 41theer, enz .
in gr. 8vo . f 2-70-0
624
Sterven (Elet) en weder levendig worden van IY Ten .
neat. Atnft- bij A B. Saakes, in gr . 8vo
8
f o-5-8
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Stitzinger , (E .) Bereidingen der Reagentia, in de
Pharmac. Bat . voorkomende, enz . Amft. bij L. v . Es,
in gr . 8vo. f o-i2-o
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Streek, (Wed . C. van) Bibliotheek voor de fchoone fekfe .
's Hag. bij H. S. de Groot, in gr . 8vo. f t-io-o
170

Strick van en tot Linfchoten, (P. H. d. Y.) Gedichten.
Amit. bij P. Y. Uylenbroek, in gr . 8vo . f 4-5-a
600

Struchtmeijer, (,V . C.) Gefchiedenis der Joden, enz .
Gron . bij 3. Oomkens, in gr . 8vo. f 3-12-o
489
Swan, (5'. S) Levensgefchiedenis van een' Christen,
enz . Amft . bij C . de Yries, enz . is Svo . f o-5-o
534
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enckinck ( IV. C.) Verhandeling over de uitforting
van den H . Geest op het Pinkiterfeest . Amit . bij
P. den Hengst en Zoon, in gr . 8vo . f 3-t2-o
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Thuesfnk, (E.,7. Thorn . a) lets over de voorbehoeding van
de Roodvouk . Gron . bij 58. H. Bolt, in gr . 8vo .
0-4-0
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Tinga, (E.) Redevoering ; benevens Onderzoek van
Bengel, over het Esfeismus . Gron . bij ?. Oomkens,
in gr . 8vo . f o-i5-o
Tijdkorting in verlorene oogenblikken . Zwolle, bij Y. de
Yri, in 8vo . f o-i8-o
572
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erhaal (Historisch) van den eeriten aanleg enz . det
Colonie Berbice, enz . Amlt . bij C. Sepp, Jansz .
in gr . 8vo . f 4-0-0
lob
Verhalen, (Uitgezochre Bijbelfche) tot een Leesboek
voor de Jeugd . AtnIt . bij W. v . Yliet, in 8vo .
f1-S-0
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Ilonkoop, in gr. 8vo . f z-5-o
97
Vo rs;, (D. C. van) Kan her Christendom zegevierenf?
enz . Ate& bij d! B . Saakes, in gr. 8vo. f o-z6-o
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Vraagboek (Schriftuurlijk) voor Kindererr. 2 Srukjes . Zwolle, bij M. en H
. Tijl, .in 8vo . f o-z6-8
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-o- o
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iM gr. 8vo . f s i8 0
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Willmet , (J.) Oratio de Arabum meritis in Literir
medio aevo inJlaurandis &c . ,
4to .
269
Wouters, (R .) Gedichten en Gezangen . Amli . bij P.
Y. Uylenbroek , in gr . 8vo . f i - 16 -o
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Leeuw . en Amil . bij P. Wiarda, enz . in 8vo .
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PROEVE
OVER HET ZEDELIJK DIISBRUIK DER WOORDEN .

Wee den zoodanigen , die bet kwade goed en bet
goede kwaad noemeft
JESAIA.

et gevoelen , 't welk JESAIA in de woorden , die
j wij ten Motto gekozen htebben, wilde inboezemen,
was hoogstwaarfchijnlijk , dat de allerjammerlijkfte gevolgen to duchten waren uit die zedelijke bedorvenheid, welke der menfchen denkbeelden van regt en onregt verwart, en hun aanleiding geeft, om een gedrag,
't welk in de daad laag en misdadig is , als onfchuldig
en zelfs verdienftelijk aan to zien . In then zin opgevat,
behelst dit zeggen eene gewigtige zedelijke leering, die
onze hooglte opmerking verdient . -- Dan ik wilde , met
dezelve aan het hoofd dezer Proeve to plaatfen , de aandacht
mijner Lezeren vestigen op een Onderwerp , 't welk,
fchoon van een meer bepaalden aard , misfchien heden
ten dage een woord op zijn pas mag heeten . Ik bedoet
de heillooze uitwerkfels eener gereedheid , heden zoo
algemeen onder de menfchen , om valfche en verkeerde
Namen to geven aan zedelijke hoedanigheden en karakters , over zeer berispenswaardige hoedanigheden en
flechte bedrijven los heen to loopen , door er een verzachtenden naam aan toe to voegen,-- en, integendeel,
bet wezenlijk uitmuntende to verlagen , door daaraatt
eene vernederende benaming to geven ; in dezer voege
bet kwade goed, en bet goede kwaad noensende .
Sints lang heeft men to regt begrepen, dat naauwA
kenMENo, 18c9, ivo . I,
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keurigheid in bet gebruik der woorden van bet hooglte
aanbelang is in bet fchrijven ; dan men heeft er mog lijk
zoo zeer niet op gelet, dat eene foortgelijkc naauwkeurigheid even noodzakelijk is, zoo in de aankweeking des
verftands, als in bet levensgedrag . -- Ten aanzien van
her eerfte , zou bet mij ligt vallen , door eene groote
verfcheidenheid van voorbeelden , to bewijzen , dat eene
verbazende menigte der gefchillen , welke met zoo veel
bitterheids gevoerd worden , over ftaatknndige, zedekundige of godsdienitige onderwerpen , den oorfprong
verfchuldigd is , of aan eene onbedachte misvatting, of
aan eene moedwillige misduiding der woorden , en dat ,
cm vele gefchillen tot een minzaam einde to brengen , weinig meer zou vereischt worden, dan de gefchilvoerenden over to halen, om de uitdrukkingen, van wel -ke zij
zich bedienen, naauwkeurig to bepaien, en altoos dezelve van wederzijden juist in denzelfden zin to gebruiken . - Dan ik zal, dit daarlatende, mij bepaien ,
om, in doze Proeve , te handelen over den ongelukkigen
invloed van bet onnaauwkeurig gebruik of bet opzettelijk misb uik van woorden, ten aanzien van bet zedelijk gedrag ; en zal bet mij niet moeijelijk vallen , voorbeelden van die verkeerdheid, van dat misbruik op to
zamelen in bet dagelijksch leven, volkomen genoegzaam
om elk to overtuigen van de noodzakelijkheid am Reeds
op de hoede to wezen , ten einde geene verkeerde gevoe.
lens to koesteren , of in bet gedrag misleid to worden,
door het , helaas ! zoo algemeen kwaad goed en goed
kwaad noemen .
Vergunt mij , in de eerfle plants , eenige voorbeeldeta
op to halen', waarin de menfchen fchoane namen aan .
fnoode bedrijven geven , of kwaad goed noemen ; in bet
voorbijgaan bet oog vestigende op de heillooze gevolgen, tut dit misbruik der woorden herkomftig .
Vooraan op deze lijst kan ik geen voorbeeld van dit
zedelijk misbruik der tale eigenaardiger plaatfen, dan
dat, hetwelk bijkans elke bladzijde van de Gefchiedenis
des Gbdsdiensts bezoedelt, noemende Onverdraagzaamheid en TTervolging, Iyver voor de zaak ran GOD . --- De
menfchen door gewelddadige middelen terug to houden
van bet vrij gebruik hunner redelijke vermogens, ten opzigte van onderwerpen van een oneindig gewigt voor
elk mensch, woet op het eerfte gezigt zulk een doorftekfend
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trend bedrijf van bet hoogfte onregt geweest zijn, - een
dwarsboom to zetten tegen de onbelemmerde mededeeling
van denkbeelden over ftellingen, ten welker opzigte bet
zoo veel mogelijk algemeen verfpreiden hoogst nuttig is,
is zoo blijkbaar onbeftaanbaar met de wijsheid der flaatkrinde, - de naauwgezette onderzoekers van Waarheid
en opregte belijders van Godsdienst to onderwerpen aan
ijsfeli ke pijnen en ftrafoefeningen ,wegensbedrl, ven, in
derzelver card hoogstverdienflelijk, kon niet antlers aangezien worden dan voor zulk eene grove fchennis van
billijkheid en menfchelijkheid, dat, wanneerBufgerlijke
of Geestelijke beftuurders deze behandelinghunner medemenfchen in derzelver voile misvormdheid, onder den
daaraan eigen naam van yervolging, befchouwden , bet
bezwaarlijk to begrijpen valt , hoe zij zich zulk eene
hatelijke fnoodheid konden laten welgevallen . Van bet
naakt voorgefteld karakter eens Vervolgers beeft 's met2fchen hart vol fchriks terugge . Maar verander het
woord, waarmede dit misbruik van magt omfchreven
wordt ; zet, in flede van Vervolging, I-Wer voor GODS
Eer en voor de zuiverheid des Christelijken Geloofs ; en onmiddellijk neemt de zaak eene andere gedaante aan ; de
dwaasheid, bet onregt, de onmenfchelijkheid dier handelwijze verdwijnt onmiddellijk, de gevoelens der nature worden fchielijk verdoofd, de tegenfpraak van bet
geweten tot zwijgen gebragt, en de Vervolger, in f
le.
d e van zichzelven barbaarschheid to verwijten , rekent
zich , vol trots, onder de getrouwe Dienaars van GOD 1
- Op deze wijze was bet , dat de Vervolging met
aile de daaraan eigene verfchrikkelijkheden , zichhZelve
handhaafde door de traag flepende eeuwen van duffs»
terheid ; door deze kunftenarij is zij in ftaat geweest,
zeifs bij bet licht der Hervorminge,tot een volgend tijd+
perk bet oogenblik to verfchuiven, waarop de Vervolging , met de algemeene item des denkenden Menseh,
doms, tot eeuwige fchande zal gedoemd worden .
Wend, vervolgens, uwe aandacht op then alleronnatuurlijklten en alleraanftootelijkften that der menfchelijke
zamenleving, op den Oorlog, en gij zult ontwaren, dat
eene misduiding en misbruik van woorden niet weinig
hebbe toegebragt om een bedriegelijken luister to verfpreiden over alle deszelfs verfchrikkehjk- en onmenfche .
lijkheden . De Oorlog , wanneer dezelve ftrikt en eigen .lijk gefproken verdedigend is , of wanneer die enkel onder•
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dernomen- wordt ter befcherminge van leven, vrijheid en
eigendorn , tegen ongetergden en wetteloozen aanval,
kan verdedigd worden , op grond van het eerfte beginfel der menfchelifke nature, Zelfbehoud. Dan, zelfs in
djt geval, moet de Oorlog , we[ verre van met bewonderende goedkeuring aanfchouwd , afgebedeu worden ,
ills bet grootfte onheil , 't welk de Maatfchappij kan
treffen . Maar in welk geval ook de Oorlog van eenen
aau vallenden card zij , of vrijwillig ondernomen worde,
om vermeesteringen to maken , of ter voldoening eeniger andere beweegreden van cerzucht of gierigheid, verdient dezelve , nit hoofde van de onrelbare rampen ,
welke hij bet Menschdom brouwt , met geene andere
aandoeningen , dan die van affchrik en verontwaardiging, befchouwd to worden . Een Oorlog, enkel aangevangen om veroveringen to maken, is, in waarheid,
niet beter dan een plan van plundering , van verwoesting, van doo.dflag, niet to minder , maar to mar affchuwelijk en to duchten , van wege de ftelfelmatige
geregeldheid , met welke dezelve gevoerd words , en
den fchitterenden glans, die dit Monfter omfchijnt . Waren de ALEXANDr;RS en CGSARS, wier eer- en flaatzucht, in opeenvolgende eeuwen , de aarde met bloed
gedrenkt hebben, bij geene andere benamingen bekend
geweest, dan waartoe hunne krijgsverrigtingen hun gexegtigden, hunne namen zouden der nakomelin~ichappe
overgeleverd geworden zijn met fmaad en fchande, als
bovenaan flaande op de lijst der Rooveren en Moordenaren . -- Dan niet zoodra is de Roover en de Moordenaar , door de tooverkunst der woorden, in een field
herfchapen ; niet zoodra heeft men diens verwoestingen
voortrefFelijke krijgsbedrijven genoemd , of de misdadigheid van bet karakter verdwijnt voor then glans,
e-n, terwijl wij de ioutmoedigheid van den Krijgsman bewonderen, vergete-n wij de onregtvaardigheid en wreed .
heid van den Mensch!
Eene foortgelijke begoocheling ontftaat nit bet misbruik
c er woorden in de gefchillen tusfchen bijzondere per1hnen . -- Laat de handelwijze naar de mode, om de
gefchillen door Tivee evecht to beflisfen, - eerie handelwijze, in barbaarfche eeuwen ontftaan, en een fchandvlek voor een verlicht en befchaafd Volk, - haar eigen naam dragen ; en er zullen weinigen gevonden worden, zoo geheelenal ontbloot van godsdienflige en zede.
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delijke beginfelen , of zij zullen met affchrik dit in
twang gebragte gevecht befchouwen . 't Zij de beweegreden, die den mensch tot dit bedrijf aanzet, dieptretfende geraaktheid en dorst na wraak is , of , gelijfc
misfchien in de meeste gevalien , eeu flaafsch ontzag
voor willekeurig opgevatte begrippen van eer, en eene
begeerte om alien vermoeden van bloohartigheid afte weren , - kan de daad zelve , noodwendig influitende een
voorbedacht oogmerk om eenen antler van bet leven to
berooven , op eene wijze , door geene Goddelijke of
menfchelijke wet en ger gtigd, in de we gfcha l des gen
zonden oordeels opgewogen , geen zachter naam dan
dien van Moord verdienen ; en de omftandigheid, dat hij,
die zich tQt een Tweegevecht inlaat , zijn eigen leven
waagt, vermeerdert veeleer bet misdrijf , dan dat zij
zulks vermindere : want roekeloos zijn ]even to wagen,
is teffens eene daad van onregt ten opzigte van de
Maatfchappij , en van Goddeloosheid jegens GOD . In
dezer voege zou dit fink ongetwijfeld beflist worden
in de vierfchaar des gewetens . Maar breng de zaak voor
cen ander geregtshof , door grilligheid daargelteid en
door gewoonte geheiligd, waar de wet van Eer de plants
bekleedt van de wet der Rede, dan wordt, hetgeen
to voren een Moord heette , ilechts eene 4faire d'honneur ; cn onder die benaming houdt bet Tweegevecht niet
alleen op misdadig en fchandelijk to zijn, maar wordt een
voorwerp van toejuiching .
Dan dit is geenszins bet eenig voorbeeld van de
fchadelijke dwaasheid, welke ik befchrijf, en die men
aantreft in dien kring des menschdoms, die zichzelven
den naam van de Befchaafde Wereld geeft . Hoe veelvuldig ontmoeten wij, onder de loszinnige offeraren aan
Mode en Vermaal :, voorbeelden van Jongelingen, die,
in gevolge van dit ongerijmd misduiden der woorden,
bewonderd en toegejuicht worden wegens bedrijven , om
welke zij verachting en berisping verdienen ! -- Een Jongeling, bij voorbeeld,die enkel vanwege :gebrek aan gennegzame kracht van verltand, of door eene misdadige bebbelijkheid vat) traagheid, trimmer eenige vaste beginfels van een
geregeld levensplan gevormd heeft,en die,enkelomdathij
geen oordeel of wil van zichzelven hebbe , zich overgeeft aan bet opvolgen der grilligheden en driften van een
ander, zal lof verwerven wegens die buigzaamheid vats
aard en onbeflendigheid van karakter, welke, ten besA 3
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to genomen, alleen medelijden verdient, als eene zwakheid, die hem waarfchijnlijk tot ondeugd en ten val zal
brengen ; terwijl een antler, door de natuur met eene
llerker en werkzamer zielsgefleltenisfe begiftigd, maar
wiens vurige geaardheid niet behQorlijk in toom en tengel gehouden is , of door voorfchriften geregeld, loftui .
tingen wegdraagt, dewiji hij de grenzen van bet geoor .
lofde durft overfchreden , en alle wetten van orde met voeten trappen . Zoo nemen bedachtelooze Dwaasheid en wilds
Buitenfporigheid de namen aan van Goedgeaardheid en
Manmoedigheid!
Welk eene ammerzalige verwarring ontllaat, uit dezelfde oorzaak, in der menfchen denkbeelden, wegens
de deugden van Gematigdheid, Soberheid en Kuischlieid! Laat de trotfche en eerzuchtige man zijne overheerfchende neiging botvieren , tot walk eene uitfporigheid
Let hem gelusre, - laat hij zijn vaderlijk erfgoed met
de bedachteloosile rijkelijkheid verkwisten aan flukken van
weelde en overdaad, - last hij , om zijne kostbare
levenswijze goed to waken , de floutfle hand aan den
cigendotn van een ander llaan,
laat de vlijtige koopman , en zelfs de behoeftige arbeidsman , door een onrede.
lijk eifchen van borgen , of door andere middelen van af.
perfing , zich gedrongen vinden om zija met moeite ge .
wonnen geld uit to geven, om de overdadigheden van
's verkwisters tafel , huisfieraden en verderen toeflel des
huishoudens to verfchaffen, -- al dit kan zonder berisping
doorgaan , zoo tang hij de wereld kan diets maker,
o.m zijne dwaze en verderfelijke Verkwisting met de
stamen van Gas:vrijheid of Edelnaoedigheid to beflempelen .
Terwijl de ©nmatige man dag aan dag zijn lust zonder
bedwang opvolgt , en toegeeft aan den flerken drang
eener hebbelijkheid van drinken , in eene mate, die, 't
zij gepaard met dadelijke dronkenfchap of niet, ongetwijfeld zijne vermogens moet verzwakken en zijne gefleltenis ondermijnen ; wat doet hij , om zichzelven
diets to waken dat hij alleen onfchuldig de gaven der goede natuur geniet ? Op eene vreemde wijze de nleening
der woorden verdraaijende, verbergt hij voor zichzelven bet dwaze en misdadige zijns gedrags, door zijne
dronkenfchap en vraatzuchr den naam to geven van wel to
,even .
De fchennis der Kuischheidls een niisdrijf, zoo nadeelig
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Pig voor de maatfchappij , en de rijke welbron van zoo veel
perfoonlijk en huisfelijk ongeluk, dat het noodig wordt voor
de zoodanigen, die zich daaraan overgeven, de fchandelijkheid daarvan voor hun oog to verdonkeren , door,
zoo veel mobelijk is, die benamingen to vergeten, waarmede geene andere denkbeelden verbonden zijn dan die
van zonde en misdrijf, en, in ftede van dezelve, zoodanige bewoordingen to bezigen, die veeleer bet denkbeeld
van vermaak dan van pligtichennis doen geboren worden . En , 't zij dat zelfs bet deugdzaam gedeelte der
wereld geneigd is om to veel toegeeflijkheids omtrent
zonden van then card to betoonen , of slat zufks ~eheel
moet toegefchreven worden aan eerie verkeerde kteschheid , vast gnat bet , dat ongebondenheid to veel oog .
luikens en zelfs to veel onderfteunings erlangt, door de
vergoelijkende benamingen, onder welke dezelve veelal
doorgaat . - Galanterie is een wordd , 't welk genoemd
mag worden, zonder zelfs een blos op de kaken der ze .
digheid to verwekken ; en eenvroldjkjongelingis een karakter, 't welk de deugd zelve fomtijds befchouwt, zonder een rimpel van misnoegde afkeuring in bet voor .
hoofd to trekken. -- Dan, bet ltaat nimmer to verge .
ten bij de zoodanigen, die eenig belang itellen in bet
bewaren van goede zeden , dat dew en andere fchijnbaar onfchuldige benamingen met de daad hatelijke en
verwoestende ondeugden aanduiden, en dat, hoe zeer
men ook tot verzachting moge genegen zijn in den te .
genwoordigen ongebonden ftaat van zeden, zoodanige
overtreders moeten behandeld worden als Hoereerders en
OVER IIET ZEDELIJK MISBRUIK DER WOORDEN .

Overfpelers, die GOD zal oordeelen .

Gemakkelijk zou het vallen , deze lijst van voorbeelden
der zoodanigen, die bet kwaad goed noemen, to vergrooten . Ik zou, bij voorbeeld , u kunnen fpreken van den
listigen fchelm , die, terwijl hij fchuldig ftaat aan de
Tegtltreekfche fchennis van eerlijkheid , zijn geweten
tracht to ttillen, door de bedriegelifke praktijken, door
welke hij zich dag aan dag verrijkt, Handel-verborgenheden to noemen, - van den flordigen flaaf der gierigheid, die zijn gedrag, om doof to zijn voor alle klagten
der Iijdende menschheid, genoegzaam oordeelt to kunneiit
regtvaardigen , door zijne vrekheid met den naam van
voorzigtige Spaarzaamheid to bef'empelen, - van den
boosaardigen kwaadfpreker en lasteraar , die zijn best
duet om zelfs die zwarte ondeugden eenigen glans bij to
A 4
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zetten, door aan dit fnood bedrijf den naatn to ge.
ven van rusti,ge vrijheid in 't fpreken . -- Dan ik Iaat
dezen onvermeld, ten einde ik nog door eeuige weinige
voorbeelden opheldere een tegenovergetteld misdrijf,
even algemeen , en bijkans even verderfelijk , itrekkende
om beminnelijke en uitftekende hoedanighcden in wan .
achting to brengen, door aan dezelve onwaardige en
vernederend.e benamingen toe to voegen , of , die bet
gosde kwaad noemen .
Hoe blijkbaar bet moge wezen, dat de beginfels van
den Godsdienst de proeve van bet naauwkeurigfte en
itrengf'e onderzoek kunnen doorftaan ; hoe natuurlijk
het zij, dat bet hart des menfchen gevoelens van eerbiedenisfe en dankbaarheid koestere jegens den grooten
Maker der Nature ; hoe aangenaam en heilzaam Godsdienftige oefeningen in de daad bevonden w©rden door
de zoodanigen , die een geest van Godsvereering bij
zichzelven aangekweekt hebben, - heeft men nogthans
vaak gezien , dat jonge lieden zich atgemaand vonden
van bet openlijk erkeunen van Godsdienflige grondbeginfelen, en bet geregeld volbrengen van -Godsdienstpligten, door de kracht van dat belagcheiijke, 't welk
in niets anders beftaat dan in ftoutelijlc een verachtelij .
ken naam toe to voegen aan lets, 't geen geregtigd is tot
alle bijnaweu, die waarde en dierbaarheid aanduiden .
Welk een ongelijk heeft men de zaak van den Godsdienst aangedaan, welk een onverdienden fmaad op de
belijders van denzelven geworpen, door betbeleedigend
gebrttik der woorden Geertdrijverij en Dweeperij , of
door de onbepaalde en fmaadvolle benaming van fnooden Huichelaar ! Velen verkozen lievor aangezien to worden voor menfchen , die geen Godsdienst hadden, dan
dat men hen befpotte als dwazen, of verfmaadde als
fchurken .
I-let regt, om voor zichzelven in zaken van den Godsdienst to oordeelen, is een der heiligfte en onvervreemdbaarlte regten van den menscih . De waarheid to onderzoeken, met een eerlijk en onbevooroordeeld hart, is eene
algenteene verpligting . Een van de -grootfte dieniten ,
welke iemand zijnen medemenfchen kan do2n , beftaat zeker daarin , dat hij trachte de wolken van dwaling to verdrijven en bet licht van waarheid to verfpreiden, door vrijelijk en openhartig den uitflag zijner nafpcuringen over de belangrijkfte onderwerpettmede to dee .
len .
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len . - Dan- wie zal eene genoegzame aanmoediging vin .
den om de moeijelijkheden der nafpeuringe door to wor .
ftelen, wanneer hij , indien zijne onderzoekingen hens
brengen op een weg , ahvijkende van bet platbetreden
pad der volksbegrippen , geene keuze hebbe, dan of
die gevoeiens heimelijk bij zich orn to dragen, of zich
bloot to ftellen aan ouverdienden haat , onder den naam
van Nieuwigheid-zoeker ? - Of wells eene mate van
gezindheid om bet algemeenebest to bevorderen zat
krachtig genoeg zijn om den bekwaamften en gelukkigst
flagenden onderzoeker op to wekken tot bet ondernemen
van de weldadige taak om de wereld to verlichten, wanneer zijne nieuwe begrippen , enkel omdat ze nieuw
zijn, fchoon zeker geregtigd tot een onpartijdig onderzoek , onmiddellijk met den hatelijken ftempel van Ketterij gebrandmerkt worden ; en wanneer de minst honende benaming, welke hij met mogelijkheid kan verwachten , die is , welke hem als een eertitel behoorde gefchonken to worden, en hem fmadender- in ftede van prijzender .wijze words toegebeten de naam van --- Philafooph ?

13egeven wij ons op de zedelijke wandelpaden des
]evens, hooren wij dan niet geftadig , en wel uit den
mond van perfonen, die men geenszins zou denken dat
alien eerbied voor de deugd afgeworpen Madden, eene
foort van taal, die, in ftede van de deugd to onderfchragen en aan to Inoedigen, naauwelijks kan misfen,
dezelve eenen zwaren flag toe to brengen? -Is iemand
zeer Rips in het aankleven der grondbeginfelen van billijkheid , zich met alle omzigtigheid onthoudende, niet
alleen van zoodanig eene inbreuk op eens anders eigendom, ais waartegen de wet waakt , maar ook van die
mindere overtredingen, welke alleen kunnen gevoeld en
opgemerkt worden door eene ziel, diep deordrongen van
eeu kiesch gevoel van ecr , en wel onderwezen in bet
onderfcheiden van goed en kwaad, - zijne zoo gansch
volkonene Lerlijkheid , welke hem geregtigt tot de onderfcheidende hoogachting van aangezien to worden als
den bezitter van een zeldzaam juweel, zal, onder de
Route waaghalzen om winst to doen, zeer bezwaarlijlc
de fchimpf'cheuten der verachtinge ontgaan, en zijn bedrijf den naam van zwakke Naauwgezetheid krijgen .
l3ezit iemand, in cene vrij hooge mate , die zachtaardigheid van geest en bedaardheid van karakter, welke hem
A 5
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geduldig maakt bij bet hooren van beleedigingen en aange.
dean ongelijk ; of beefs hij, door bet naarftig aankweeken
tier Christelijke zachtmoedigheid , die mate van zedelijke kracht en kloekheid van geest verkregen , welke
hem in ftaat flelt om de verhevene deugd van vergeeflijitheid uit to oefenen ; bij de zoodanigen, die iemands
karakter afmeten bij den ingebeelden maatfl :af van valfche Eer , words zijne verhevene verdien(te in tst;n
oogenblik vernietigd, en met den naam vstn kleinrnoedigheid en lafhartigheid beftempeld .
Verrijst er, om de eer der menfchelijke natuur to handhaven, nu en dan een verheven Karakter, gelijk eene
nieuwe liar aan bet uitfpanfel ; verbaast hij de wereld,
door het geven van een fchitterend voorbeeld van zuivere, belangelooze en werkzanie weldadigheid ; ondergaat deze edeltnoedige vriend en weldoener des Mensch .
doms , in de volvoering van zijn edel oogmerk om ellende
of to weren, om dwaling uit to rooijen , om kundigbeid, deugd en geluk to verfpreiden, alle inachtneming
van perl'oonlijk voordeel ter zijde ftellende , veelvuldigen
arbeid ; bef'eedt hij zijn geld, ftelt hij zelfs zijn leven
in de waagfchaal , en zijn naam aan opfpraak bloot, zeifs deze verhevene deugd, die gezegd mag worden de
menfchelijke natuur tot die der Godheid to verhefen,
zal , beoordeeld wordende door zielen , to klein om die
grootheid to begrijpen , of to laag om to vereeren 't
geen zij wanhopen tt9'te volgen, als eene zwakheid beklaagd of als een misdrijf veroordeeld worden .
De
menschlievende HOWARD kreeg den naam van Dweeper ; de
wijze SOCRATES we.rd veroordeeld als een verleider ddr
?eugd ; en zelfs de hoogst menschlievende iRZUS , die
flemel.fche Leeraar, wiens leer niets anders ademde dan
godsvrucht jegens GOD en goeddadigheid omtrent de
menfchen, word gelasterd als een Godslasteraar en een
Volksverkeerder !
Zoo algemeen heerfchend is dat zedelijk misbruik der
woorden, 't geen beflaat in bet kwade goed en bet goede
kwarrd to beeten . floe fchadelijk zulks zij in de uitwerkfelen, is reeds ten deele gebleken uit bet vermeldde, en
moet verder ieder in bet oog vallen, die de aandacht
vestigt op de tooverkracht der woorden , zoo op de verbeelding als op de driften . Geeft aan Ondeugd den naam
van T7ermaak ; hare wanftaltigheid, hare misdadigbeid,
hare heillooze gevolgen verdwijuen, en de Ondeugddoet
zich
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zich aan den geest op , vereenigd met alles , dat innemend en bekoorlijk is . Laat , integendeel, de Deugd.
in 't algemeen, of eenige harer bijzondere takken , aangeduid worden met uitdrukkingen , die arbeid en moeite inhebben, of gefchikt zijn om verachting of afkeer in
to boezemen ; de denkbeelden en gevoelens , gemeenlijk
met die uitdrukkingen verbonden, worden allerbeleedigendst overgebragt op de hoedanigheden en karakters ,
waaraan die uitdrukkingen worden toegevoegd . - Door
deze kunftenarij bedriegen de menfchen veelal zichzelven
en misleiden anderen, fchenkende aan flechte karakters
den lof, alleen aan de goede verfchuldigd , het belagchelijke en ffnadelijke toevoegende aan karakters, geregtigd tot eerbied en hoogachting .
Hoe veel zwarigheids , hoe veel moedeloosmakends
wordt hierdoor den welmeenenden in den weg geuworpen
en hoe veel befchermings en onderfleunings fchenkt dit
aan dwaasheid en ondeugd! - Zeer is het, derhalve,
elks belang , indien hij wenfche in zijn eigen hart een
regtmatigen afkeer van de Ondeugd en een betamelijken
eerbied voor de Deugd aan to kweeken, of om den indrang der eene tegen to gaan en de belangen der andere to bevorderen, de fchadelijke handelwijze om kwaad
goed en goed kwaad to noemen to fchuwen . - . Naauwelijks
lets minder hebben de zoodanigen to verantwoorden ,
die, door laakbare bef'chroomdheid of verkeerde beleefdheid, zachte en vergoelijl;ende benamingen aan hatelijke misdrijven geveta, dan de flechten, die, om hunne
eigen ondeugden to bedekken, er Reeds op nit zijn, om
de ftrikte aankleving aan de deugd in wanachting to brent
gen , door dezelve met fmadelijke benamingen to brandmerken .
Het ware en eenige hulpmiddel tegen dit grout en
heeds toenemend kwaad is , om nicer op taken dan op
woorden to letten, en der ziele eenen diepen indruk to geven, dat, onafhankelijk van de grilligheid der tale en
de dwingelandi,' der mode , de natuur der dingen voor
altoos onveran,derlijk dezelfde zal blijven ; dat goed Reeds
goed en kwaad altoos kwaad zal blijven, met welke namen men dezelve ook moge beftempelen ; en dat, zoo
Lang de menfchelijke natuur zal bettaan , Deugd altoos
Wijsheid en Geluk , Ondeugd . Dwaasheid en Ongeluk
zal zijn .

Y$
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GELLUKKIGE BEIIANDELING DER AANGEZIGTSPI_JN ,
Dolorfaciei convulfivus . Door J . W .KIRCHNER,

Med. Dot't . to Amierdam .

gene Ziekte, die beftendig, gelijk doze, volgens de
aangeteekende waarnemingen van verfcheiden Schrijvers, voor ongeneeslijk words gehouden, bij welke zoo
v-ele geneesmiddelen, met en zonder eene behoorlijke bepaling, langen tijd vergeefs heproefd zijn , en waardoor
toch de otlgelukkige Lijders, bij eenen hoogeren graad
derzelve , op eene ellendige wijze gefolterd worden ,
e1scht niet alleen de deelneming van ieder menfchenvriend in bet algemeen, maar elk regtgeaard Genus1e eer , wien bet welzijn zijner lijdende natuurgenooten
aan bet harte ligt, is in bet bijzonder verpligt, alle mogelijke middelen op to fporen , ont zijnen hulpverlangenden Lijder, of herftelliug, of toch flechts verligting
to doen erlangen .
Van deze foort is de zoogennnmde Aangezigtspijn(Profopalgia) door FOTHERGILL we] naauwkeurig , echter niet
bet eerst befchreven : cene zeldzame, maar verfchrikkelijke Ziekte ; welke benaming zij deswege zoo zeer verdient, omdat bet der Geneeskunst zelden of nooit mogt
gelukken , dezelve, met vrucht , door -hare wapenen to
beftrijden .
Ik aehte bet derhalve mijn pligt, de gelukkige, fchoou
cenvoudige behandeling van zulk eene Ziekte , door middel van dit geacht Maandwerk, aan bet publiek mede
to deelen, om daardoor bet mijne bij to dragen, dat anderen, in een mogelijk gelijk geval, even zoo gelukkig
mogten zijn .
Den 26 Maart 1So5 werd ik gevraagd bij de Huisvrouw van N. N . , om dezelve met mijne hulp in hare
deerniswaardige omftandigheden bij to ftaan . Zij had den
ouderdom van 51 jaren bereikt , was in haar a6fte jaar
gehuwd , en nioeder van 7 kinderen, welke zij alle
zelve gezoogd had . Gedurende ell :e zwangerheid beving haar zekere melancholie, doch welke na de verlosfing telkens weder volkomen verdween .
Op haar
48fte jaar bleven de menffrua weg, hetwelk alwederom
door dezelfdeinelancholie gevolgd werd, die echter, op bet
`jer-
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verfchijnen van eenen vochtigen uitflag op het gehaarde
deel des hoofds , ook weder verdween .
Evenwel
begon met den tijd der Patiente deze uitflag zeer lastig
to worden ; waarom zij , op aanraden van onkundige
lieden, allerlei middelen op het hoofd , tot verdriiving
van dien uitflag, aanwendde , met dat gevoig , dat dezelve ook eindelijk geheel opdroogde .
In de maand December 1804 kreeg de Patiente, op zekeren middag, eene zeer gevoelige pijn in de regter bovenkaal:, die, in plaats van na verfchillend a angewen .
de hulpmiddelen to verminderen , dagelijks geweidig
toenam , zich over het geheeie regter gedeelte van het
aangezigt allengs verfpreidende, zoodat de Patiente daardoor eten noch iets drinken konde, en no- veel minder
eenige rust genoot . Het was in deze omftandigheden,
dat ik bjj de Patiente, op den 26 Maart 1805, voor het
eerst kwam .
Ik vond haar to bed, met toegefchoven gordijnen .
Ik naderde, en fchoof dezelve eeni
zinc open , ten einde haar to kunnen zjen .
Hierop
werd , door het invailend licht in de oogen , de woede
der pijn zoo geweidig opgewekt,dat ik er van ontzette ;
wordende nameliik bet regter gedeelte van her aangezigt
zoo fterk zameugetrokken, alsof alle de daar gelegene
fpieren eene andere plaats ffchenen to willen innemen .
Zooveel ik konde nagaan, was het hevigfte der pijn be .
paald ter plaatfe , waar de Nervus infra orbitalis naar
buiten gaat langs den inwendigen ooghoek, de wenkbraauwen tot aan den flaap , hoewel de bovenlip en regter
neusvleugel en het geheele regter gedeelte der onderkaak,
ja zelfs de tong, ook fcerk aangedaan fchenen . Men had
der Patiente reeds eenige kiezen uitgetrokken , omdat
men vermoedde , dat aangefloken kiezen de oorzaak waxen, zonder dat hierdoor eenige verligting was to weeg
gebragt .
Haar gekerm was deerniswaardig , gedurig
ilechts om cenige verligting fineekende . De pijn had
fints de laatite vier weken meestal beftendig gewoed ; en
indien dezelve ook voor eenige oogenblikken fcheen bedaard to zijn, was op de allerminfte beweging der lip .
pen of ton ;, of het invallend licht in de oogen , derzelver hevigheid onbefcltrijfelijk ; in het regter oog z el .
v e had zij eene pijnlijke flikkerende gewaarwording, ge .
lijk men gevoelt, door het ontladen eener kleine Leyd .
fche flesch in hetzelve .
De eetlust der Patiente was
natuurlijk, indien haar de pijn flechts hadde toegelaten
o1
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om voedfel to kunnen tot zich nemen . De pols was
zelfs gedurende bet hevigfte der pijn Diet tegennatuurlijk ;
de ontlastingen haar behooren .
In deze omttandigheden kwam bet mij voor, dat ik
met de gewone middelen weinig zoude kunnen ten uitvoer brengen . Bet geweld der pijn was to hevig, om ,
volgens FOTHERGILL en anderen, bet Extr . Cicutx
eerst een tijdlang to beproeven ; ook word ik door de
waarnemingen van anderen , wegens deszelfs vruchteloos gebruik , afgefchrikt : om van vele andere aangeprezene inwendige middelen Diet to gewagen . l k kon
ook Diet befluiten tot hot doen doorklieven der Nerves infra
orbitalis (die bier hot meest de geleider der pijn fcheen
to zijn), omdat Diet alleen door HAIGHTON en anderen deze operatic vruchteloos beproefd was, maar mij
juist ook to dier tijd bet geval van Doctor KAPP, in bet
5eournal der pra&fchen Heilkunde van HUFELAND medegedeeld, in handen viel , waaruit mij de nutteloosheid
dezer kunstbewerking in deze Ziekte ten klaarfte bleek .
Veeiligt had ik befloten , om de Tint1°ura Stranion . , welke de beroemde LENTIN eenigzins aanprijst, voorzigtig
aan to wenden ; dan, hoezeer ook dit geweldig middel
hier wel to bekomen was geweest , was ik daarvoor
eenigzins huiverig .
Ik befloot, derhalve, om haar, in de eerfte plants,
llechts cen geconcentreerd Infufum der Valeriance, rij .
kelijk met bet Laud. Jig. Syd. , to laten gebruiken , op de
volgende wijze : it Rad. valer . fylv. ;j . Inf. c. f. q .
aq. Col. gvj . adde Laud. liq . Syd. 3f3 . Bq . Cinnam . Sy r.
ejusdem, as ~z'- m . f alle uren 2 tafellepels . -- Des
anderendaagsybevond ik, dat de Patiente eenen tamelijk
gerusten nacht doorgebragt, en meer dan in de laatile vier weken had geflapen ; derhalve liet ik haar met
dit voorfchrift continueeren, dagelijks or eenige druppe .
len nicer van bet gemelde Laudanum bijvoegende ; waardoor de Lijderesfe in itaat geraakte , om behoorlijk
voedfel tot zich to kunnen nemen, en eenig huisfelijk
work to verrigten . - Zes woken gelukte bet mij, de
Lijderesfe in deze voor haar zoo noodige kalmte to hou .
den, en wij geloofden dagelijks to vorderen, gedurende
welken tijd aan de Patiente ook nog elsf. foet ., 4rnic . enz.
bij afwisfeling was toegediend. - Dan eensklaps verfcheen de pijn op den 3den Mei weder met alle hevig .
heid ; ruimere dotes van bet Laud. depur . hadden geene
de
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de min{le uitwerkiirg , noch op de pijn, noch op bet
ligchaam . Nu liet ik een fpaanfche-vlieg op den hock
van de eaderkaak appliceeren, dewijl bet thans het aanzien had , of de geheele ganzevoet (pes anferinus) aange-daan was, en , volgens den raad van STARK, eene zalf,
beftaande uit Merc . dole ., dxung . Porcin ., 01 . Sasfafr .
dest ., tweemaal clangs in de wang en nabijgelegene deelen inwrijven . Drie weken werd hiermede aangehouden,
en de fpaanfche-vlieg flerk in ettering onderhouden . Tot
hiertoe evenwel was alles vruchteloos ; de pijn werd
zoo woedende, dat de Lijderesfe tot eene temporaire
razernij overfloeg.
Opium bleef nu geheel werkeloos . In deze treurige omflandigheid befloot ik, eene
proef met hot Pulp . Rad. Belladonn& to doers , en hetzelve aan de Lijderesfe zoo lang in opklimmende dofes
toe to dienen , tot dat ik daarvan de gewone gevolgen
der meeste narcotifche plantgewasfen zoude bemerken . Ik
liet tevens , bij afwisfeling, nu een aftrekfel van de bladen der Belladonna laauwwarm met compresfen op de
pijnlijke wang appliceeren, en dan weder de Tin5ura opii
vin . zacht inwrijven . Hierop week , wel is waar, de
pijn geenszins ; zelfs kreeg de Patiente niet tens eenige
verligting ; echter nam ik hier lets waar , hetgeen mij
meermalen is voorgekomen, (zoo ik mij diet bedriege)
dat namelijk bet Opium nu wederom zijne pijnflillende
kracht uitoefende, zoo als ik bij deze Lijd' ;resfe in den
beginne had waargenomen ; want ddn grein daarvan bewerkte thans weder een rustigen nacht, waartoe to voren geene zes greinen waren in ttaat geweest .
Aldus behandelde ik de Patiente een tijdlang palliatief,
met bet Laud. dep . en de Belladonna afwisfelende, en tij
genoot nu ook nog van tijd tot tijd vel .e kalme dagen, hoezeer ook deze kalmre door tusfchenkomende pijuen verbitterd wierd .
Op den ioJulij iSoSvernam ikvoor het eerst, dat de Lijderesfe to voren met eenen uitilagop bet hoofd was behebd
geweest, die men met veel moeite had genezen . -- Ik gaf nu
den raad, dat men eene grootefpaanfche-vlieg op bet hoofd
zoude appliceeren , om daardoor eene ontlasting, waaraan
de natuur to voren reeds gewoon fcheen geweest to zijn,
weder tot fland to brengen . Men had hier zeer veel tegen ; evenwel, op mijne herhaalde aanfporing, ging men
er toe over ; dan, daar bet eenigzins moeijelijk is, om
otterdragten op bet gehaarde deel vatt hot hoofd op den
dull
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duur aan den gang to houden , werd dezelve, tegen
mijnen wil, op den Eden dag reeds met eene opdroogende
pleister verbonden ; en de Patiente, tegen deze nieuwe
pijniging, (gelijk zij bet noemde) vooringenomen, fiemde daarin toe .
De Aangezigtspijn bleef intusfchen geftadig voortwoeden ; en daar ik de Patiente tot bet gebruiken van geneesmiddelen niet verder bewegen konde, was haar toeItand ellendig .
Daar ik mil , om verfcheidene redenen , en inzonderheid wegens den, de pijn voorafgeganen uitflag, zoo veel goeds van eene etterdragt beloofde, hield ik niet op, alle gelegenheden to bast to
semen , om haar daartoe to overreden ; waarop zij
dan ook eindelijk, in den aanvang van i8o6, eene fon .
tanel op den arm van dezelfde zijde liet appliceeren, met
dat gelukkig gevolg, dat, naar mate de outlasting, daardoor bewerkt, langzaam vermeerderde, de pijn gedurig
afnam ; en, hergeen zulks to meer bevestigt, is, dat,
wanneer, in de maand April van hetzelfde jaar, de Pa .
tiente eenigzins traag begon to warden in het behoorlijk
verbinden der fontanel, omdat de pijnen haar thans daar .
aan niet meer herinnerden , en diensvolgens de ettering
derzelve verminderde, zich ook aanftonds weder fporen
van de vorige pijn openbaarden ; doch de etterdragt was
zoodra Diet weder behoorlijk aan den gang, of de pijn
was verdwenen . In bet najaar van i8o6 grog ik de Patiente eens zien, en vond haar volkomen wel .
Ik heb met opzet deze Waarneming zoo tang teruggehouden , omdat ik nog altijd de gelukkige uitkomst
eenigzins wantrouwde . Dan, daar er thans (Dec . 1807)
bijkans twee jaren verloopen zijn , dat zich mijne Lijderesfe, behalve bet nietsbeduidend ongemak, 't welk de
fontanel op den arm haar mogt veroorzaken , in den besten flaat van gezondheid bevindt, meende ik dezelve als
welgeflaagd to molten befchouwen en gemoenmaken .

a-
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EERIGT , WEGENS DE INVOERING DER VACCINE AAN
Door den Heer pE .
1'JE KAAP DE GOEDE Hoop .
RON, Natuurkundige, behoorende tot de Expeditie

der Ontdekkingen aan de Zuid-Ellanden , (Terres aultrales .)

(Overgenomen nit her journal de Aledecine , Chirurgiz
Pharmacie, Tome IX, p . I7 .)
etisalgemeen genoegbekend, welkefchrikbarende ver .
fl woestingen de Kinderziekte in de Europifche Volkplantingen aanrigt ; en het is voornamelijk onder de lieden
van de kleur(Zwarten) (welke hiervan ook auders de reden
moge wezen) dat dezelve een groot aantal flagto(fers
maakt . Ook bevatten alle Reglementen van algemeene Politie in die landllreken zeer vele en gellrenge maatregelen tegen het aanbrengen dier Ziekte . Alle aankomende fchepen worden ten naauwkeurigfte onderzocht, en aan ieder fchipper , welke eenige teekenen dezer Ziekte aan
boord van zijn fchip tnogt hebben , zonder dit to openbaren, zeer zware ftraffen opgelegd . Op bet geringst
vermoeden worden zulke fchepen uit de havens of van
de reeden geweerd, en genoodzaakt, onder naburige erl
onbewoonde Eilanden , quarantaine to houden . De
reeds, voor de Europifche Gewesten, zoo groote weldaad der Koepok-inenting wordt dus nog gewigtiger
en belangrijker voor onze Volkplantingen in Indii n en
in Amerilta .
Reeds federt eenigen tijd was deze gewigtige ontdekking op Isle de France en Isle de Bourbon gunftig ontvangen . De verlich :e ijver van de Beftuurders dier Kolonien, de edelmoedige hulp van de t-Ieeren LA BORDE, BARRAULT , STADEMAN , BERGSTEIN en GUILLEMEAU .,
Geneesheeren in het N . N . Westelijk gedeelte van Isle
de France, hadden over de, tegen deze gewigtige nieuwigheid , gevestigde vooroordeelen mogen zegepralen .
Cok had de beroemde tegenproef (*) van het Eiland
Coe4

(') Deze tegenproef namelilk lead hierin beftaan : op een
fchip, op hetwelk zich de Kiuderziekte had geopenbaard, had
13
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Coetivy, die voor eenigen tijd door alle de nieuwspapie .
ren was bekend gemaakt 2 alle onzekerheid to dezen opzigte doen ophouden .
Niettegenftaande de Kaap de Goede Hoop niet verre van
Isle de France ligt , was die Kolonie nog geene deelgenoote van deze weldaad geworden , wanneer op den
i8 November i8o ; het Portugeesch Ichip Belifario in de
Tafelbaai ten anker kwarn . -- Weldra berigtte de Gezondheids-Commisfie aan den Hr . R . DE ItLERK DIEBETZ, InfpeEteur-Generaal der Hospitalen van de Kaap,
dat de Vaccine aan boord van dat fcbip was . De Hr .
DIrRETZ koos teritond zijue partij . Onder voorwendfel
van, nopens deze ontdekking , van welke alle nieuwspapieren om ftrijd de voordeelen verbreidden , eenige berigten to gaan vragen, verkreeg deze verlichte Geneesheer de toefteniming der IRegering, om den Portu eefchen Kapitein voor eenige oogenblikken to gaan fpreken, onder voorwaarde echter dat niemand aan boord
van bet (chip zoude mogen komen . De Hr . DIBBETZ
bekwam, zonder dat het yolk van zijne floep bet merkte, een draad met Itof. - Aan de Kaapftad terug gekomen, maakte hij, in ftilte, een begin met zijne nuttige waarnemingen , herhaalde dezelve zorgvuldig, en
vermeerderde ze fpoedig . - Zeker van de voordeelen
dezer prakt$jk, vervoegde hij zich bij den Hollandfchen
Gouverneur , den achtingwaardigen JANSSENS, en gal*'
hem rekenfchap van zijn nuttig bedrog , en van de
proeven, welke hij, met zoo veel voorzigtigheid als geheimhouding, herhaald had . Voorts drong hij bij hem
aan , vertoonde hem de belangrijke vruchteu van eene
dergelijke invoering , en verkreeg eindelijk de toeftemming, om zijne navorfchingen op een klein , nabij de
Kaap gelegen Eiland, he ; Paarden-eiland genaamd, to
vervoegen .
Toen was bet , dat , de proeven en waarnemingen
zich, ten voordeele der Koepok-inenting, vermenigvuldi-

nom eenige flavenkinderen geplaatst, welken de Koepokken to
voren waren ingeent ; een edelmoedig Geneeskundige ging mede
op dit fchip ; - de gezegde flavenkinderen werden, gedurende den geheelen tijd dot men dit fchip onder bet Eiland
Coetivy quarantaine liet houden, op allerlei wijze aan de befmetting der Kinderziekte blgotgefleld , en bekwamen er geest
leti'el vane
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digende, de Regering; weh?ra datgeen toejuichre , betWelk dezelve tot iien ti "d toe ha t° ;ergewerlct . 11'len
Ttytte C _ill Uospitaai ap, older de vestinig- erken van de
den Hr . i)I1;£ETZ zijtle
en hei is d'nar, dat ldt z
Waurnerningen met i':e grooti ;e TOr ludig~?eid heb zien
herfialen . flit 1-Tospireal wOrdt voi .a :aakt wel bettuurd ;
deszelfs lig,,iug is zeer gezond en ruim ; ook had, tot
op . bet oogenblik van mijn vertrek van de Kaap, de Direaeur niets dan geluldtige gevolgen gehad, zonder eenig
ininengfel van on eluk of tegenfpoed .
De Hr . DRBBt:TZ, de edehnoedigfte kieschheid met den
verlichtlten ijver vereenigende, zond den Portu ;eefchen
Geneesheer , a an wien hij, in naam der Kolonie, een
brief van dankzeg ing lchreef, een prachtige doos met
chirurgicale initrutnenten ten gcfcht :nke .
Een, in alle opzigten, zoo lof'waardig gedrag doet to
veel eer aan de Geneeskunde zelve, dan dat ik rnij niet
verpligt zoude rekenen om hot algemeen bekend to
maken .
Kan er vleijender zegepraal zijn voor de Kunst, dan
de befchouwing van con knndig en edelmoedig Man,
zich aan gevaren blootltellende , en zijne pogingen en
opofferingen vermenigvuldigende, om hoogst fchadelijke
vooroordeelen to doen verdwijnen, en een geheel Volk
to noodzaken eene weldaad aan to nemen , welke bet
verftoot en miskent?

Eijvoegfel vein den Vertaler .
Wij kutnnen bier nog, met volkomene zekerheid, bijvoegen , dat de kundige en menschlievende Geneesheer
R . DIBBETZ na dien tijd de kunstbewerking der Koepok-inenting bij een ongemeen groot aantal van allerhande voorwerpen heeft in hot week gefteld, en dat hij daarvoor niet alleen plegtig is bedankt geworden door do
toenmalige Kaapfche Regering , maar dat dezelve hem
ook daarenboven door ceu aanzienlijk gefchenk hare
danl,baarheid heeft betoond .

so
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D eEerw . coxE is onzen Landgenooten, in naam, ass
Reiziger en Schrijver , bekend , nit de Vertaliivgen der Werken, door zijne hand ons gefchonken .
Eene nadere kennis kan bun niet ongevallig wezen .
Wij fchenken die door de vertaling der volgende
Levensfchets ."

Het verfchaft vermaak aan den Gefchiedfchrfjver en
den Lezer, bet Leven to befchouwen van eenen Man,
wiens uitflekende begaafdheden onophoudelijk bezig ge .
weest zijn in bet fchenken van onderwijs en het nut
doen aan anderen . Onder de veelvuldige Letterbezighe.
den van den Eerw . coxE, wiens Levensfchets wij thane
zullen opmaken, was bet geenszins de minst lofwaardige, dat hij zich verledigde om de opvoediug to voltooijen van jonge Heeren, zijner zorge toevertrouwd ;
leer en voorbeeld zamenparende , wanneer hij hunne
nieuwsgierigheid voldeed, ten aanzien van de Landen,
met bun doorgereisd , en de voorwerpen , welke zij
aanfchouwden . Het onderwijs en voordeel, dezen aangebragt , is ondertusfchen alles niet , 't geen de bekwaamheden van dien Man to wege bragten . De Man, tfchappij, in 't algemeen, is hem zeer veel verfchuldigd,
wegens de wijze, op welke hij de kundigheden, door
veel oefenings en volilandige werkzaamheid verkregen,
verfpreid heeft . Mannen van dien ftempel verdienen in
hunne bedrijven gekend to worden door hunne Landeenooten en zoo vele anderen, als , door de vertaling tij.
ner Schriften , vermakend onderhoud en leerrijk voordeel van zijnen arbeid trokken .
Indien bet waarheid zij, gelijk men vaak beweerd
lieeft , dat bet Karakter eens Schrijvers best nit zijne
Werken gekend words , zal bet ten voile blijken , dat
de ziel van coxx uitflak in kraeht ca bondigheid . Eenige
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ge zijner uitvoerigfte Werken, die veel tijds ter bear .
beiding vorderden, konden niet anders dan met tus .
fchenpoozingen worden vervaardigd ; nogtans gaan dezelve op een' zeer eenparigen voet voort, en zijn voltrokken met zulk eene gelijkvormigheid , dat men niet
kan nalaten zich over de kracht van zijnen geest te verwonderen .
De Eerw . WILLIAM coxE is de Zoon van Dr . WILLIAM COXE , een Arts . Hi l werd geboren den zevenden
van Lentemaand 174 .7 . O . S . , in Dover -Jireet, Piccadilly . Slechts vijf jaren bereikt hebbende , werd hij ter
ichole befteld in Highf reet , Marybone ; welke fchool,
ten dien tijde, opgehouden werd door den Eerw . Heer
FOUNTAINE : hij bleef er flechts een korten tijd ; fchielijk vertrekkende na . Eton, onder bet opzigt en onderwijs van den Eerw . Dr . BARNARD .
Hier verbleef hij
tot in Zomermaand des jaars 1765 , wanneer hij na Cambridge, in Kingt-College, vertrok, waar hij tot Lid
werd gekozen ten jare 1768 .
Aan deze Hoogefchool onderfcheidde hij zich ten voordeeligfte, en behaalde , twee jaren achtereen , de eerlte
Prijzen, wegens de best opgeftelde Latijnfche Verhandelingen . Het bepaald beiluit zijnde om in den dienst der
Kerke to treden, werd hij, in Wintermaand des jaars
2771, door den Bisfchop van Lenden in den rang van
Diaken toegelaten, en in Lentemaand des volgenden jaars
tot Leeraar . Ten tijde dat hij den rang van Diaken verkreeg, fchreef hij eene Redevoering in 't Latijn, welke
den Bisfchop zoo zeer voldeed , dat, toen de Heer
coxE zich ter laatfte bevordering aangaf, Dr . JERRICK
hem toevoegde, zoo zeer overtuigd to zijn van zijne
bekwaamheden bij eene vorige gelegenheid, dat alle verder onderzoek overbodig was .
Kort na bet bekomen zijner ordening bediende hij de
Kerk van Derham, nabij Uxbridge, in Middle fex, voor
eenige weinige maanden ; hij verliet then post, wanneer
de Hertog VAN MARLBOROUGH hem, op zeer aannemelijke voorwaarden , uitnoodigde om het opzigt to hebben over de opvoeding zijns Zoons , den Marquis
VAN BLANDFOR'r .
In dit Gezin bleef hij flechts twee
aren
.
j
Op een uitgeftrekter tooneel van werkzaamheid werd
bij geroepen eene rol to fpelen ; hij vetgezelde Lord
B 3
HEX.
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thans Graaf VAN PEMBROKE, op diens Reize . Omtrent vier jaren bleef hij uit, en bezocht, in
dien tijd , de voornaamite Landen van Europa, uitgenomen Spanje en Portugal.
De vrucht van deze zijne
Reize was eerlang de uitgave van een Werk, behelzende Reizen in Polen, Rusland, Zweden en Deeneznarken ,
doormengd met Gefchiedkundige berigten en Staatkundige nafpeuringen . Ten opzigte van Polen vond hij zich
vereerd met onderrigtingen uit den pond van Lieden,
die een hoogen rang en gezag bekleedden, en geraakte
gelukkig in 't bezit van eenige oorfpronkelijke Brieven,
uit Warfchau gefchreven vOor en gedurende de Rijksverdeeling , welke hem in Nat ftelden om een groot licht
to verfpreiden over dit belangrijk tijdperk ; uit welken hoofde bet Verhaal , Poles betreffende, verfchelde bijzonderheden bevat , tot nog toe niet openbaar
gemaakt .
Wat Rusland betreft, de Keizerin zelve verwaardigde
zich, hem eenige Vragen to beantwoorden ; welk gunst.
betoon der Alleenheerfcheresfe van dat Rijk niet anders
Icon uitwerken, dan dat hjj iu zijne verdere nafpeurin .
gen gelukkig flaagde . De beroemde Gefchiedfchrijver,
de Heer MULLER, begunftigde hem met verfcheide berigten, de gewigtigfte en duisterfte gedeelten der Rusftfiche Jaarboeken bezreffende , en wees hem de voornaam .
ite Schrijvers over dat Rijk aan .
De aard des Zweedfchen Rijksbeftuurs, ten dien tijde,
opende hem de bronnen van kennisneming zeer gereede .
lijk en, tints zijne terugkomst in Engeland, verfchaf.
ten verfcleide Zweedfche Heeren, wel ervaren in de ge .
fteltenisfe huns Rijks , hem cen nog grooter voorraad
van kendigheden,
Naardemaal de fchrijfftofe, welke hij in Deenemarken
opdeed, min ruim was dan die hij elders verzamelde,
werd bet verhaal van dat Koningrijk meer bepaald tot
die omftandigheden, van welke hij v&lkomene zekerheid
kon bekomen . Het was coxE's anver-aAderlijk belluit,
noolt onzekere berigten aan to semen, maar zich alleen
to bepalen tot zoodanige ftukken, als hem voorkwamen
op bet onbetwistbaarfte gezag to berusten .
In de Gefchiedkundige berigten nam hij zijne toevlugt
tot verfcheide Engedfhe en andere Schrijvers, bovenal
,Dsiifchers, op wier waarheidsliefde men aan kon, die
zich
J-!ERBERT,
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zich een Seruimen tijd in eenige der Noordfche Rijken
oathouden hadden, en hem veel , den Engelfchen Reizigeren onbekend, opleverden .
Veel verpligtings had hij ook aan de Heeren wRAXALL, PENNANT, en Dr . PULTNEY ; de Kolonel FLOYD,
zijn Reisgenoot , deelde hem een naauwkeurig Dagverhaal der gedane Reize mede, aan 't welk hij zich, wegens vele aangelegene bijzonderheden, verfchuldigd relent (*) .
De Heer coXE, zijnen Kweekeling to Milaan latende,
in Zomermaand des jaars 1779 , deed een reisje door
bet land der Grifons . Ir Wijnmaand diens zelfden jaars
keerde hij weder na Engeland, en verbleef in Kings-College tot den fare 1784 , wanneer hij andertnaal op reis
toog , als Reisgenoot van SAMUEL WHITBREAD, Esq
.,
Duitschland , Zwitferland , de Nederlanden , Holland,
de NoordeliJke gedeelten van Europa en Italie doorreizende
Eer 66ne maand verftreken was , na coxE's wederkomst van laatstgemelde Reize, ontving hij eerie aanbieding van WILLIAM HENRY PORTMAN , Esq. , van
Bryanfton, Dorfat, om bet toevoorzigt to hebben over
de opvoeding van diens oudifen Zoon . Dit gaf op nieuw
gelegenheid tot bet doer eener Reize met then Kweekeling, welken hij door Zwitferland vergezelde, een ge .
deel(*) In 't Nederduitsch vertaald nitgegeven , bij den Drukker
YNTEMA, onder den Titel, Befchouwing van de Maatfiiappij en Zeden in Polen, Rusland, Zweden en Deenemarken, doorvlochten met voorvallen , eenige uitflekende Karakters
betrefende, in zes Deeltjes, en een Deeltje Levensbefchrijvingen . Men ziehet Voorberigt, voor bet Eerfte Deeltje,1788 in 't

dezes

licht verfchenen, geplaatst, waarin de Vertaler, zijne handelwijze omtrent dit Werk vermeldende , dezelve , onzes oordeels, voldingend wettigt .
(t) Van deze Reize , wat de Noordfche Gewesten betreft,
heeft men ooze Landgenooten niet verftoken gelaten . Het koa
niet misfen, of, in bet tijdsverloop tusfeyen 1778 en_ 1784,
was in die Rijken veel veranderings voorgevallen ; over niet
4veiuige onderwerpen van aangelegenheid had hij geese hem
geheel voldoende Berigten, ter eerite gelegenheid,kunnen opzamelen, die hem thans in handen kwamen . -- Deze Reize
lnaakt bet VIII en IX Deeltje nit van opgemelde Befchouwing,
weave uitkwamen tea jare 1791 .
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deelte van den winter to Parijs doorbragt, en na Evgeland wederkeerde ('") . _- Naderhand doorreisde hii met
den jongen PORTMAN verfcheide gedeelten van Engeland, Schotland en Ierland.
Niettegenilaande de Lerw . coxa een grout aantai
vrienden had , en verbindtenisfen met Mannen van aanzien, verkreeg hij geese bevordering tot eene vaste ftandplaats , voor dat hij reeds veertig jaren bereikt had .
Eindelijk werd hij , ten jare 1786, doorKings-College aangefleld tot Rector van Kingfon upon Thames . Van dezen post deed hij afland in 't iaar 1788, daar hem, door
wijlen den Graaf VAN PEMBROKE , het ReFtoraat van.
.Fugleflon met Bemerton , nabij Salisbury , werd opgedragen .
Cox>., afftaud gedaan hebbende van zijn reizend Opvoedings-onderwijs bij de .n 1;leer PORTMAN, van wege
den ftaat zijner gezondheid, zette zich to Bemerton neder, en hield zich, even als zijne Voorgangers GEORGE
HERBERT en JOHN Notuus , bezig met het voortzetten
zijner geliefde Letteroefeningen , en met het ter drukperfe gereedmaken vau verfcheide Werken, waarvan hij
het plan ontworpen of de loffe verzameld had op zijne
Reizen, of ftaande zijn verblijf aan de 1-loogefchole .
Nogmaals echter toog hij op reis, in den jare 1794,
ten gezelfchappe van Lord BROOME , Zoon van deu
Marquis CORNWALLIS , op een togt van vijf maanden
door Duitschland. Staande deze Reis verzamelde cox-E
de bouwitoffe voor een Werk, 't geen hij ten oogmerke
had uit to geven, onder den titel van The Political State
of Europe .
Hij gaf een plan van dit Werk in 't
licht .
Dan , bij zijne laatfte wederkomst in Engel'and , toegang gekregen hebbende tot de Papieren van
Lord WALPOLE, van Wolierton, zag hij van hetzelve af, en floeg de hand aan de lblemoirs of Sir RU$BRT
'WVALPOLE, Earl of Oxford, welke hij ten jare 1798 . het
Reht deed zien . - Ten zelfden jare deed de Heer coxE
een Reisje in Illonmoutfhire met zijn Vriend Sir RICHARD
13OARE , Bart . Dit gaf gelegenheid tot de uitgave van
een Hiflorical Tour door dat Landfchap, uitgegeven in
d.en jare igoi .
Ten
*) Van coxrt's Reiaen door Zwitjerlaod hehhen wij eene.
11Tederduitfche Vertaling in drie Deelen , re Utiecht hij Bn
WVILD en 1. ALTUUR e nz. i n 1 92 aanvankelijk uitgegeven .
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Ten laatstgemelden jare werd de Eerw . coxe , door
zijuen Vriend RICHARD HOARE, begiftigd met het [tec`toraat van Stourton ; vervolgens word hij gekozen tot een
der Kanunniken van Salisbury, en benoemd tot Aarts .
diaken van Wilts, door zijnen geleerden en eerwaardigen
Befchermheer , Doctor DOUGLAS , Bisfchop van Salis .
bury, bij wien hij bet Ambt van Huis-kapelaan bekleedt .
In 't jaar 1802 zond hij in ;t lieht de Memoirs of
RATIO,, Lord WALPOLE ; ten zelfden en volgenden jare
eene nieuwe en verbreede Uitgave van zijn Northern
Your, Switzerland and Rusfian Discoveries . -- Thans
is die onvermoeid werkzame Schrijver bezig met bet vervaardigen der Hif ory of the Houfe of Aujiria . Deze Gefehiedenis van bet Huis van Oostenrijk ftelt hij zamen uit
bouwltoffen , verzameld gedurende ziju verblijf to Weenen en in andere gedeelten van bet Vasteland . Het laattte gedeelte diet : :efchiedenisfe van KAREL DEN VI of
znl vender opgehe'.derd worden door de Staatspapiereti
en B.riefwisfelingen der Britfche Staatsdienaren ten Oostenrijkfchen Hove , tot welke de Heer coxz gelukkig
toegang bekomen heeft . Dit Werk, zegt men , is vrij
verre gevorderd, en zal waarfchijnlijk binnen kort den
dag aanfchouwen . Buiten twijfel zal het met des to
grooter belangneming ontvangen worden , daar bet ons
de eerite . geregelde en zamenhangende Gefchiedenis
fchenkt van dat do .arluchtig Huis , welke ooit in een%
ge taal ten voorfchija trad .
De Eerw . coxe, zoo veel fchrijvende over Landen,
Volken en Staatszaken , was niet werkeloos in Godgeleerde Oefeningen en het waarnemen van Herderlijke Pligten : een verwijt, 't geen to meermalen Geestelijken uagaat, wanneer zij , gelijk iemand bet uitdrukte, geene
enkele Predikatiemakers zijn , en voorts den tijd op eene
jammerhartige wijze verbeuzelen . Hij gaf uit, eene zeer
duidelijke Explanation of the Catechism of the Church of
England ; een Abridgment of saCKER's Treatife of Confirrnation ; en eene Leerrede over de Excellence ofthe British
,`furisprudence, gehouden voor de .7udges of Asfze, in
de H.oofdkerk van Salisbury, 1799, en op dier verzoek
gedrukt .
Behalve de reeds gemelde Werken , uit de pen van
coxE gevloeid, hebben wij zijne Biographical Anecdotes
if HANDEL and SMITH , in 4to . , met Pourtraiteh ; .4
S 5
Let-

u.
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Letter on the Secret Tribunals of Westphalia , gerigt aan de
Gravi,nne VAN PEMBROKE ; a!smede GRAY'S Tabels, met
Aanteekeningen .
Cox .E's Memoirs of the Life and BdminiJlration of Sir
ROBL:RT WALPOLE (naderhand Graaf VAN OXFORD) bewijzen, dat hij eene zeer groote mate van volflandige en
voortdurende werkzaamheid en tefFens van oordeel bezit .
Dit is het uitgebreidtte van alle zijnc Werken, beflaande drie Boekdeelen in 4to . , ieder van 6oo tot Boo
bladzijden . De bouwitoffen , uit welke hij dit belang .
rijk Werk vervaardigde , waren door alle deelen des
Rijl:s verfpreid . Niemand , dan een Man van cox¢'s
Letterroem en allerwege erkende braafheid, lion or eenen
vrijen toegang toe gekregen hebben ; en Diemand, darn
eeu Boekoefenaar en Schrifver van zijne ervarenisfe ,
had gewis ftevigheid en eenparigheid gegeven aan zulke
afgezonderde en weinig zamenvoe ende brekken . Zoo
vele bronnen van kennisgeving zijn zeer zeldzaam ten
zelfden rijde ooit geopend geweest voor eeni yen Schrijver . De ORFORD, WALPOLE, HARDWICKE, TOWNSHEND,

STANHOPE , IIARRPNGTON ,
WALDEGRAVE , GRANTFIAM, MIDDLETON , SYDNEY , MELCOMBE , DEVONSHIRE , EGREMONT , CAMPBELL , ONSLOW , WESTON,
POYN•T Z, I EEN .E, ETOUGH, en ASTLE Familie-papieren,

werden alle voor hem apengelegd . Deze verzameling
beflaat niet minder dan 14o Boekdeelen in folio . Met
veel oordeels heeft coxE uit dezelve bewijsftukken van
de grootf'e aangelegenheid verzameld . Zij beheisden
oorfpronkelijke ftukken van openbare en geheime briefwisfeling , nooir to voren uitgegeven , nooit to voren
Door die buitengewone hulpmiddelen vond
bekend.
cots zich in ftaat gefteld, om voor alien , die zijn Werk
zich eigen make.n , bloot to leggen de verrigtingen van
een woelig en gebeurtenisvcl tijdperl . , in 't welk die
groote Staatsman , Sir ROBERT WALPOLE , eene zoo
groote rol fpeelde .
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ZEDEN DER GRIEKEN, ARABIEREN EN TURKEN . Door den Heer DE CHATEAUBRIAND .
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Aan de Schrijvers der 4lgemeene Vaderlandfche
Letteroefeningen .

nlangs deelde ik UI . eenige berigten mede van
0 den Heere DE CHATEAUBRIAND, loopende inzonderheid over het hedendaagfche Yeruzalem en
diens bewoners . Sedert viel mij het volgende in
harden ; zoo veel behagens vond ik daarin, en vleide m. ii met gelijken bijval bij uwe Lezers , dat ik
fl:raks ter vertalinge befloot , en om het , met verzoek om inlasfching in uw Mengelwerk , Ul. toe to
zenden.
Ul . Begunftiger,
E. T. A."

•

a a

Met het bezoeken van Criekenland, Palef ina, Egypta
en Barbarije had ik nooit ten oogmerke, fchrijft de Heer

eene Reis to befchrijven . Mijn
doelwit was alleen, om mij van de taal der Ouden to
bedienen, „ mij van mijne onkundt to genezen ." Sints
eenige jaren een Werk onder handen hebbende, hetwelk
als een bewijs moet dienen van den Geest des Christen
doors, heb ikgemeend, de plaatfen to moeten leeren kennen, alwaar ik mijne perfonaadjen plaatfee . Geen vertrouwen flel ik in hetgene ik fchrijf , dan wanneer
ik met ULYSSES kan zeggen : „ Ik heb de zeden en de
• l anden gezien ; ik heb getracht, dezelve voor u of to
• beelden, zoo als zip zich aan mijne oogen vertoon• den ."
Eer ik na de Levant op reis ging, had ik een geruimen
tijd befleed aan het lezen van de nude en hedendaagfche
Schrijvers, die over Criekenland en het foodfche Land
handelen, pe uittrekfels , daaruit gemaakt, en de aantee•
DE CHATEAUBRIAND ,

as
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teekeningen, op de plaatfen zelve verzameld, zijn de
bouwftoffen , welke ik voor najjn Werk vergader ; doch,
onder de dingen,die ik gezien heb , zijn er eenigen voor
mijvolflrekt onnut, Alwat, bij voorbeeld, op de gebruiken
der hedendaagfcbe volken flaat, kan niet in mijn plan
vallen , omdat mijn tooneel in de oudheid is geplaatst .
Alwat, daarentegen, plaatsbefchrijving is,moet ik voor
mijn Boek bewaren. Diensvolgens heb ik van mine oefeningen de voorwerpen afgefcheiden , die buiten mijn plan
vallen, en welke ik van nu of mijnen Lezer kan aanbieden. Ik verzoek hem, zich fteeds to herinneren, dat
mijn tegenwoordig fchrijven geene Reis is, maar onvol.
komene berigten en cenige berinneringen .
lk ging to fcheep to Trieste , i Augustus t8o6 . Spoedig waren wij buiten de Adriatifche Zee . Op den g zagen wij Skerie (Corfu) en Buthrotum, welke aan twee der
fraaifte tooneelen van de Odysfea en de Eneis doen gedenken .
Wij zagen de rotfen van Ithaca.
Gaarne
zoude ik er voet aan land gezet hebben , om er den hof
van LAEaTIUS to bezigtigen, de hut van EUMIEUS, en
zelfs de plaats , alwaar de bond van ULYSSES van
bli dfchap ftierf op bet wederzien van zijnen meester .
Vij zeilden voorbi,' de eilanden Zanten en Cephalonia ;
en op den to , in den morgenftond, vertoonden zich
de bergen van £lis ten noorden aan den gezigteinder .
Op den it lieten wij bet anker vallen voor Modon, bet
aloude Mothontjs, nabij Pylos. Ik groette de oevers van
Griekenland, en de floep van ons fchip bragt mij aan
den voet der muren van Modon .
Ik vervolgde mijne reis to land .
In Peloponefus zag ik niets anders dan een land, de
proof dier losbandige Tartaaren, die vermaak fcheppen in bet vernielen van de gedenkteekens der befcbaafdheid en der kunften, van de oogflen zelve, de boomen en
geheele geflachten . Zoude men kunnen gelooven, dat
er dwingelanden in de wereld ziju, ongerijmd en woest
genoeg, om zich tegen de verbetering van dingen van
de eerfte noodzakelijkheid to verzetten? Een brug fort
in, en zij wordt niet herfleld ; een mensch herbouwt
zijn hues , htj wordt in boete beflagen . Ik heb Griek.
fclle Schippers zich liever met gefcheurde zeilen in bet
gevaar van fchipbreuk zien begeven, dan die zeilen ver1tellen : zoo bang zijn zij om aangaande hunne welhebbend-

ARABIEREN EN TU[UtEN .

09
bendheid en nijverheid eenig vermoeden to doen opvatten
Van Modon vertrok ik na Coron , aan de golf van
Mesfenie . Ik flak die golf over ; ik voer den Pamisfus op .
1k kwam in 4rcadie door cen der Hermaen van den berg
Lyceus ; ik vervolgde mijne reis na Megalopolis, engt
wrocht van EPAruNONDAS , en bet Vaderland van PIfILOPEMO . Ik kwam to Tripolizza, eene nieuwe ftad in bet
dal van Tegeus , nan den voet van den Menalus . Ik
keerde terug , otn Sparta, den Taygetus en de valei van
Laconie to bezigtigen . Van. daar tloeg ik den weg in na
Argos over de bergen ; ik bezag alwat er overig is van
de Itad des konings der koningen . Ik vertoefde eenigen
tijd to Mycene en Korinthe . De landengte over bet Geranifchegebergte doottrekkende, zag ik eenen Aga met een
karabijn(lag eenen Griek eene wonde toebrengen, en hem
vijftig ftokflagen doen geven om hem to genezen
Ik zakte of na Megara en Eleufs ; ik vertoefde eeni.
gen tijd to 4thene; en ik nam eindelijk voor altoos affcheid van bet !and der Zarggodinnen en der groote manneu , en ging aan Kaap Sunium to fcheep na

Zea.

Zea is bet aloude Ceos, bij de Grieken vermaard door
de grijsaards, die zich met eigen handen ombragten ;
door .drifteus,wiensbijenVIRGILIOS heeft bezongen ;door
de geboorte van SIMONIDES en BACCAYLIDES . Het pas
van Ceos werd vermaard bij de Romeinfche Dichrers, die
het bij gewevenen wind vergelijken . Van Zea vertrok ik
na Tinos , van Tinos na Chios, en van Chios na Smyrna .
1k befloot over land na de vlakte van Troje to vertrekken . Ik reisde voort tot aan Pergamus : ik doorliep de
puinhoopen der paleizen der EUMENESSEN en ATTALUSSEN,en ik zocht vruchteloos na bet graf van GALEzlus . Toen ik mijne reis verder wilde voortzetten,wei .
gerde mijn gids verder to gaan, onder voorwendfel dat
de engten van de Ida onveilig wares . Ik was genoodzaakt,
den weg na Conftantinopole in to 4laan . Daar bet hoofdoogmerk mijner reize was, de heilige plaatfen to bezoeken, onderzocht ik bij mijne komst to Pera , of er niet
een (chip van de kust van Syrie in de haven lag. Ik
had het geluk, er een to vinden, dat op zijn vertrek
lag, en beladen met Griekfche pellegrims, na Ta$a beflemd . Ik maakte akkoord met den Kapitein ; en welhaast
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haast zeilden wij na .7eruzalem , onder de vlag van
bet kruis , die aan de masten van ons fchip wapperde .
Er bevonden zich ongeveer tweehonderd pasfagiers aan boord, mannen, vrouwen, kinderen en grijs .
aards . Even zoo vele matten zag men op eene rile
langs de beide zijden tusfchendeks gefpreid . Een Ilrook
papier, aan het fcheepsboord geplakt, wees den naam
des eigenaars van elke mat aan . Aan de peuluw van elken pellegrim hing zijn flaf, zijn rozenkrans en een
kruis . Des Kapiteins kamer werd bezet door de Papa's , geleiders van de bende . Aan den ingang dier
kamer had men eene foort van twee zijkamers gemaakt ; ik had de eer van in een dezer zwarte gaten
van ongeveer zes voeten in bet vierkant geh.uisvest to
zijn , met mijne twee knechts ; een geheel gezin bevond zich tegen mij over in bet andere vertrekje . In
dit flag van Gemeenebest kookte elk naar goedviuden
zijn eigen pot ; de vrouwen pasten op hare kinderen ; de mannen rookten, of bereidden het middagmaal ;
de Papa's zaten to zamen to praten . Overal hoorde men
bet fpelen op de mandoline , de viool en de Tier . Men
tong, men danfl:e ; men lagchte, men bad ; iedereen
was vrolijk . Men riep mij toe : Yeruzalem ! na bet
zuiden wijzende, en ik antwoordde : .eruzalem! Om
kort to gaan, indien wij niet bang geweest waren,
zouden wij de gelukkigfte menfchen van de wereld
geweest zijn ; doch bij de minfle windverhefng haalden
de matrozen de zeilen in, en zongen de pellegrims :
Christos! Kirie eleifon! Zoo dra de dorm bedaard was,
vatteden wij wederom moed .
Voor bet overige heb ik de wanorde niet befpeurd,
waarvan fommige reizigers gewagen ; integendeel ging
bet er zeer welvoegelijk en geregeld toe . Reeds
den eerflen avond van ons vertrek deden twee Papa's
bet gebed, waarbij alien met den diepften eerbied tegenwoordig waren .
Het fchip werd gewijd ; eene
plegtigheid , die bij elken Itorm herhaa!d werd . De
Griekfche Kerkgezangen zijn bevallig genoeg , doch Diet
zeer deftig . Ik merkte iet zonderlings op : een kind
hefte het vers van eenen pfalm aan op een fchellen
Loon , en ging dus voort op eene eenige noot , terwijl
!en Papa bet zelfde vers in een anderen toon zong en
in canon ; dat wil zeggen, den regel beginnende , als
het
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bet kind reeds over bet midden was . Aldus hebben zij een verwonderlijk Kirie eleifbn ; nict anders is
bet dan eene noot , door verfcheidene flemmen uitgehouden, fommigen zwaar, anderen hoot, zamenitellende bet andante en inezza voce, de o&aaf, quint en tierce .
Verbazende is de uitwerking van ditKirie, door de treurigheid en majeiteit . Ongetwijfeld is het een overblijffel van bet aloude gezang der eerlte Kerke . Ik vermoed
dat bet andere psalnigezang het hedendaagfche gezang
is , in den Griekfchen Kerkdienst ingevoerd omtrent de
vierde eeuw, en over hetwelk de ff . AUGUSTINUS reden had zich to beklagen .
's Daags na mijn vertrek werd ik van nieuws door
de koorts vrij hevig aaugetast ; ik was genoodzaakt,
op mijne mat to blijven liggen . Spoedig bereikten wij
de overzijde van de Zee van Marmora en van de
Straat der Dardanellen (de Propontis en de Hellespont .)
Wij pasfeerden bet Schier-eiland Cyzicus, en den inond
van den Oegos-Potamos . Wij voeren digt onder de
voorgebergten van Sestos en Abydos . ALEXANDER met
zijn leger, XERXES met zijne vioot, de Atheners en de
Spartanen , HERO en LEANDER , konden de hoofdpija
niet verdrijven , die mij kwelde ; doch toen men
op den 2I September mij kwam berigten, 's morgens
ten zes ure , dat wij bet Kasteel der Dardanellen
zouden omzeilen, was de koorts niet beftand tegen
bet herdenken aan Troje . Ik kroop op bet dek ; het
eerst viel mijn oog op een hoog voorgebergte, waarop
negen molens londen ; bet was Kaap Sigeus . Aan
den voet der Kaap ontdekte ik twee Grafiteden, bet
graf van ACHILLES en dat van PATROCLUS . De mond
der Simois lag aan de lirikerzijde van bet nieuwe Kasteel van 4zie ; nog verder, achter ons, na den Hellesvertoonden zich Kaap Rheteus en
pont varende ,
bet graf van AJAx . Aan de binnenzijde verhief zich
de keten van den berg Ida, wiens hellingen, uit bet
punt gezien , alwaar ik mij beyond, een bevallig
aanzien hadden .
Tenedos lag bet (chip refit vooruit :
Est in confpeetu Tenedos . -- De Roem moat iet weien∎
lijks zilil , omdat zij aldas bet hart des genen doet
kloppen, die er flechts de regter over is .
Op den 22 begaven wij ons in den Archipel. Wij za.
gen Lesbos, Chio, Samos, vermaard door zijne vruchtbaarheid en dwingelanden, en vooral door de geboorte
vast
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van PYTHAGORAS . Doch alwat de Dichters ons van dit
ciland vermeldcn , mag niet halen bij de fraaije Epifode Van TELEMACHUS . Wij ftevenden langs de oevers van llzie , langs welke bet landfchap Doris en
Jonie zich uitflrekken , herwelk Griekenland vermaken en groote ; mannen verfchafte . Aldaar kronkelde de
Meander ; daar verbief zich Ephefe, Milete, Halicarvasfus, Gnidus. lk groette bet vaderland vats HOMMFRUS,
APELLES , HERODOTUS, THALES , ANAXAGORAS ell ASPASIA . Maar ik vernam noch den tempel van Dphefe , noch bet
graf van MAUSOLUS , noch de VENUS van Gnidus . Alles
was woest ; en zonder de berigten van POCOCKE, WOOD,
SPON en CHOISEUL, zoude ik, onder een hedendaagfchen en onvermaarden naam , bet voorgebergte vast
Na Rhodus aanMycale niet hebben kunnen vinden .
gedaan, en bet eiland Cyprus to zijn voorbijgevaren ,
kregen wij eindelijk de kust van Paleftina in bet oog .
Ik gevoelde thans niet de zelfde foort van ontroeringe ,
als op bet eerfte gezigt der bergen van Griekenland ; maar
bet gezigt van de wieg der ptraeliten en van bet vaderland der Christenen vervulde mij met ontzag en e erbied .
l k zoude den voet zetten in bet land der wonderwerken, bij de bronnen der ontzettendfte diehtkunde, bij
de plaatfen , alwaar , zelfs naar den mensch gefproken ,
de grootlle gebeurtenis is voorgevallen , die ooit bet
gelaat der wereld heeft veranderd : ik bedoel de komst
van den PIESSIAS .
Wij lieten bet anker vallen voor Tara, eene halve
mijl van den oever ; de clad hadden wij in bet zuidoost , en de Minaret der Moskee in bet oost-zuidoost .
Ik vermeld bier de flreken van bet kompas om vrij gewigtige reden : de Latijnfche fchepen laten doorgaans
verder in zee bet anker vallen , en dan bevinden zij
zich op eene rotsachtige bank,die de totiwen in flukken
vijlt ; terwijl de Griekfche fchepen , nader aan land
ankerende, zich op een minder gevaarlijken grond bevinden, tusfchen de haven van TaFa en de rotsbank .
Van alle kanten kwamen er Caiquen, om de peilegrims na land to brengen . Terftond ontdekte ik in de
fluurlieden dezer fchuiten eene andere kleedij, een ander
gelaat , eene onderfeheidene taal ; in den woord , het
Arabifche ras en de bewoners van de boorden der
woestijn .
Xk zond mijn Griekfchen knecht tam de Vaders van bet
Hei+
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Ik zond mijn Griekf nen knecht oni de Vaders van het
Ileilige Land van de aankomst eens Lat jnfchen pellegrims to verwittigen . Welhaast zag ik een vaartuig
naderen , waarin ik van verre drie Geestelijken vernam,
die, mij aan miju Frankisch gewaad onderfcheiden hebbende , mij met de hand wenkten . Deze Vaders kwamen aan boord : hoewel zij Spanjaards waren, en een
moeijelijk to verttaan Italh ansch fpraken , verwelkomden wij elkander als eigenlijke landgenooten . Ik trad met
bun in de floep ; wij liepen de haven binnen door eene
opening tusfchen de rotten getnaakt , en gevaarlijk
zelfs voor een Caique . De 4rabieren van het ftrand
liepen in het water tot aan den middel, om ons op
hunne fcliouders to dragon .
Een vrij zonderling tooneel werd bier geopend : mijn knecht was in een witachtigen overrok gekleed ; het wit cene onderfcheidende
kleur bij de zfrabieren zijude, meenden zij, dat mijn
knecht de Scheik was . Zij grepen hem aan, en droegen hem in zegepraal, in weerwil zijner betuigingen ;
terwijl ik, dank hebbe mijn blaauw }need ! zonder itatelijkheid nan land wierd gedragen op den rug eens
haveloozen bedelaars .
Wij begaven ons na bet verblijf der Vaderen, een eenvoudig houten huis, ftaande aan de haven, en een fraai
uitziat op de zee hebbende .
NIijne Gastheeren bragten mij eerst in de Kapel , welke ik verlicht vond, en
aiwaar zij God dankten dat hij hun cenen broeder hat!
gezonden : aandoenlijke Christelijke inzettingen, waardoor de reiziger vrienden en hulp ontmoet in de barbaarschfte landen ; inzettingen, welke ilc elders met lof
vermeld heb, doch die nooit genoeg zullen bewonderd
worden !
De Geestelijken bragten mij in eene Cel , alwaar ik
eene tafel, eeu good bed, inkt en papier, versch water
en fielder linnen vond . Men moet zich in ecu rsrieksch
vaartuig hebben bevouden, met tweehonderd pellegrims
beladen, om de waarde van dit alles to voelen . 's Avonds ten acht ure gingen wij in de Eetzaal . Gezamenlijkwordt er het Benedil ur gebeden, voorafgegaan
van bet de Profundis : eene herinnering van den dood,
welke het Christendoyn met alle de bedri, ven des levens
paart, om aan dezelve meer achtbaarheids bij to zetten,
even gelijk de Ouden dezelve met hunne gastmaleu
zamenvoegden , om het genot van hunne vermaken
AIENG . I80? . NO . I .
to
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to verhoogen . Op eene klcinc zindelijke en voor mij
alleen aangeregte tafel werden mij oageWscht gtvogelte, visch, voortreflelijke vruchten , al ., granaatappelen , druiven, en dadelen in hunnen dop . Cyprifche
wijn en kof ij nit de Levant had ik zoo veel ais ik verlangde . Terwijl ik met weldaden wierd overladen , aten
de Vaders zeer vrolijk een weinig visch zonder zout en
olio ; zij waren vrolijk met befcheidenbeid, gemeenzaarrl
met befchaafdheid . Men deed geene nuttelooze vragen ;
men betoonde geene ijdele nieuwsgierigbeid . Her gebeele gefprek liep over mijne reis, en over de to beramene maatregels orn dezelve veilig voort to zetten . „ Want,"
zeiden zij , „ thans zijn wij voor u bij uw Vaderland aan
,, fprakelijk ." Reeds hadden zij eenen bode afgevaardi,,, d
aan den Scheik der ~Irabieren van bet gebergte van
dea, en eenen anderen aan den Vader Procureur van Ratna . „ Wij ontvangen u," zeide de Vader FRANcOis
AIUNOZ tot mij, „ met een holder en twit hart" (limpide
e bias co) . Onnoodig was bet, dat deze Spaanfche Geestelijke mij van de opregtbeid zijner gevoelens verzekering
deed ; ligt zoudc ik dezelve gelezen hebben uit de godvruchtige openhe d van zijn gelaat en oog .
Doze zoo Christelijke en liefderijkc bejegening in een
land , alwaar bet Christendom en de liefde geboren
wierden ; deze Apostolifche herbergzaanrheid in eene
plaats , alwaar de eerfl:e der Apostelen bet Evange
Iie verkondigde, ontroerden mijn hart ; ik herinnerde
mij, dat andere Zendelingen met dezeifde hartelijkheid
mij hadden ontvangen in de woestijnen van .4merika . Te
p wk r verdienfIe hebben de Geestelijken van bet Heilige
Land, aangezien zij , aan de pellegrims van 7erzizalexn do
weidadigheid van jrzUS criRrsTUS met eerie milde hand
oefenende, voor bun 4et kruis bewaard hebben, welk aan
deze zelfde oevers werd geplant . Deze Vader met bet
heldere en 3vitte hart verzekerde mij verder, dat hij bet
]even, welk hij limits vi ;ftig jaren leidde, cell veropain .
difo vond . Wit men weten, wat dir paradijs zij? Dagelijks eene boete, bedreiging met flokllagen,boeijen en
de dood 1 Eenigen tijd geleden hadden de Geestelijken
bet lijnwaad van bet altaar gewasfchen .
Het water , met flijffel bezwangerd, buiten bet lrospitaal loopende , had een fleen wit gemaakt . Er gnat een Turk
voorbij i hij ziet then ffeen, en gag den Cadi aanbrengen,
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gcn, dat de Va-lers hull huis verbouwd hadden . De
Cadi bci;ccft zich derwaarts, verklaart, dat de ffeen,
: voorhcen zwart was, wit is geworden ; en zon;
d,
e
de Geesteliji.:en to hooren , verwijst hij hen in
cenc boete van tier beurzen . 's Daags voor tnijne komst
to liz1~ was de Vader Procureur van het hospitaal door
een knecht van den A_ a -net den ifrop gedreigd, in tegenwoordigheid van den Aga zelven .
Deze vergenoegde zich met bedaardelijk zijue knevels to rollen , zonder
zich to verwaardigen om den bond een goed woord to
geven . Zie daar bet ware paradijs dezer Monniken,
die, volgens founnige Reizigers,, klcine iblonarchen in
her Heilige Land zijn, en de grootfle eerbewijzen ontvangen .
's 1)aags na mijne komst to Tfa wilde ik de (fad
doorwandelen , en ecn bezoek ifleggen bij den Aga, die
mij had laten verwelkomen . De Onder - Procureur c»utraadde inij dit voornemen . „ Gij kept de lieden hie-r
„ niet," zeide hij ; „ hetgeen gij voor eene beleefd„ held houdr, is eene befpieding . Men is u ilechts
„ komen begroeten , om to weten , wiv gij zijt, of ,Tij
„ rijk zijt, of men u kan uitplonderen . Wilt gij den A a
„ zien? dau moet gij hem eerst gefchenken brengen :
„ hij zal nietin gebreke blijven , uws ondanks, u een gelei„ de na .7eruzatern to geven . De Aga van ,Ramp zal dat
gelcide verfferken . De Arabieren . wetende dat eeu
„ rijke Frauik in pelgrimaadje ua het 11 . Graf gaat, zul„ len bet pasfagiegeld verhoogen .of ouder weg . u aan„ tasten . Voor de poort van Yeruzaler zult gij de
„ legerplaats van den Pacha van Damas aantrelf_n ,
„ die , naar gewoonte , gel- omen is om fehattingen to
„ heffen , voor dat hij de Karavane na Blekka voert .
„ Uwe reispakkaadje zal den Pacha in bet oog loopen,
• en u aan het betalen van boeten blootffellen .
Bil
• uwe komst to Jeruzalem zal men u drie of vierdui„ zend piasters voor het geleide afvragen . liet yolk,
„ van uwe komst onderrigt, zal tt derwijze omfnge .
„ len , dat , al ware bet dat gij millioenen bezat, gij
• niet zoudt in {fiat zijn , hunne fchraapzucht to
• verzadigen . De Itraten zullen in uwen weg verftopt
„ zijn, en gij zult de Heilige Plaatfen niet kunnen bin• nentreden, zonder gevaar to loopen van verfcheurd
„ to worden . Geloof mij , morgen zullen wij ons als
„ pellegrims vermommen ; wij zullen to gader naar Raw„ id gaan ; aldaar zal ik bet antwoord van mijnen bode
„ on C z
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• ontvangen . Indien bet gnnftig zij, zult gij bij nacbt
• vertrekken, en gii zult gezond en veilig, en met wei• nige kosten , to eeruzalem komen ."
De Vader bevestigde zijne redenering met duizend
voorbeelden, en in bet bijzonder met dat van een Poolfchen Bisfchop, wien cen to groot vertoon van rijkdom,
nu twee jaren geleden , bijkans bet leven had gekost .
.[ verhaal dit alles alleen am to doen zien , tot weir
eerie hoogte bet zedenbederf , de goudzucht, de regeringloosheid en de barbaarschheid in doze ellendige ]anden zijn geklommen .
Volgens hetgeen ik met mijue
eigen oogen heb gezien, fchroom ik niet to beweren,
dat , zonder de waakzaamheid en de vaderlijke zorge der
Christen-Gecstelijken, wel de helft der pellei riais op
de reis naarYertizalesn zoude onlkotnen .
Op den 3 OEtober, 's namiddags ten vier ure, kleedden wij ons in rokken van goitenvel, in Opper-Egipte gemaakt , zoo als de Bedouins dragen .
Wij kiommen
op ilechte Inuilezels . De Onder-Procureur reed voorop, den tirel van eenen armen f1roeder aannemende ; eels
bijkans naakte Irahier wees ons den weg , en cen artdere volgde ons, eenen ezel drijrende, die onze pakkaadje droeg . VVij reden of achter het hospitaal , en
bereikten de ftadspdort .
Te Rarnle waehtte goede tijding op mij ; ik vond er een
Drogman van bet klooster van Yernzalein , welken de
Opperfle mij to gemoer bad gezoaden . Het 4rabifrhe
opperhoofd, hetwelk mij moest geleiden , hield zich
op eenigen affland in bet opene veld : want de Aga van
Ramie gedoogde niet , dat er Bedouins binnen de flad
kwamen .
De vermogendlte Stain van bet gebergte van 7t.delt
houdt zija verblijf in bet dorp ,7erewnia ; naar goedvinden kau dezelve den weg naar ,7ertizalern voor de reizigers openen en fluiten . De Scheik van dezen Stain was
voor eeuigen tijd overleden ; hij had zijnen jongen
zoon UTMAN nagelaten onder de voogdijl'chap van zir
nen oom Aeon- GOSH : deze had twee broeders, DGIA'SER
en EBRAIM - IHABO - EL - ROUMAN , die mij op mijue
terugreis verzelden .
Vdij veriieten Ramie, den 4, ten mjddernacht . \Vij
volbragten onzen togt door de vlakte van Saron, en beToen de dag
gaven ons in bet gebergte van j a3ea.
was aaugebroken, bevond ik mij in eenen doolhof van
ber.
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bergen van cene kegelachtige gedaante, alien gelijk aan
elkander, en aan den voet de eene aan den anderen als
geketend . Ik kwam in bet dal van ;Yerenaia ; ik daalde
of in bet dal van Terebinthe, latende het kasteel der
lllacchabeen aan mijne regterhand .
De rotfen, die
tot nu toe eenigzins met groente bedekt geweest waren,
tverden kaai .
Allengskens hield alle groeijing op , en
bet verward haifrond der bergen nam eene roode en vurige kleur nan . Eenen heuvel bereikt hebbende , ontdekte ik in eens eene reeks Gothifche muren .
Ann
den voet dier muren vertoonde zich cene legerplaats van
T,trrkfrhe Ruiterij , in alle de Oosterfche pracht . De
Arabi/ehe bevelhebber riep : Fl Qods! de Heilige ! ( ye .
ruzale,Fm), en vlugtte in vollen galop (*) .
Het geroep des Jirogmans , die mij beval, onze bende digter to iluiten, omdat wij door de legerplaats moesten trekken, deed mij uit de mijmering ontwaken, in
welke bet gezigt van de heiJige plaatfen mij had gedompeld . Wij traden binnen Yeruzalem door de poort, de
Pellegrimspoort genaamd, doch wier eigenlijke naam de
Datnaspoort is . Wij daalden of naar bet Klooster van
den laliginaker .
Alen, moet zich in den toelland
der Vnderen van bet Hilige Land bevinden , om een
denkbeeld to hebben Van het vermaak, welk mime komst
bun veroorzaakte ; alleen door de tegenwoordigheid
cens Franschmans dachten zij geborgen to zijn. De Gar.
diaan (Vader BONAVENTURA DE NOLA) zeide tot mij
• Het is de Voorzienigheid , die u heeft gezonden !
• Gij zult ons behoeden dat wij niet geplonderd wor• den , en misfchien door den Pacha vermoord . Gij
• hebt zekerlijk reisfirmans ? Sta ons toe , dat wij
• dezelve aan den Pacha zenden ; hij zal dan we• ten , dat er een Franschman in bet Klooster is geko• men ; hij zal denken , dat wij door Frankrijk be.
ichermd worden .
Voorleden jaar dwong hij ons,
• zestigduizend piasters
,,
op to brengen ; volgens ge„ woonte zijn wij hem ilechts vierdnizend fchul
„ dig, en dat nog wel bij wijze van gefchenk .
Dit
„ jaar
(*) Aaou-r>ostt , hoewel een onderdaan ran den,. Groo.
ten Heer , vreesde dat hij tloktlagen ontvangen en in boete
zou beflagen worden door den Pacha .
C3
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jaar wit hij ons eene gelijke fomme afknevelt~I, en
drcigt on- , tot uiterilen to zulien koinen , indien
wij wcigerachtig zijn . VS"ij zullen genoodzaakt zijn,
de gcwijJe Vaten to verkoopen : want federt vier
jaren ontvaneen wij volltrekt geene toelage meer nit
indien (I- tt zoo voortga, zullen wij ons binlien kortgenoodzaakt zien , her H ,,ilige Ladd to verlaten , en bet Graf van SLZL,*s CHI USTUS aan de J1,7 11-o .
mctanen over to laten ."
Th achtte mij hoot
st gelui{kig , in mine magt to
]tebben, hctgeen de Vader Gardiaan van mij verzocht,
No-tans deed ilk hem opmeri:en , dat hij mij na de
fordaan moest laten vertrekken, voordat mime firmans
gezonden wierden , oni de zwarigheden eerier altijd gevaarliike reize niet to vermcerderen .
Terfiond word or om een Turk gezond,-n, ALI-nr.A
genaamd , on: mij naar Bethleiem to geleiden . Deze ALIAGA was do zoon van eenen Al;a van Ranzld , die op
last van, den beruchteti D'JEZZAR onthoofd was . ALIAGA was geboren re ~ericho, heden ten dage Rihha, in
de vallei van de ,7ordaan, en hij was Gouverneur van
dat dorp . Hij was een man van verfland en mood, over
we ken ik reden had zeer voldaan to zijn . Al aanftonds
deed hij mij en mijne twee knechts her 4ravisch kleed
uittrekken , om ons wedetom in hot Fransch gewaad to
fieken : dit gewaad, vo -.)rmaals bij de Oosterlinsen zoo
leer veracht , boezemr thans ,erbieden vreeze in . Voor her
iDverige is onlangs deFnnfche dapperheid wedergekeerd in
fret bezit tier vermaardheid, die dezelve fints langen tij -d
bier to lande heeft gehad . Hot weren de FranfcheRidd'ers,
die bet Koningnijk van ,7eruzalen; her( eeden, en de lauweren van Idilrnea plukten . Nog heden wijzen u de Turken de Riddersfontein, den Riddersberg, den Ridders .
toren ; en op den berg• lialva,ie ziet men den degen van
GI DF RIED VAN ItuuILLOV , die nog her Heilige Graf
fchijnt to bewareu .
's Avonds ten vij,i ure werden ons drie zeer goede
paarden bezorgd ; de Drogman van bet Klooster voeg,e.e zich bij onS ; ALI ftelde zich aan ons iioofd, en wij
alametl de reis aan naar Bethlehem, alwaar w-ij in her Kloosutr ooze nachtrust mnesteu nemen, en ous voorzien van
Pen i~eleiide van zes Bethlchenzfclie Arabieren .
Wij reden
tiit ''eruzalem door de Pellegri mspoort ; vervolgens links
oinfaande en de engten aan den voet van den berg Siozn
;,

•
•
•
•
•
•
•
•
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doortreld.ende, beklonmmcu wij eenen berg, op wiens.
vlakken top wij een tntr gaans to voet afleiden .
Wij
licten et- r~'lefr ten Nuorde ? aehter ons ; ten Westett
Madden wij de bergen van fudea, en in bet Oosten,
op een grooten n ftland , de bergen van 4rabie .
Na
het L'lias-kiooster to ziyi voorbijg-reden, kwamen wij
in het vend van Rama, a!waar bet graf van RACunt.wordt
gewezen . I-let was nacht toen wij to Bethlehem kwamen .
i\let welk cen vernaak bezocht ik de Kribbe des Galigmakers, de plants der aanbiddinge der Magi of Wijzen , de bidplaats van den H, HIERONYMUS ! Nadat PC
de onderfcheidene opfchriften, en alwat er merkwaardigs was, onderzocht had, begaf ik mij op weg naar
de Doode Zee.

(met

vervolg hierna.)

DE GOEDE ZOON .
(Uit bet Engelsch van den fleere AIKIN.)

Heer
was een aanzienlijk Koopman in eerie
D ekleine
landftad . Jong trouwde hij , en had een tatrijk
auRSTING

gezin, over hetwelk zijne heftige en willekeurige geaardlaeidbem
bet vaderlijke gezag deed oefenen , door aan zijne hardhartigheld en luimen bot to vieren . Zijne vrouw, een model van de
zachtaardigheid en de bevalligheden, die hare fexe kenmerken,
was er fteeds op bedacht om bij haren man de gevoelens van
goedwilligheid jegens haar en hare kinderen to ouderhouden ;
doch de zachte en bevredigende middelen,welke zij , om dat
oagmerk to bereiken, to werk ftelde, bereikten maar al to zelden hun doel .
KREL, hun oudttezoon , was van eene genardheid , die , door
za-chtheid en beleid ligt to leiden, tegen de heerfchappij vats
een ttreng en doldriftig gezag zich immer verzet. Onmogeiijk
was bet diensvofgens, herhaalde en boogloopende gefchillen
met zijnen vader to vermijden, aan wiens onbuigzame flrengheid hij ontluimigen en hardnekkigen tegenftand bood . Met de
jaren namen die rampzalige gefchillen dermate toe, dat, toen de
jongeling den ouderdom van vijftien jaren had hereikt, zijti
wader , na een gefchii , waarin hij hem niet tot gehoorzaamheld konde dwingen , hem zijn huis ontzeide, met aanzeg
sing dat hij nooit wederom onder zijne oogen moest komen .
Te
C 4
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Te veel ferheids bezat deze jongeling , dan dat dit bee
tweemaal behaefde bevolen to worden . Op flaande voet vertrok hij to voet naar Londera zoo als hij ftond en ging , eat
t iff zeggen, van aile hulpmiddelen ontbloot . rij zijne komst
in daze flad, na vale onaangennamheden en vermoeijenisfen
to hebben uitgeflaan , ontmoette hij een Oostindifchen Kapirein, met welken zijn vader eenige zaken had uitllaan ; door
htng fineeken verkreeg hij van hem verlof, hem op eerie reis
ze verzellen , well:e hij binuen iveiniae d :rgen zoude ondernemen .
Hoe vertoornd colt de Beer OI ISTING ware, konde hij niet
nalaten groot leedwezen to gevoelen , vernenlende dat zijn
zoon een gebod zoo naauwkeurig nah'wam , door drift hem
in den mond gelegd . IV,-it de Moeder aangnat , voor welke
& jongeling altijd de teederfle liefde en den diepilen eerbied
kvd gevoed , lang was zij danrover onvertrgostbaar .
Ten
flotte van aile hunne nafporingen vernamen zij, dat hun zoon
aich ter zee had begeven, zonderto kunnen ontdekken, naar
~relk gewest, en in welke hoedanigheid .
Bij doze reden van droefheid kwain welhaast de vermindering van hen vermogen , ontflaan uit herhaalde verliezen in
den Koopi,andel .
Na eenige jaren tegen bun lot vruchteloos
to hebben geworfleld, waren zij genoodzaakt, zich naar een
tlaborig dorp to begeven, in een klein huffs, alwaar zij, van
droefheid verteerd . hunne gezondheid en mood verloren hebhbende , hunne kinderen in behoefte en onbekendheid opvvedd+.en .
Intusfchen trok de Beer HURSTING een voordeel nit zijne
rampen . Zijn karakter ward ongevoelig zachter, an zijne
driften bedaarden . Door zijne liefde zocht hij het lijden zijPer lorgenooten to verminderen , en vertoonde bij aanhoucendheid blijken van de levendi ;fle hoogachtinge voor zijne
vrodw, wier beEninnelijke hoedanigheden hij dag aan dag hooger begon to fchatten .
Onder dit alles ondervond I{AREL de beurtwisfelingen der
fortuin . De Kapitein, wiens guest hij door zijn wel oppasien bad gewonnen, flierf op de reis, en men zette den jongeling op Madras aan land , van vrienden en befchermers
ontbloot.
Ilij was op bet punt om van gebrek om to komen, roan can
Koopman van hat Kantoor zich over hem outfermde, en hem in
zijn huis natn .
Na eenigen rijd zijne kunde en getrouwheid
in een der geringfle posten beproefd to hebben, plaatfle zijn
befchermer hem op een van zijne bureaux , en onderrigtte
hem in de handelbedrijven van het Etablisfement.
Gedurende eerie korte beproeving in dezen post , gaf de
jongeling blijk van zoo veal bekwaamhelds, dat hij in ilaat
werd geoordeeld om cen vrij aanzienlijken post op eenigen
af.
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affland van dien oord to bekleeden . Aldaar verrigtte hij met
zoo veel beleids eenige helangri ke en moeijelijke zaken, en
handelde, in netelige otnflandigheden, met zoo veel regtvaardigheids en bedaardheids van geest, dat hij bet veitrouwen
van het gelieele kantoor won . Welhaast weed hij tot (,.ell eene
ell voordeel gevend ambt bevorderd, en begou zich to vcrrijken , met eenen fpoed , nan dat land eigen .
Het misnoegen , welk hem bezielde, toen hij zijne familie
verliet, en de rampen, welke hij vervolgens Iced, verdoofden
langen tijd alle aandoeningen van ouderliefde in zijne ziel .
Met anders herdacht hij nan bet vaderlijke hula dan als een tooneel van firenge en onverdiende firaffe, en befloot, derwaarss
a iet terug to keeren , dan nadat men de onregtvaardigheid
zijner wegjaginge volkomen zoude ericend hebben .
Nogtans, naar gelange cell tireelender vooruitzigt zich voor
hem opende, werd zijn hart meet verzacht . Ilet verteederde
bij de herinnering van de beflendige vriendfehap zijner moeder , en de liefkozingen zijner broeders en zusters onder
hunne fpelen . Zelfs derfchoonde hij zijns vaders flrengheid, en
veroordeelde zijne eigen halftarrigheid, als ten mintte even berispelijk . Deze bedenkingen werkten zoo fterk in hem, dat de
fchitterende uitzigten , wefke hij toenmaals had , hem niet
konden bewegen , eene zoo vurig verlnngde zamenkomst lnnger to verfchuiven . I-lij maakte wile zijne bezittingen tot geld,
en vertrok naar Engeland, alwaar hij , na eene afwezigheid van
negen jaren, aanlandde .
Voet nan land hebbende gezet, ontmoette hij eenen zijner
vroegere kennisfen, die hem de treurige verandering verhaatde, in de omllandigheden van zijnen under voorgevallen . Met
een hart, door de teederfle nandoeningen geroerd, ging hij
firaks op reis na de plants, alwaar zijne familie woonde .
De dig was nan het dalen, en de treurige echtgenooten, in
neerfagtigheid gedompeld, zaten bij hunne fombere haardllede . Bell brief , welken de Heer HURSTING then zelfden dag
van den eigenaar zijner kleine woninge had ontvangen, bij
weaken hij met de hunt een weinig ten achtere was, had de
treurigheid en moedeloosheid des geheelen gezins vermeerderd .
„ Wat zal er van ons worden!" riep de ongelukltige vader,
den brief in zijne hand houdende : „ hij dreigt ons van bier
• to verdrijven . Ongevoelig mensch I Maar kan i1t van eenen
• vreemde meet medelijdens verwachten, dan ik aan mijn ei„ gen zoon betoond heb?" Te pijnigend was deze aanmerking,
dan dat Mevrouw nun STING dezelve kon verdragen. Zij vouwde hare handen to zamen, zuchtte en begon bitter to fchreijen .
Haar tegenwoordige toeftand ging haar thans Diet aan ; zij gevoelde alleen de droefheid, Karen zoon Pints lang to hebben
rerloren .
DE GOEDE ZOON.

Huane oudfte docbter, eene fcboonheid in bet eenvoudig en
ar-t
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ormoedig gewnad, vloog naar hare moeder toe ; en met hagr
fchreijende , vatte zij derzelver harden in eene van de hare, en onderfleunde met de andere hear hoof? . De vader
zuchtte diep , en twee jongelingen , de oudfle zoonen, die
hem nog ovcrig wares , floegen op dit cooneel een treurig
00g.

Eenigen der jongfle kinderen, voor hartzeer nog onvatbear,
zaten op den deurdrempel . Zij kwnmen zeggen, dat er cen
rijtuig voor her huis had flil gehouden, en dat er cell inooi
Beer uitklom . De jonge HURTING trad een oogenblik daarna
binnen, en bij her zien van her tafereel, welk zich vertoonde,
viel hij op een floc neder , en bezweem .
Her gezin verzameide zich rondom hem, en zijne moeder
hem aandachtig aauziende, riep uit : „M.ijn zoon! mijnzoon!"
en viel buiten keunis unest hem seder. De vader flond eenigen tijd met gevouwene handen , en in eene gevoellooze neerllagtigheid gedompeld ; voorts op de knieen vellende, riep hij
uit : „ Hemel, ik dank u!" Straks vloeg hij naarzijnen zoos,
greep hem in zijne armen, en zijne teedere omhelzingen
berriepen hem in her leven .
De jongeling was niet wederom biigekomen, of hij wierp
zich aan zijn vaders voeten, en fmeekte hem um vergiffenis .
„ U vergeven, IIARELI" zeide de Heer BURSTING : „ ik ben
„ bet, mijn kind, die u om vergiffenis moet bidden voor bet
„ wreed ongelijk , well : ik u heb sangedaan ! " Dit gezegd hebbende , doer hij hem op((aan , drukt hem van nieuws tegen
zijn hart, terwijl de zoon de vaderlijke tranen langs zijue waugen voelt flroomen .
Inmiddels bleef de moeder bezeffeloos in de armen ha-er
dochter ; de overige ledendes gezins, ontroerd en %erfchrikt,
wisten niet , war zij van dic tooneel mocsten denken, en de
kleine kinderen begonnen luidkeels to fchreeuwen op bet zien
van hunne moeder, die Diet meet fcheen to ]even . Lang was
zij zonder eenige teekens van leven to vertoonen, ondani .s de
ge(tadige pogingen van hnren noon en echtgenoot ; en toes
hare ongen open gingen, en zich op bet voorwerp vestigden,
weik zij zoo gretig gezccht hadden , ondervond zij van nieuws
eene to hevige aandoening ; zware fauiptrekkingen volgden op
here bezwijming.
Zij werd to bedde geholnen , alwaar
zij allengskens genoegzaam hedaarde, om haren zoon to
kunnen aanzien en ombeizen . Alle de overige kinderen kwamen op hunne beurt in de omhelzingen buns broeders deelen ; de oudfle dochter , die den geliefden medgezel barer
kindsheid ligt herkende , gaf hem blijken van de teederfle
gevoeligheid .
Na de eerfte liefkozingen en de eerfte vragen, verhaalde
YLREL , in weinige woorden , aan zijne ouders de lorgevallen ,
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len, hem bejegend . Nogtans verzachtte hij hetgeen dezefve
grievendst kondea bevatten, als willeude niet de reeds tepijnlijlte
gewaarwordingen vernicuwen . Ilij befloot met bun to berigten, dat alwat hij bezat bet hunue was, dat alles ter hunner
befchikkinge frond , en dat hij zich flechts als erfgenaam nevens de andere kinderen aanmerkte .
De edelmoedigheid dier aankondiginge , en de kinderlijke
eerbied, welke daarvan de grond was, wekten de levendigfte
bewondering, en vernieuuwden in den geest des vaders de fpijt
over de mishandeling, zulk eenen zoon aang .edaan . Hij wifde
de aanbieding in derzelver voile uitgebreidheid niet nannemen ;
maar eon aauzienlijk gedeelte van zijn zoons bezittingen ter
teen nemende, ging hij met hem eerie handeigemeenfchap aan,
die horn in flaat belde, aan • zijue andere kinderen cen voordeeligen stand to bezorgen , en het overfchot zijuer dagen is
ruimte en gelukkig door to brengen .

GEDACHTEN , OVERGENOMEN UIT BET ENGELSCH VAN
DR . SWIFT .

geven wij alleen acht op de voordeelen der voorwerA ltijd
pen , welke wit begeeren ; doch wanneer wij die ver-

kregen hebben, zien wij niets anders dan derzelver nadeelen .
De ve-fchijning van een mensch van vernuft in de wereld
wordt aftijd Itenbaar , door de zamenfpannig der zotten .,
rondom hem verzameld .
Ik heb lieden gekend, welke duizend goede hoedanigheden
bezaten, van welke anderen atle de vruchten genoten , en die
voor hunzelven van geenerhande nut waren . Het gnat bun als
den zonnewijzer , tegen den gevel van een huis geplaatst ;
iedereen kan denzelven zien, uitgezonderd de eigenaar van
bet huis .
De reden , wanrom er zoo weinige goede huishoudingen
zijn , is , dat de jonge meisjes hare jeugd flijten met hot
maken van ftrikken , zonder aan bet maken van kooijen to
deaken .
Indien iemand zich wit vermaken met bet opmerken van bet
gelaat van lieden , die door de bad rijden, ben ik van oordeel, dat hij de vrolijkfte tronien in de Rouwkoetfenzal outmoeten .
De invloed der Fortuin is alleen b .lijkbaar in de oogen der
ongelukkigen ; de gelukkige menichen zien in hunnen voorfpoed niets anders can bet werk der voorzigtigheid en bet loon
der verdienfte .
De berisping is een tot, welke de man van aanzien aan bet
publiek als den prijs zijuer groothcid betaalt .
Nook
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Nook verlangde con wijs man janger to zijn .
Er zijn menfchen, die moor bedacht zijn om hunne wijsheid
dan hunne dwaasheden re verbergen .
Men zegt gemeenlijk , dat de Koningen lange armen hebben ; ik wenschte wet dat hetzelfde ook van hunne ooren
konde gezegd worden .
Indien eeu trotsaard mij zegt, dat ik op zekeren aftiand van
hem moot blijven, troost ik mij daarmede, dat hij op den2elfden aftiand van mij is .
Zeer weinige menfchen , wijsgeerig gefproken, leven heden , maar bijkans alien hebben her vooruemen om morgen
to ]even .
Hoe algemeen ook de begaafdheid van liegen is geworden,
en hoe gemakkelijk bet fchijne to wezen, heugt mij, eqhter ; niet, in miju geheel leven twee goede leugens gehoord
to hebben .
De tong van eenen zot is zijn wreedile vijand : zijue lippen
Zijn een ftrik, waarin zijne ziel words gevangen .
Zeker iemand had gedroomd, dat zijne Vrouw hem onge
trouw was ; hij verhaalde then droom ann zijnen Vriend
,, Eon kwaad teeken," antwoordde hij hem : „ want vmR„ GfLIUS zegt ergens :
„ Sunt geminve fomni portre, quarum altera fertur
„ Cornea, qua veris facilis datur exitus umbris ."

GELIJKAARDIGE OROOTMOEDIGIIEID .

van een
X met zijnegewaagt
Gemalinne door
ENOPHON

2rmenisch Vorst , die tefl`ens

CYRUS word gevangen genomen . Gevrnagd zijnde, of hij zijne Vrijheid, zijn Koningrijk en zijne Gemalinne wilde w2der hebben, antwoordde de
Vorst : „ War mijne Vrijheid en mijn Koningrijk betreft, ik ftel
er geen prijs op ; maar kon ik met mijn blood mijne Gemalinne vrijkoopen , ik zou her gaarne ftorten ." - CYRUs,
vervolgins hem dit apes wedergegeven hebbende, vroeg zijner Echtgenoote, „ was zij van cvRus dacht?" - Haar ant.
woord was : „ Ik weet bet niet ; rr_ijne ziel was zoo geheel
„ ingenomen met den Man , die zijn leven tot een losprijs
„ zijner Vrouwe wilde geven, dat ik op niemand anders kon
„ denken ."

MENGELWWEkK,
TOT FRAAIJE LFTTEREN, I ONSTEN EN WETENSCIIAPPEN, BETREKKELIJK .
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e ]even in een' kring van wezens van dezelfde foort
maakt een groot deel uit van bet geluk der levende fchepfelen . Allen is eene ilcrke zucht tot gezelligheid aangeboren ; de opvolging echter Bier zucht
wordt niet zelden ge(ituit door (cheidingen van verfchillenden aard , welke meestentijds onaangename gewaarwordingen doen ont(Iaan . - Gelijk in vele andere betrekkingen, zoo ook in dezen , ziet men den trap van
volmaaktheid , op welken de mensch boven de redelooze dieren geplaatst is. Het redelooze dier heeft
niets, waarmede hetzelve bet onaangename der fcheiding
van zijne jongen kan verzacllten , dan misfchien bet
geringer vermogen om zich voorledene voorwerpen voor
ie ftellen . De mensch daarentegen kan het bittere van
iedere fcheiding, hoe donker de vooruitzigten ook wezen mogen , op cene aangenatne wijze verzoeten door
bet denl :beeld : „ wij zullen , althan s wij kunnen elkander wederzien ."
War kan voor den krijgsuian , war voor den zeeman ,
war voor cen ieder, die zijne vrienden en magen voor
eenen tijd verlaat, zoeter troost, (lreelender slope wezen, dan de gedachte van wederzien ? \Vat kan ons bet
aangename , ja de behoefte eens gezelligen levens ferker doen gevoelen , dan bet wederkeeren in den verlatenen kring? Stroomen van blijdfchap vervullen dan onze ziel . De grieven, door do afweztgheid in ons harts
DSENG . 1308 . NO . 2.
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gemaakt, worden geheeld door den verzachtenden batfern de, vreugde . Onaangename gewaarwordingen wijken dan verre van ons ; ja dan zoude men de afwe :.igheid wenfchelijk achten, om bet verrukkelijke, bet be .
tooverende gevoel des wederziens to kunnen genieteno
Bevat bet denkbeeld van wederzien, bevat het wederzien zelve reeds in dit leven zoo veel troost, zoo veel
gelak ; hoe veel verhevener moeten dan de uitwerkfelen van dat denkbeeld wezen , wanneer wij bet toepasfen op de fcheiding uit dit ]even en bet wederzien in bet
toekomende ! De dingen toch dezes levens zijn kortftondig , tijdeiijk , wisfelvallig ; die des toekomenden ecuwig , aan geenerlei tijd- noch lotwisfel onderwor
Zal echter bet denkbeeld van wederzien verpen .
eischten invloed hebben , dan moeten wij verzekerd zi ;n
van, althans gegronde hope kunnen koesteren op eerie
gewenschte uitkomst .
Zullen wij elkanderen in bet toekomend ]even wederzien en herkennen ? Dit is de vraag , tot welker beantwoording ik thans heb voorgenomen, Ui . (*) eerrige bedenkingen mede to deelen .
Raadplegen wij de geopenbaarde leer onzes gezegenden Verlosfers , mij dunkt , dezelve geeft ons
gegrond vertrouwen ter bevestiging der vrage .
Ik f}a toe , dat ores , rakPnde de bijzonderheden vary
den ;oekomfligen heerlijken fiaat , de Openbaring
,,jets helligs aan de hand geeft ; wij zouden ook daarvoor
waarfchijnlijk hier geheel onvatbaar zijn . Echter zijn
de befchrijvingen , die wij hiervan bij de H . Schrij •
vers ontmoeten, niet alleen ~oodanig, dat zij ons alles
grootsch doen verwachten,, inaar tevens van then card,
dat zij bet weder -ontmoeten als veronderftellen . Zoo,
worden ons de zalige hemellingen befchreven als de-gemeente der uitverkorenen Gods, die zonder vlek en rimpel is, vereenigd tot cen ligchaam, waarvan Christus
bet hoofd is ; als erfgenamen van bet Koningrijk,welks
grondflagen bier gelegd zijn , doch hetgeen namaals in
luister zal bloeijen , waarin de gezaligden in eene nadere
ge.
*) Dit Stukje was beftemd, om in een' Vrlendenkring to
worden uitgefproken ; toen een onverwschte dood den jeugdigen Schrijver aan denzelven ontrukte, en dit voornemen
veri j del de .
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gemeenfchap met God en J . C, zullen leven ; al hetwelk zich zonder naauwe verbindtenis der geheiligden
in de gewesten der zaligheid niet Mat v®orftellen, en 't
geen dus ook bet blijde weder-ontmoeten van hun , die
v6©r ons derwaarts vertrokken zij.n, van zelfs fchijnt
in to fluiten . PAULL'S kon op dezen grond de geloovigen
vermanen , zich niet oninatig to bedroeven over de afgeftorvenen, als zij, die geene hope hebben .
Hoe zeer wij ook in dit algemeene zouden kunnen be .
rusten, wil echter de befpiegelende Rede hierbij gaarne iets langer vertoeven . Weshalve ik mijif best zal
doen, kortelijk voor to dragen, 't geen zij ons hierom .
trent aaii de hand geeft ; hetgeen ik echter niet zoo zeer
wil aangemerkt hebben als alles afdoende bewijzen, dann
wel als eene befchouwing der zwarigheden tegen bet
niet wederzien , voor zoo verre ons kortzigtig verftand
daartoe aanleiding geeft .
Wanneer ik mijnen aanleg, mijnen Band in deze wegeld befchouwe, zie ik duidelijk mijne beflemming voot
eenen toekomenden ftaat, mijne vatbaarheid voor meerdere volmaking . Wanneer ik mijne hartstogten, mijne
neigingen gadefla, befpeur ik eene ilerke zucht tot geInk ; dat geluk kan ik door gezelligheid meer en meer
bevorderen, - eene gezelligheid, welke voor mij eene
behoefte is, tot welker vervulling ik door eene aangeboren
peiginggedrongen worde . Wanneer ik tevens denke : bet
ftaat vast, dat met mijne hoogere volmaking mijne grootere
gelukzaligheid vergezeld gaat ;hoe dan kan ik volmaakter
worden, wanneer ik niet tevens gelukkiger worde? Hoe
kan ik dat worden , wanneer ik iets ontbere dat met
mijn geluk onaffcheidelijk verbonden is, wanneer ik de
genoegens der gezelligheid misfe, wanneer ik Inijne verb
ilorvene vrienden niet zal wederzien, in welker omgang
ik de reinfte genoegens der gezelligheid fmaakte, w el .
k e jk thans misfe, tot welker genot ik door eene inge .
fchapene zucht gedreven worde ?
Mijne ouders , die mij door teerhartige zorge en getrou .
we raadgevingen op bet oneffen pad des levees voor ftruikelingen konden bewaren, daalden vroege ten grave ; vela
mijner weldoeners, mijner deugdzamevrienden, zijnvoor
mij in dit ]even verloren ; hen alle bevat bet fomber
graf ; met bet verlies van hun verloor ik niet tevens de
zucht, om de genoegens, welke mij hunne omgang
Neen , dezelve werd veeleer
verfchafte a to fmaken .

D

2

iler'

48

OVER HET WEDERZIEN EN HERKENNEN

fterker, pijnigde mij niet zelden door bet geniis , err
wekt in mij eene vurige begeerte om hen wedcr to
zien .
Doch mogelijk ben ik, als Christen, door de verhevene en beeldrijke fchilderingen , die ons van het toekomend leven gegeven zijn , verlokt , en hebbe mijne
verbeelding to veel den teugel gevierd? Mogelijk word
ik meer door een' grilligen hartstogt weggevoerd , die
tegen bet bevel der Rede aandruischt, die iii mij ontftaat door eene verkeerde voorflelling ? 1\Iol ;elijk ziju
andere mijner natuurgenooten niet in zulk cene verwachting? - Doch neen ; de denkbeelden dier volken, welke door bet licht des Evangeliums niet bertraald waren,die ten opzigte des toekomenden levees flechts hunne Rede ter leidsvrouwe Madden ; de denkbeelden dier
volken overtuigen mij, dat de hoop ap wederzien den
mensch is aangeboren , dat zij de neiging tot gezelliglieid ten grond(lag beefs, en (tat zij zich niet flechts
tot dit ]even bepaalt, maar uitziet op bet toekamende .
Zoo getuigt de Romeinfche Redenaar cicERo : „ In,, lien de dood eene verhuizing zij naar die gewesten,
„ welke de verftorvenen bewonen ; wat is dan wen• fch'elijker, dan tot hen to gain, welke wij na hunnen
„ dood zoo zeer bemind hebben, en eetiwiglijk to ]even
„ met hun, die door lesfen en voorbeelden getracht
„ hebben ons to leeren ten l .ofwaareiig leven to leide-n
„ en getroost to fterven ? Indien de dood den weg
• bane tot andere verblijfplaatfen ; dan voorwaar
fchijnt mij niets bekoorlijker, dan to ] :omen tot en to
„ ]even met die getlen , welke ik zoo zeer bemind
„ hebbe, en welke ik nooit ken nalaten to beminnen
„ en to prijzen . Maar tot nlijne bloedverwanten, tot
„ miine vtdenden to komen , hoe zal mij zulks ver„ rukken ? Welke gefprekken , welke verkeering', wel„ ke omhelzing zal mij verhrvener genoegens , z .titver„ der wellust fchenkeu? 6 Gelukkig zalig ]even! 6
• Heilzame dood, die ons naar dat levee overvoert! "
- En op eene andere plaats voert hij eenen Grijsaard dus fprekende in : „ Ik reikhals van verlangen,
• uwe vaderen to zien , welke ik geeerd en bemind
„ hebbe ; doch niet flechts hen, die ik zelf gekend
„ hebbe, maar ook die mij bij overleveritig , bij ge„ fchrifte bekend zijn , van welken ik aelve in mijtle
• fchriften melding gemaqkt hebbe . 0 ! Heerlijke dag,
» op
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,9 op welken ik deze wereld vol onrust en flrijd cal
• verlaten , om to verfchijnen in de Goddelijke ver„ blijfplaatfen en vergadering der zalige geesten
• want ik zal henengaan , niet alleen tot die voor• treihelijke mannen, van welken ik gefproken heb ;
„ maar ook tot tnijnen CATO , die alien in deugd
„ en bra-if held to boven ging . Manmoedig verdroeg
„ ik de fmarten , mij door zijnen dood veroorzaakt ;
doch met door eene aangeborene lijdzaamheid van
• geest, maar wijl ilc mijzelven troostte met de ge„ dachte : wij zullen niet lang van elkander gefcheiden
„ zijn . Dit verligt mijnen ouderdom , geeft denzelven
„ veel bekoorlijks. ware bet , dat ik dwaalde in mijue
„ denkbeeiden aangaande de onflerfelijkheid der zie„ len, - O ! dan dwaal ik met vermaak ; die verruk• kelijke doling zal ik mij nooit laten ontrooven ."
Niet zonder grond derhalve kan men befluiten, dat
de zucht tot het wederzien der voorwerpen onzer achting en genegenheid den mensch is aangeboren, voortipruit uit zijnen aard als gezellig wezen, en dus eene
algemeene eigenfchap is der menfcheliffce nature .
Hoe rau kan men met mogelijkheid onderflellen , dat
de Alwijze en Algoede in den flerveling eene zucht zoutie fcheppen, welke nooit voldaan wordt, welker nietvoldoeninghem vele kwellingenveroorzaakt, en die henn
alsdan to vergeefs zoude gefchonken zijn? - Te beleedigend zijn zulke onderftellingen voor de Goddelijke
Wiisheid en Goedheid .
Men zoude kunnen aanmerken : God kan het gemis
van de genoegens der gezelligheid hier namaals vergoeden, door lets anders in de plaats to flellen ; of ook de
gezelligheid doen herlewen door verkeering met afgeflorvenen, fchoon joist niet die genen, tot welkers wederzien wij door cene natuurlijke zucht in dit leverp gedrongen worden .
Heeft bet eerfte plaats , dan wordt het fmartelijke
geenszins weggenomen, dat wij in dit leven ondervm~
den door het niet voldoen eener aangeboren neiging,
en biijft ook die neiging voor ens even fchijnbaar ijdel
en to vergeefs ; ja dan zoude het genot der gezelligheid in
dit levee dikwijls eene bron zijn van vele onaangenaamheden en kwellingen ; zoo dat men, van achtere be .
fchouwd , zoude wenfchen , zulk eene zucht niet to
bezitten .
IN IIET TOEKOMEND LEVEN .
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Gebeurt bet laatfte, dat wij namelijk in bet toeko .
mend leven wel met de afgeftorvenen, doch onbekenden,
verkeeren, zuiks fchijnt mij eene geringe voldoening
mijner hegeerte .
Dan toch zoude ik mij moeten be .,
{chouwen als cen geheel nieuw fchepfel , dat als 't
ware eerst begint to leven, dat geheel nieuwe betrek
kingen moot zoeken,waardoor bet de genoegens kan fmaken', die de gezelligheid oplevert ; -- dan toch blijft
mime zucht tot wederzien onvoidaan, en dezelfde zwarigheden houden ftand, die de vorige tegenwerping aan
de hand geeft ; --- dan zoude in dit ]even ons bijna alle vertroosting benomen worden bij bet verlics van Bier .
bare panden. Het denkbeeld , „ bier namaals zullen
zij gelukkig zijn," zoude ons wel eenigen troost geven ; maar de gedachte, „ nooit zal ilc hen wederzien,
nooit bet genot huns bijzijns wear fmaken, voor een .
wig zijn wij van elkander gefcheiden," deze gedachte,
hoe fterk onze geest ook wezen moge, zoude ons dik .
wijis moedeloosheid veroorzaken, en tot onbetamelijke
wenfchen aanleiding geven . -1:s zuiks ook wel overeen to brengen met de Goddelijlce Liefde en Regtvaar .
digheid? Zoude dan de moeder, die door den dood
beroofd was van Karen zuigeling , lien zij onder 't
harte gedragen, met wee en fmarte gebaard heeft, die
der moederlijke zorge naauwelijks met weinige lieve
lagchjes beantwoord heeft; zoude dan die moeder voor
eeuwig van dat lieve wichtje gefcheiden blijven, het
arooit hare moederlijke liefde en teederheid kunnen be .
toonen, nooit meer bet zoet der kinderlijke liefde ge .
voelen, zich nooit verheugen in bet heil haars kinds?
.- Zoude omgekeerd die zuigeling , zouden die alien,
wellte hunne ouders nooit gekend hebben , dezelve
ook nooit leeren kennen , nooit hunne kinderlijke liefde kunnen toonen? Zouden dezelve bun als vreemd
blijven, zonder aanmerkirg der betrekking tusfchen
ouders en kindereu?
Zouden teerhartige ouderen , die zich verheugen ,
d at zij de zaden van deugd en godsvrucht in bet hart
`van hunnen zoon geplant hebben, die zaden eindelijk
zien ontkiemen, en reeds een heilzamen invloed rondsom zich verfpreiden ; zouden die ouderen, wanneer
d e dood vroegtijdig bun then Jongeling ontrukte, den,
Aeiven nimmer wederzien , rich namaals nooit verheu.
Icaa In hct lot hunnes loons, nooit de gelukkige ge-
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volgen zien van de goede grondbeginfelen, die zij hem
ingeprent hebben ?
Zouden echtgenooten , die in armoedige omftandigheden verkeeren , hun kroost in kommer en ellende opbrengen , met velerlei rampen en wederwaardigheden to
Worlielen hebben, fours verflaauwen , doch niet geheel
bezwijken, maar ftandvastig volharden in den ftrijd,
- zouden zij bier namaals elkanderen, hunne kinderen
nooit wederzien en herkennen , zich nooit onderlitig
kunnen verheugen over hunne tandvastigheid in bet beitrijden van de verzoekingen der wereld?
Zouden zij, die in dit ]even deelgenooten waren in
ramp en druk, die to zamen den bitteren kelk des tegenfpoeds tot op den bodem moesten ledigen, - zouden zij in een toekomitig leven nimmer deelgenooten zijn
van hun wederzijdsch geluk, zich nooit in elkanders
Door dit alles fchijnt
heil kunnen verblijden ?
's menichen toekomftige zaligheid zeer verminderd to
worden .
lk gevoel de zwarigheid, welke men hiertegen kan inbrengen . , Zal de zalige hereeniging van ouders en kinderen, van echtgenooten en geliefde perfonen, de vreugd
der gezaligden vergrooten ; moet dan hieruit niet volgen, dat bet gemis dier waarde panden , waaraan ons
hart hier zoo zeer verknocht was , dat bet ontwaarworden, dat zij, die wij zoo hartelijk beminden, en waarvan wij
alles goeds hoopten, den weg des verderfs zijn ingeflagen , voor de zalige hemellingen eene bron van fmarte
zal openen ? " - lk acht mij niet in ftaat, dit volkomen to beantwoorden . Wij zullen in dit algemeene moe .
ten berusten . Zucht voor bet welzijn van bun, aan
welke wij door banden van bloedverwant- of vriendfchap
verbonden zijn , werkt fomwijlen bij ons fterker, dan
liefde tot hetgeen regt, billijk en betamelijk is, vordert ; en er ontitaat ftrijd tusfchen beiden . Van onze
grovere zintuigelijke ligchamen ontbonden , is bet to
verwachten, dat onze gemoedsneigingen bedaarder zijn,
en gewillig gehoor zullen geven aan de infpraak van
regt en billijkheid . - Gelijk in alles, zoo ook hierin,
zullen wij zekerlijk bevinden , dat de wegen Gods heilig , wijs en goed zijn ; al hetwelk ons in zijne fchikkingen zal doen berusten zonder eenige kla ;te , niet
alleen ten opzigte van onszelven, maar ook van an .
deren , hoedanig dan ook hun lot zij ; ons met alle
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de geheiligden verheugende, in de bedeelingen Gods, vol
vat: regtvaardig heid en bermhartigheid .
Wilde men Never aannernen, dat alle vorige betreklringen alsdan geheel uit onze gedachten zuilen ziiil uitgewischr ; dan zou men moeten ftellen , dat wij met onze intrede in de Eeuwigheid de bewustheid onzes vorigen bcflaans verliczen . Doch dan zou dit aardfche leven voor ons wezen alsof bet nimmer bettaan hadde ;
dan zoude or in bet volgend leven geenerlei belooning, of flraf, gegrond op regt en bill jk:heid, kunnen
plaats grijpen , wij) de voorwerpen derzelve geene kennis droegen van voorafgeand good of ktvaad, door hun
bedreven . -- Maar zuik eene onktnide van her voorledene Iran men niet onderfleFlen, uit hoofde van de Dam!we betrekking , die er zonder twijfel beflaat tusicheit
dit en bet voigend levee , in hetwelk ons zekerlijk , voor
zoo verre zulks bef'taanbaar is met deszelfs acrd , die
fieigingen zuilen volgen, welke hunnen grond hebben in
onze natuur, als redeliik wezen .
Bezitten wij dus bier namials bet vermogen , om ons
hot voorledene to herinneren ; zou ous geluk alsdan niet
zeer veel lijden, indien wij de voorwerpen onzer liefde
en genegenheid niet wederzagen ? Wanneer wij ons dan
bezig houden met de aangename herdenking van vorig
goed door ons verrigt of genoten , moeten wij ons tevens ook den tijd, plaats, otnflandigheden en pcrfonen
to binnen brengen , welke decigenooten of getuigen
Bier daden waren .
Zot}de met die heriunering alsdan doze firartelijke gedachte niet vergezeld gaan : „ zij,
die mij met teedere liefde en zorge hehhen opgekweelct,
- zij , met welken ik op bet naauwst verbojden was,,
die mij met weldaden overladen hebbeu , die mij door
lesfen en voorbeeld geleerd hebben den weg tier deugd
to bewandelen , die mij van den rand des verderfs gored
hebben, -- zij , welker groote en fchitterende bekwaan :heden ik bewonderd hebbe , - zij, welke ik naar mijn
vermogen onderfteund on gekoestcrd hebbe, - zij alle, fchoon zij zich in deze zaiige vcrblijfplaats hevinden, zijn toch voor mij eeuwig verloren ; nooit zuilen
zij zich in miju bijzijn kunnen verbeugen over bet heil,
dat ik geniete ; nooit zal ik bun mijne danl,baarheid,
mine Ii efde kunnen betoonen ; nooit zal ik m`ij, als getuige en deelgenoot , in hun geluk kunnen verblijden
nooit zuilen zij, die deelgenooten mijuer fmarte waren,
in mijne vreugde deelen l "
Hoe
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Hoe hard zijn zuike denkbeelden ! hoe weinig overeenltemmende met_ de Gnedheid en Liefcie des besten
Vaders , die, door de voortreffelijktte orde, uitmuutende
gefchiktheid en onderlinge verhiuding, alles zoo geregeld
heeft, als nieest dicnftig konde zijn, om bet geluk zijner fchepfe!cn to bevorderen ! Hoe kan Hij dan den
mensch, bet voortrefl°lijkite wezen der zigtbare fchepping, berooven van die genoegens, welke onmiddellijke gevolgen ziin van 's menfchen redelijl :c natuar, welke derzelver tiva orde hoe lungs zoo nicer kenmerken , welke hem degrootlle zalitgheici kunnen aanbrengen? --Zoo
verre ons bepaald veritand redo , fchijnt dus to ftrijden
met den nanleg oozer,
natuur, met den loop der dingen
dezer wereld , met de volmaaktheid des Allerhoogiten,
dat wij elkanderen niet zouden wederzien 'en herkennen .
Indien wij toch onze verbeelding den teugel vicren,
en ons verplaatfen aan de andere zijde des grafs , hoe
h_erlijk , hoe bekoorlijk is dan niet hot voorultzigt ;
wanneer onze vrienden en magen , verheugd over ons
aanlanden in de gewesten der Eeuwigheid, ons gullen
ontvangen en verwelkomen, ons toeroepende : „ zijt
• welkom, vrienden, nit 's werelds oceaan, waar flor• men en gevaren u omringden ; zijt welkom in de ha• ven! bier zijt gij veilig ; bier hunt gij rusten van ve,, le bemoei.lenisfen ; bier zullen wij voor ecuwig ver• eenigd blijven ; bier zal dood, tijd noch lotwisfel
• ons immer fcheiden,"
Doch wat vermeet ik mij een' ftaat to fcbetfen , tot
welken nimmer eenig (lerfelijk oog is doorgedrongen,
waarvan de hefchrijving onmogelijk, de gedachte niet
to bevatten is!
Billijk derhalve kunnen wij vertrouwen op wederzien
en herkenning in bet toel:omend )even . Dit denkbeeld
zal ons de rampen dozer wereld met meerdere lijdzaamheid doen ondergaan , zal bet afflerven van dierbare
pander minder fina,rtelijk maken , zal oils etroost cii
rustig doeu aftreden van dit tooneel der wisfelvailigheid,
Ware het ondertusfchen dat ik bier dwaalde , u ! dart
eg ik met den Romeinfchen Redenaar `cicERo, „ din
dwaal ik met vermaak ; die verrukkelijke doling zal
•„ ik
mij nooit later ontuemen ."
llmflerdarn ,

glen 4 van Louwmaand i8o8 .
D5
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D
jaren, laboreerde federt twee jaren
nan een Gezwel aan den Hals . In den beginne verB . WILKENSON,
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Celder-

toonde bet zich als een zeer kleine boon, geheel or ;pijnlijk ; en dear bet niet hinderlijk was , werd er door
hem Been acht op gegeven .
Bij gelegenheid dat zijn Ed . mij bij eene zijner patienten gevraagd had, en wij tezamen deze liideresfe behandelden,lIet hij mij het Gezwel eens zien (in Junij 18o6 .)
Ik zag bet geplaatst aan de linkerzijde van den hall,
zich uit[trekkende ragenoeg een duim van onder bet
linker Procesfus 21,le loideus van bet Os Temporum,
over dat gedeelte van den hals in de rondte , en hebbende de grootte van een groot ganzenei .
Dear ik bet meende to moeten houden voor een Tumor
Cysticus, en wel voor een lltheroma, of foortgelijk Gezwel, raadde ik den Lijder, hetzelve hoe cerder zoo
beter to laten wegnemen, vreezende dat bet anders tot
die grootte zou toenemen, dat men naderhand of moeijelijlker, of foms geheel niet tot de uitroeijing zou beiluiten, en bet ongemak , ten koste van den Lijder,
aanmerkelijk vergroot en meerder uitgebreid zou wor .
den .
Doch, om welke redenen is mij onbekend, bet wegnemen is verznimd geworden . He-, Gezwel intusfchen
liet niet na ip alle opzigten in grootte toe to nemen,
zoodanig, dat bet want alte begon to veroorzaken, en
den Lijder ongerustheid over zijnen toeftand to verfchaffen .
Ik had hem aangeraden, om , wanneer hij hetgebrek niet
liet wegnemen , gebruik to waken van compreslen, begochtigd in den gewonen Spirit . Minder . over bet geheel
aan to leggen ., Gedurende deze applicatie is bet genoe
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noegzaam in denzelfilen toeftand gebleven ; maar eindelijk her gebruik nalatende, is her zoodanig in uitgebreidheid toegenomen , dat hij to rade geworden is,
met doze en gene geleerde en voorname Kunstvrienden
to confuleren ; zoo als dan ook gefchied is to 4nsf1erdam, Utrecht en Arnhem .
Verfchillend waren de advifen dier Geleerden ; zijnde
fommigen er voor , om hot Gezwel aan zichzelve over
to laten , en er niets aan to doen ; anderen, om er met
de Troisquart eene opening in to maken, en naar omftandigheden to handelen ; namelijk , ontlast er zich eene
bloedige ftoffe, moot men her zoo fpoedig mogelijk track .
ten to fluiten ; 'zoo niet , men ontlaste zoo veel men
kan . Wederom anderen begrepen, om to openen, en
zoo mogelijk de radicale genezing to bewerken ; altoos
verkiezende , een twijfelachtig boven geen middel in 't
geheel to ftellen .
Over her algemeen bleek bet, dat bet grootfte getal der
geconfuleerde Geleerden, v66r her onaangeroerd later
des Gezwels, advifeerden ;
Hoe zeer mijn gevoelen in den beginne was, om bet
weg to nemen door de Operatie, was ik evenwel nu in
zoo verre van meening veranderd , dat ik thans vreesde, nit hoofde der aanmerkelijke hoegrootheid des Gezwels , wel bet ongemak to zullen Wegnemen , maar de
genezing of iluiting der wonde niet ligt wederom to
zullen kunnen verkrijgen ; de Patient , buitendien van
geen fterk geftel , door een voortdurenden uitvloed of
lekking van vochten, vermageren , uitdroogen, en , in
plaats van het ongemak radicaal to herltellen, aan eene
kwijnende ziekte eindelijk zoude molten omkomen. Dit
een en ander flelde ik onzen Lijder en Kunstvriend
voor ; niet voor hem verbergende, dat, zoo zeer ik
in,7unij i3o6 v66r de Operatie was, ik nu daarin, om
der gevolgen wille , zwarigheid maakte .
De Lijder zelf, een echt navolger van bet eezegde
van ci;LSUS : „ In cafu dubio remedium anceps melius est,
guan; nullum ." In twijfelachtige gevallen is een onzeker
beter, dan geheel geen sniddel . -- verzocht mij van tijd tot
tijd, de Operatie to ondernemen ; tot dat ik eindelijk,
ondervindende, dat her Gezwel Pints kort nog aanmerkelijk in grootte was toegenomen, befloot,aan zijn verlangen to voldoen .
I adien de Lijder, onder de door hem geconfuleerde
Ge-
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Geleerde , rnij den I-leer VAN wij noemde , wiens gevoelen v66r bet opener des Gezwels fcheen to zijn,
en ik de eer hebbe bij lien g ;elcerden Kunstvriend bekend to zijn, nmeldde ik zijn Ed . den is Augustus 1807
per misfive den voorvernaalden roeftand des Lijders ,
zijn LdE advies verzoekende, of hij in de daad nog van
gevoelen ware, dat men er niet to veel bij waagde, wanPeer men bet Gezwel openee? alsmede of bij hem voor
waarfchijnlijk wierd gehouden , dat de gemaakte opening
zich wederom zou kunnen fluiten? „ Is bet," i'chreef
ik verder, „ niet een Tumor Cyjlicus? Zoo ja, zal dan
de faccus, in (lie uitgebreidheid , waarin men dezelve most
vooronderitellen, gedeftrueerd kunrten worden , zonder
overblijvende nadeelige of ongunflige gevolgen ? Of,
zoude mijn gevoelen, dat een gedurige en nimmer of ten
rninfle onwaarichijnlijk to genezene uitvloed , het ligchaamsgeflel ondermijnende, eindelijk eene atrothie veroorzaken zoude , zoo geheel to verwerpen zijn ? " enz .
Ilierop bekwam ik bet navolgend antwoord

\Veledele Heer en Vriend ! - De toeftand van den
Fleer WILKENSnN is , ja, ongetwijFeld bedenkelijk ; zoo
hebben andere berocmde Heelkundigen, zoo wet als wij
er over gedacht , en zoo denkt ec ook de Lijder zelf
over . Maar (en bier komt bet alles op veer) wat moot de
man in zijn geval doen ? Stil berusten in den verderfelijk
toenemenden groei, door Vrouw Natuur roekeloos nangewend, en dus eene langzame uitdrooging der overige
ligchaamsdeelen ep den gewisfen dood trotferen ? Dat
kan er niet door! - Het fpreekwoord zegt, (en dat is
bier ook wet applicabel) die waagt die wint , namelijk door alles ter redoing tebeproeven ; en hem, die geen
vreemdeling in de Heelkunde is, zal altoos bet zeggen
van den waardigen C LSUS navolgenswaardig en verkieslijk tegen over een gewisfen dond voorkomen ; nan:elijk : het is beter eene ongewisfe of gevaarlijke kunstbewerking to beproeven , dan een gewisfen dood koelbloedig
of to wwachten . In die omflandigheden befchouwde ik bet

geval van den Heere WILKENSON ; zoo zorgelijk decla .
reerde ik mij aan zijn Ed .-- zoo oordeelde mijn Vriend,
de Heer o . DE RUUK, met mij over bet fchromelijk groot
Beursgezwel , (hetwelk ik, naar mijn inzien, eene ontaarde IIygroma noeme) en zoo dachten er ook mijne
overige Kunstvrienden, de I -Ieer nEVERLEX IIEREFORT
en
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en de kundige Chirurgijn BRESFMAN , over - en zij
alien , zoo we] als onze Kunstlijder , vonden mijne,
ffhoon ongewisfe, genezingsbeproeving overwaardig ;
to meer , daar ook mijn kundigeAnitlerdamfehe Vriend,
de onvergelijkelijke en kundige HUSSEM, ter genezingsbeproeving, lets dergelijks opgegeven heeft, - 1-let een
en ander, bij de manier van opereren zoo wet, als bij
de verdere hehandeling ter radicale genezing to obfer .
veren , heb 1k, uaar mijn inzien, ter beoordeeling van
UL . en mijn Vriend, den leere VAN LOKEREN, aan den
Lijder medegedeeld, met oogmerk, om , ware bet mogeiijk , onder uwe regelmatige behandeling, lets tot herftel toe to dragen, zoo al 'niet de radicale genezing uit
to werken .
Na wederkeerige vriendfchapsaanbieding blijve met
achtinz, enz.
flrnhern ,

15 Aug . 1807-

(Was geteekend)

G . J . VAN WIJ .

Uit hoofde der zeldzaamheid des gevais , zoo wel
-,Is om deszelfs belangrijkheid , had ik den Heer j . VAN
EAALEN , Tweeden Stads Heelmeester dezer Stad , tot
mijne adfitlentie gevraagd , en word dit door zijn Ed .
even bereidwillig aangenomen . Ik ondernam de Opera .
tie 2I Aug . 1907 , zijude even twee Wen nadat er lets
van dit aanmerkelijk Gezwel was befpeurd geworden .
Ik nam alvorens de maat over de ganfche uitgeflrektheid des Gezwels, en beyond het van zijn boven(te tot
zijn benedenfle punt (dat is , van even onder den rand
des achterhoofdheens en mamswijze of koetepelswijze
'uititeekfel van bet flaapbeen , tot aan den bovenflett
rand van het fleutelbeen) to zijn ruim 71 duim , en
van zijn voorfte tot aan zijn achterfle punt (dat is, aan
de zijde van de keel tot op de halswervelen eindigerde)
ruim ii duim Rhijnl . maat . liet Gezwel had dus in
lengte de uitgebreidheid van ruim zeven en eon half
duim, en in breedte die van ruim elf duim . Neemt men
~deze hoegrootheid in aanmerking, en voegt men hierbij,
dat de Lijder tot de teedere en kleine perfonen behoort,
dan zal men ook zonder mijne verzekering wel willen
toeftemmen , dat dit als 't ware een tweede hoofd , aan
den hals geplaatst, uitmaakte ; en een ieder ligtelijk beieffen het lastige en onaangename , gezwegen van het
zorgelijke van des Lijders toe4tand .

Ns
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Na deze meting gedaan to hebben , maakte ik eerie
infnijding regt op van boven naar beneden over de
geheele uitgeftrektheid des Gezwels, tot dat ik ruimte
genoeg meende to hebben , om met den voorften vinger
van mijne regterhand bet Gezwel to kunnen bepalen .
IIierin was ik evenwel bedrogen, en vond ik mij genoodzaakt nog meerder naar boven en beneden to verwijderen , ten einde mij van de hoedanigheid der daarin
bevatte ftoffe to verzekeren .
Ik ontdekte nu een tamelijk vast fubftantieel ligehaam ;
waaruit bleek, dat ik in mijn vorig gevoelen omtrent
een dtheroma , of foortgelijk Gezwel , niet was bedrogen
gewcest . Ik ontblootte met den voorften regter vinger
zoo veel mogelijk bet Gezwel met den faccus, ging voort
met zoo af- of liever uit to pellen, en, na veel tnoeite,
gelukte het,mij, bet ganfche Beursgezwei to ontwikkelen an naar'buiteii uit to brengen . Op de halsvaten genaderd zijnde , ondervond ik zeer aanmerkelijke vastere
aangroeijing van bet Gezwel met de buitenfte oppervlakte der vaten ; zoo dat ik zeer voorzigtig en langzaam
voortwerkende, bet mij eindelijk gelukte, het Gezwel
in zijn faccus nagenoeg geheel of to fcheiden en naar buiten to ontlasten .
Ik fneed daarna aanmerkelijke losfe gedeelten van bet
cellulofa zoo wel, als van den faccus weg ; vulde daarna, na zoo veel mogelijk alles gezuiverd to hebben, de
wonde op met droog plukfel , en hier over een zeer
goed, niet to fterk fluitend verband .
Was de Lijder kloekmoedig in ziju befluit , om tot de
Operatic over to gaan , Met minder kloek heeft hij dezelve doorgeftaan . Naar mijne gedachten zal dezelve ongeveer Qo minuuten hebben geduurd . Zeker heeft hij gedurende de Operatic geen twee oncen bloed verloren .
Vraagt men , waarom ik geene kruiswijze infnijding gemaakt hebbe? daarop heb ik alleenlijk to zeggen , wijl
naar de biilpenzijde of naar de keel cen aanzienlijk bloedvat been liep, dat mij zekerlijk veel in de bewerking verhinderd zoude hebben, hetwelk ik liefst wilde mijden .
Het Gezwel, geheel genoegzaam in zijn zak omvangen,
,gewogen zijnde , werd bevonden ruim 49 lood zwaar
to zijn , hoezeer men op bet ufterlijk aanzien zoude
gemeend hebben, uit hoofde der grootheid, van meerder . Ik beware bet hij mij op Liquor .
Net tweede verband gefchiedde 48 uren na de Operatic ;
ell
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en was alles zoodanig doorgevloeid van een ichoreus
vocht , dat het niet alleen door het vorig verband en
aanhebbende kleederen, maar ook door al het beddegoed
was heengedrongen . Dit verband vernieuwde ik echter
alleen voor het uiterlijke : want de ingebragte plukfelwieken liet ik geheel onaangeroerd blijven , tot op het
derde verband, alles toes weg- en u itnemende . l k vond
de wond zoo zuiver als men na 4 etmaal zoude kunnen
verlangen , verbindende mettnijn gewoon ung . baflic . jlav.
Zoodanig ben ik voortgegaan met den Patient om den
anderen of derden dag to verbinden, tot de volkomene
genezing toe, welke op heden, dat ik dit fchrijve, dihr,
of ten mintle de wonde bijna niet verbiudenswaardig is .
De Patient heeft gedurende de eerfte tijden gebruik gem aakt van den Cort . peruv. rub . , zoo in extract als decocts, en voor het overige, belaalve de wondkoorts, geene toevallen of tegenfpoeden gehad ; dankbaar" erkennende den gelukkigen uittlag eerier Kunstbewerking, wier
gevolgen , door vele in de daad groote Geleerden in onn
Kunst, a priori niet zoo gunfllig waren befchouwd .
Thiel, den 31 Ocfober 1807 .
DE ZEDEN DER GRIEKEN, ARABIEREN EN TURKEN . Door den Heer DE CIIATEAUBRIAND .

(Pervolg en flat van bl . 39 .)

N

Naauwelijks bevonden wij ons buiten Bethlehem , of
wij hadden eene kleine fchermutfeling met ecn troop
Bedouins . Kort daarop ons in de woestijn hebbende
begeven, ontdekten wij hooge torens , uit bet diepfte
eener valei zich verheffende ; bet was bet klooster van
de H . SABA .
Eerie andere bende Bedouins viel op ons aan bij den
voet van bet klooster . ALI-AGA redde mijn leven, door
in zijne hand een dolkfteek op to vangen , door eenen
dirabier op mijnen rug gemikt . Geen oogmerk hebbende
Voor bet tegenwoordige eene befchrijving to geven van
de plaatfen , welke wij zagen , zal ik niet fprelzen van
deze vermaarde wijkplaats van de H . SABA, gebouwd
in den hollen weg van de beck, Kedron ; otn dezelfde
re-
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reden zal ik zwijgen van de Doode Zee en de Yordaan 3
doch zoo diep is de indruk , welken deze pl'aatfen op
de ziel verwekken , dat ilt, in bet oogenhlik als ik dic
fchrijf, mij nog verbeeld de verbaasdheid en den fchrik
to gevoelen, welke dit door de hand van God geflagen
land inboezemt . De groote rivieren van Amenka heb i1r.
gezien, met bet vermaak, welk>de eenzaamttcid en de
Natnur aanbrengen ; den Tiber heb ik met geestdrilt bezocht, en met dezelfde belaugftelling den Cephifirs , de
Eurotas en den Nijl ; doch ik han niet uitdrukken , wat
ik bij het zien van de ~- ordaan gevoelde ! Niet alleen
herinnerde mij die firoom eene vermaarde oudheid ; zijne
oevers vertoonden mij nog daarenboven bet tooneel der
wonderwerken van den Godsdienst . fudea is het cenige
land in de wereld , hetwelk den Christen-reiziger de herinnering aan de menfchelijke zaken en aan de dinaen des
hemels voorftelt .
Wij fliepen op bet zand aan den oever der Doode Zee .
Ik nam er verfcheiden proeven ', en floeg haar oplettend
Bade, 's anderen daags met bet krieken van den dag (*) .
Van daar begaf ik mij naar de fordaan . Ons fransch gewaad bewaarde ons voor een nieuwen aanval van 4rabieren ; zij durfden ons niet naderen . Voorheen heb ik
gemeld, dat ALI-AGA geboren was in bet Dorp Rihha,
bet abode fericho, en dat hij daarvan Gouverneur was .
Hij bragt mij in zijne Staten, alwaar ik noodwendig
van zijne onderdanen heusch moest ontvangen worden .
Dn inderdaad, zij kwatnen hunnen Souverein verwelkonten! Hij wilde mij in een pud vervallen huis brengen,
hetwelk hij zijn kasteel noemde ; ilc woes die ecre van
de hand, willende liever bet middagmaal houden bij den
oorfpron .g van den Elifeus, heden ten dage Koningsbron
geheeten . Door bet Dorp trekkende, zagen wij een long
Arabier , bezijden den weg zittende, bet hoofd met vederen getooid , en als voor cenen feestdag opgefchikt . Able
voorbijgangers bleven flaan, om hem op bet voorhoofd
en de wangen to kusfen . Ik vernam, dat bet een jongVVij hielden flil aan den oorfprong
getrouwde was .
van den Dlifeus . Men flagtte een fchaap , hetwelk in
ztln
('*) Ik heb een flesch met water uit deze Zee medegebragt,
tvaarmede de proef van Pococlte zal kunnen herhaald worden .
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zijn geheel gebraden werd aan cen grooten 1wutfiapel
nan den over ; een Arabier liet koorn-siren roosteit .
Toen bet feesttnaal bereid was, plaatsteu wij ons road
om cen houten fchotei, en elk fcheilrde met zijne handers
een ttuk van het flagtoffer .
Gaarne evil inen in deze gebruiken eenige fporen ontdekken van de zeden der aloudheid, en bij de nakomelingers van IsIIAeL de nagedachtenis Van ABRAHAM en
JAKOB wedervinden .
Alle de l4rabieren, overal waar ik er gezien heb , in
yudea , Egypte, en zelfs in Barbarije, waren steer groot
dan klein van geltalte . Zij zijn fier van tred , welgemaakt en vlug . Her hoofd is eirond, bet voohoofd
hoot' en boogachtig, met een arendsneus, groote oogen ,
en ceen ongemeen zachten oogflag . Niets zoude in burs
den Wilden aankondigen, indien zij den mond altijd gefloten bielden ; dock zoo ras zij beginnen to fpreken,
hoort men ecne brommende en zeer fchorre fletn ; men
ziet lan,~e vtn witheid blinkende tanden, even als die
van de Chacals en Oncen ; verfchillende hierin van den
wilden -Avnerikiran , wiens woestheid zich in bet oog
vertoont, terwijl de mond zacht van uitfpraak is,
De flrabifebe vrouwen Zip , naar evenredigheid, grooter dan de mannen . Hare hooding is edel ; en door
de regelmatigheid hater gelaatstrekken, de fraaiheid barer geflalten en de fchikking barer fluijers , doen zij
eenigermate gedenken aan de, ftandbeelden der aloude
Priesteresfen en Zanggodinnen . Wij ontmoetten er drie
op het gebergte van 7udea , welke kruiken met water
op hare hoofden droegen , en onze paarden lieten drinken .
Waren dit niet de dochters van LABAIi of der J1fi*
dianiten? flit moet in een bepaalden zin veritaan worden
deze fraaije llandbeelden zijn dikmaals in lappenenlenren
gedrapeerd ; ellende , morfigheid en lijden vernederen
deze zoo zuivere geftalten ; eene koperkleur verbergt de
regelmatigheid der gelaatstrekken ; in ddn woord, otn
deze vrouwen to zien, zoo als ik haar heb gefchilderd,
moeten zij van verre gezien worden , moot• men zich met
bet algemeene vergenoegen , en niet tot bijzonderheden
afdalen .
De meeste Arabieren dragen een opperhleed , om den
middel met eenen gordel digtgeknoopt . Somtijds hou .
den zij eenen arm buiten de mouw van dit opperkleed, en
alsdan zijn kii in den ftnaak der o .uden gedrapeerd ; dan
E
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wederom omwinden zij zich in een lap witte wolle, die
hun voor toga, mantel of fluijer dient, naar gelange zij
zich daarin berollen, then over hunne fchouders haugen,
of over hun hoofd werpen . Zij gaan blootvoets . Zij
zijn met een dolk, cene laps of een langen finaplraan gewapend . De ftammen reizen bij Karavanen ; hunne ka
xneelen loopen achter elkander . De voorite kameel ir.
met een lang touw, van het hairig gedeelte van den
palmboom gemaakt, vastgebonden aan den hall van eenezel, die de gids der bende is, en, in de hoedanigheicf
van opperhoofd, geene lasten draagt, en vele eere geniet. Bij de vermogende fl:ammen zijn de kameelen met
franjen, wimpels en pluimen verfierd .
De merrien, naar gelange der edelheid van haar ras,
worden met meer of min eerbetoons, dock altijd Met de
uiterlte geftrengheid behandeld . De paarden warders
niet in de fchaduw geplaatst , maar aan de brandende
hitte der zonne J lootgefteld , aan palen in den grond met
de vier pooten vastgemaakt, zoo dat zij fchier onbewegelijk vast ftaan . Nooit wordt hun de zadel afgenomen ;
dikmaals drinken zij ulechts eenmaal, en eeten alleen ec aweinig haver in bet etmaal . Zulk cene ruwe behandeling, verre van hen uit to putten, leert hun matigheid ,
gedweeheid en fnelheid . Dikmaals heb- ik een 4rabiscf
paard bewonderd, aldus in bet brandende zandgeboeid
met losfe hangende maven, den kop tusfchen de pootert
gehogen, om een weinig fchaduw to vinden, en met zijn
woest oog zijne meesters zijlings aanfchouwende . Hebt
gij zijne pooten van de kluisters losgemaakt ? Hebt gij u
op zijnen rug geplaatst? Hij fchvsimbekt, hij grinnikt, hiJ
verfcbeurt den grond ; de tronpet blaast, hij zegt : voorf t
en gij herkent bet paard van jos .
Alwat er van de zucht der drabieren voor vertellingen words verhaald, is waar ., en ik zal er een voorbeelcf
van bijbrengen . Gedurende den nacht ; welken wij aan
den oever der Doode Zee doorbragten, zaten onze Bethlehemiten rondom hunnen houtftapel , met hunne fuaphanen naast hen op den grond liggende ; de paarden, aan
palen vastgebonden, befloegen een tweeden kring aan de
buitenzijde . Na koflij gedronken en lang zamen gepraat
to hebben , werden deze 4rabierest ftil , behalve den
Scheik . Bij bet licht van bet vuur zagikzijne nadrukke.
Iijke gebaren, zijnen zwarten baard, zijuewittetanden,
de onderfcheidene gedaanten, in welke hij ziju gewaad
fchik-
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fchikte, terwijl hij zijn verhaal vervolgde . Zijne metge .
zellen luisterden naar hem met diepe aandacht, alien voor
over geboren, met het gelaat boven de vlam, nu eens
een kreet van verwondering gevende, dan wederom de
gebaren des vertellers nadrulckelijk herhalende . Eenige
hoofden van paarden en muilezels, die boven de troep
uitflaken, en zich in de fchaduw teekenden, voltooiden
bet fchilderachtige van dit tafereel, vooral wanneer men
daar nevens voegde een hoek van bet landfchap aan de
Doode Zee en van bet gebergte van ;7udea.
Had ik de Zmerikaanfche horden , aan de oevers van
derzelver meiren, met zoo veel deelnemens beftudeerd,
welk eene andere foort van Wilden befpiegelde ik bier 1
Ilc had voor mine oogen de afflammelingen van bet oor'
fpronkelijke geflacht der menfchen ; ik zag hen met de=
zelfde gewoonten, welke zij fiats de dagen van HACAEL
en ISMAeL behouden hebben ; ik zag hen in dezelfde
woestijn, die bun door God tot e n erfdeel was aangeWezen . 1k ontmoette hen in de vallei der _7ordaan, aan
den voet der bergen van Samarie, op de wegen van He=
bron , op de plaatfen , alwaar de flemme van JasUA
weergalmde, in de velden van Gomarrha, nog rookende
van den toorn van JEHOVAH, en die vervolgens geheiligd werden door de weldadige wonderen van IEZU4
CHRISTUS .
Hetgeen de 4rabieren van de volken der Nieuwe Wereld inzonderheid onderfcheidt, is, dat , to midden van
de ruwheid der eerftcn, evenwel nog jets zachts in hunne
zeden words opgemerkt ; Men gevoelt, dat zij in dat
Oosten zijn geboren , van waar alle kunften , alle we .
tenfchappen , alle godsdienften zijn voortgekomen . In
de uiterfte oorden van bet Westen verfcholen, in een
gewest, van bet heelal afgezonderd , bewoont de Cacnnadier valleijen , door eenwige bosfchen befchaduwd ,
en van onmetelijke rivieren befproeid . De Arabier ,
om zoo to fpreken, tusfchen Afrika en 44M, op den
grooten weg der wereld geworpen , zwerft in de brandende luchtftreek van bet 'Oosten , op eenen grond
zonder boomen en zonder water. Onder de ttamnien vats
ISMAELS vakomelingen vindt men nicesters , dienaars,
huisdieren , eerie aan wetten onderhoorige vrijheid .
Bij de .dmerikaanfche horden beftaat nog de mensch ge®
heel op zichzelven in zijne fiere en wreede onafhanke!lijkheid . In .plaats van een wollen gewaad, draagt hij
E a
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een beerenvel ; in plaats van de laps, den boog ; iu plaats
van den dolk , de knods . De dadels, de . kanxelen :nelk
kent hij niet, en zoo die van de hand wijzen ; op zijnc
feestmalen wil hij vleesch en bloed . 1- let haar tier aeiten weeft hij niet , on} onder tettten to fchuilen ; de
olmboom, van ouderdom omgevallen , levers fchors
voor zijne hut. Het paard tent hij niet , om de gazelle
na to jagen ; hij zelf grijpt bet icier in zijnen loop .
Oorfpronkelijk is hij niet aan groote befchaafde Volken
vermaagfchapt ; den naam zijner voorvaderen ontmoet
men niet in de jaarbaeken derRijken ; de t_ijdgenooten zijner voorouderen zijn oude eikenboomen , die nog overeind
flaan . De begraafplaatfen zijner vaderen, gedenkteckens
der natuur en niet der gefchiedenisfe , verheffen zich
onopgemerkt in onbekende bosfchen . In char woord ,
bij den 4merikaan kondigt alles den Wilden aan, die
dcn itaat der befchaafdheid nog Diet bereikt heeft ; bij
den Arabjer wijst alles den bechaafden mensch aau , iii
den wilden ftaat terug gevallen .
Te Verttzalem terug gekomen , vond ik bet Kloo .ter
in opfchudding ; de Pacha was tot uiteriten overgeflagen . Hij had de Vaders in zijne tent ontboden, en
hun aangezeod , hen in ketens geboeid naar Damas
to zullen voeren, en bet hoofd to doen voor de voeten leggen , indien zij weigerden hem to gelion rzamen .
Vergeefs bad de Gardiann , in de hoedanMheid van
Napolitaan , en, als gevolwagtigd door den Franc-ben
Konful van S . Wean d'Acre, zich op de befchera=.ing
van Frankrijk beroepen ; de Pacha had geantwoord,
dat hij geld noodig had . In dozen toeftand van zaken kwarn ik to ,eruzalern .
Mime fir mans , in de
fterklte bewoordingen gefleld , fteunden op de naanwe
verbindtenis,= welke er tusfchen Frankrijk en Turk'ije
beltond ; zij werden aan den Pacha gezonden . Thans
werd hij beducht, dat van zijne onderdrukkingen ver,
flag zou gedaan worden aan den Franfrhen Gezant, die
er bij de Porte over konde klagen . Hij fprakvan een vergelijk, en nam eindelijk een gefchenk ain van I ,ooo
piasters, doch dreigde tevens de CTaderS met zijne wrack,
wanneer zij geenen befchermer zouden bebben .
Ik moot belijden , geen martelaarfchap to k_ennen, geliik flaande met dat der Ceestelijken "in bet fl . Land .
Niet beter kan hun ftand vergeleken worden dan met
then onder bet Schrikbewind in Frankrijk . Nooit een
oogeli-
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eogenblik gerustheids, immer in vreeze voor plondering
en den dood! Peter zal dit begrepen worden , nadat it
vin d,n regeringsvorm van geruzalem verfag zal gedaan
hebben .
5'erirzalean, waarom is onhekend, is aan bet Pachadone van Damas onderhoorig, of bet moot Zijn ingevolge van dat verderfeiiik tlelfel, hetwelk de Turken natuurlijk en als bij inRinkt volgen . Door Bergen , en nog
meet door tirabieren, die de woestijnen onveilig maker,
van Damas gefcheiden, kan Yeruzalem zijne klagten niet
telkens voor den Pacha brengen, zoo dikmaals hot door
zijne Gouverneurs onderdrukt wordt .
Eenvoudiger
zoude hot zijn , dat bet aan bet Pachadom van Acre
onderhoorig ware , als zijnde in de nabunrfchap gelegen . De Franken en de Latijnfche Vaders zouden zich
under de hefcherming der Konfuls begeven, die in de
havens van Syria bun verblijf houden ; de Grieken en de
Turken zouden zich kunnen doen hooren . Maar dirt is
just hetgcen men wil ontgan : men verlangt een flommen naaf , en geese wederlpannige onderdrukten, die
foms zouden durven zeggen, dat zij verplet worden .
Jeruzalem is derhalve aan eenen zoo good als ona(hanl.elijken Gouverneur overgelaten . Straffeloos kan
hij zoo veel hwaad doen als hij wil , mits zich vervolgens aan den Pacha verantwoordende . Ilet is bbItend, dat in Turkije ieder Oppertte hot refit heeft, out
zijne magt aan een minderen op to dragen ; en zijn regt
f}rel:t zich altijd uit over goederen en ]even . Voor
cenige beurzen wordt een Janisfaar een kleine Aga ; en
doze A ga kan ,, naar welgevallen , u dooden , of u toeftaan uw hoofd to loslen . Aldus worden de beulen in
aile do dorpen van fudea vermenigvuldigd . Ifet cenige,
dat in dit land words gehoord, de . eenige regtspleging,
waarom bet is to doen , is : „ Hij zal Lien, twintig .
• dertig beurzen betalen ; men zal hem vijFhonderd
• ftokllagen geven ; men zal hem den kop voor de voeten leggen ." De eene daad van ongeregtigheid dwingt
• ten
tot eene andere nog grooter ongeregtigheid . Indien men
eenen boor uitplondere, komt men in de noodzakelijklicid om bet ool: zijuen buurman to doen ; want om zich
tegen de huichelende eerlijkheid van den Pacha to dekken, moet men door cone tweede misdaad zich in
ffaat flellen om de flraffeloosheid voor de eerile to
koopen .
E 3
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Misfchien denkt men, dat de Pacha, zijne landvoon
dijfchap doorreizende, een geneesmiddel tegen deze onheilen to werk ftelt, en de volken befchermt : de Pacha
zelf is de grootfle geefel der inwoneren van .7eruza .
lem! Men fchrikt tegen zijne komst, als die eens oppervijands ; de winkels worden gefloten ; men ver.fchuilr zich in kelders ; men houdt zich alsof men
op zijue mat op fterven lag, of men viugt na bet ge
1 ergte .
Voor de waarheid dezer daadzaken kan ik inflaan, als
die mij in bet oogenblik van des Pacha's komst to y'eruzalesn beyond . A
is cen fnoode gierigaard , gelijk
bijkans alleXuzelmannen : in zijne hoedanigheid van hooid
der Karavane van 111ekka , en onder bet voorwendfel
van geld noodig to hebben om de pellegrims dies to beter to befchermen , oordeelt hij zich geregtigd , de kne4
velarijen to vermenigvuldigen ; geene middelen zijn er,
die hij niet verzint . Een der meest gewone is , dat hij
al aanflonds een zeer laag maximum op de levensmiddelen flelt . I-let yolk is wonder wel to vrede , maar de
kooplieden fluiten hunne winkels . lIet gebrek openbaart
zich ; de Pacha treedt in heimelijke onderhandeling met
de kooplieden ; vobr een zeker getal beurzeii geeft hij
bun verlof, zoo dour to verkoopen als zij willen . De
kooplieden zoeken bet geld wederom in to halen, welk
zij aan den. Pacha betaald hebben ; zij verhoogen de
eetwaren tot een ongehoorden prijs ; en bet yolk, ant
lermaal van honger Ilervende, is genoodzaakt, wil bet
in bet leven blijven, zich van zijn laatfte kleed te .outdoen,
Dien zelfden A
heb ik to yeruzalem eene nog
vernuftiger knevelarij zien plegen .
Iij zond zijne R,uiterij om de Ara'ifche landbouwers to gaan plonderen,,
aan gene zijde der Yordaan . Die goede luiden, die de
miri betaald hadden , en geene gedachten hadden dat zij
in oorlog waren , werden to midden van hunne tenten
en kudden overvallen . Men ontflal hun 22oo geiten en
fchapen, 94 kalveren , Iooo ezels, en 6 merrien van bet
eerfte ras ; de kameelen alleen ontkwamen . Een Scheik
iriep hun van verre toe , en zij volgden hem . Deze ge .
*route kinderen der woestljn gingen hunne melk aan
hunne ongelukkige meesters op bet gebergte brengen,,
Oven alsofzij ;gegist hadden. , dat deze eeu antler
t~edfcl ha tdeu 11
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Fen .L.uropelan zoude zich niet kunnen verbeelden,
wat de Pacha met dezen buit uitvoerde . leder dier i tel.
d e hij op cenen prijs , driemaal hooger dan de waarde .
De aldus op prijs geflelde beesten werden gezonden aan
de flagters, aan onderfcheidene burgers van ''eruzalem,
en aan de hoofden der naburige dorpen ; op doodftrafle
moesten zij aangenomen en betaald worden . Ik beken,
dat , indien ik deze dubbele ongeregtigheid niet met
eigen oogen had gezien, dezelve mij ongeloofelijk zoude dt:nken .
Na ,?eruzaler to hebben uitgemergeld , vertrekt de
Pacha . Maar om de fladswachten niet to behoeven to
betalen , neemt hij de foldaten met zich , onder voorwendfel van de Karavane van Mekka to geleiden . De
Gouverneur blijft alleen met een dozijn Shires, die niet
genoeg zijn ter bewaring van de veiligheid der flad, en
nog veel minder ten platten lande .
Voorleden jaar
was hij genoodzaakt , zich in zijn eigen huis to ver.
fchuilen , orn zich to hoeden voor rooverbenden , die
fangs de muren van 7eruzalem trokken, en de itad fchier
zouden geplonderd hebben .
Naauwelijks is de Pacha verdwenen , of een ander
kwaad, een gevolg zijner knevelarije, neemt eenen aanvang : de verwoeste dorpen raken in opitand ; zij tasten
elkander aan , ter oefeninge van erfelijke wrake . Alle
gemeenfchap is afgefneden . De landbouw kwijnt ; de
Boer gaat bij nacht den wijngaard zijns vijands verwoesten , en den olijfboom omverre houwen . De Pacha
keert bet volgende jaar terug ; hij eischt de zelfde belasting in een land, welks bevolking is verminderd . De
onderdrukking moet verdubbeld , en geheele volkjes uitgeroeid worden .
Allengskens breidt zich de woestijn uit ; niet anders
ziet men nu, dan bier en daar verwoeste woningen, en
voor dezelve telkens toenemende graven ; ieder jaar ziet
eene hut en een gezin verdwijnen, en welhaast is niets
meer overig dan bet kerkhof , de plants aanwijzende,
alwaar bet dorp gelegen was .
ARABIEREN EN
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SERAIL E i DE :! HAREM IN
TURKIJz .

Notice fur i Caur du Cra,;dseigraeur .)

it j. E, EEAUVOISINS,

et Serail en de Harem mocten onderfcheiden worden . Fell Serail in 't algemeen is ecn paleis ; It
3s hat Perfifche wcord, in do Turdfche taal behouden ;
terwiji de Harem de gewijde pleats is, bij nitfluitir
ter huisvestinge der Vrouwen beftemd . De eenvoudigRe
:r
burgers hebben een Harem', m a.a r allcen de voornaamfi-e Heeren Serails . Elk man in eon Serail komen, loch
niemaud in een Fhrem , h.ehalve her hoofd van het
buis , hetwelk or geen mansperfoon toelaat , zelfs
zij~nen Vader niet . Dit onderfcheid is niet zeer algemecka
bekend .
Het Serail, of paleis van den Grooten I-leer , is van
zeer groote uirgeltrektheid, hoewel hot or verre of is
van zeven mijlen in den omtrek to beflaan, zoo als zomi igen verheald hebben .
De muren , welke bet influiten , ziju van zulk cone,
boogie, dat niemands oog, wie hij oQk zij, daarin kan,,
doordringen .. Doze omvang bevat 1%oskeen , tuinen eu
gehouwen , grout genoeg onl twintig duizend zielen to
buisvesten . De godeante van hetzelve, nit zee gezien,
is verrukkelijk ; doch van nabij verdwijnon do koepels,
de cijpresfen , de minnrets ; bet gezigt van dozen boogen muur doet van fchrik rillen ; en die fchrik ncemt
toe, als men, hetgeen dikmaais gebeurt , nlenfchenlioofden , zoo even afgehouwen , op eenen mesthoop
ziet li`gen .
fIet verdlent opmerking , d -at alle de Sultans in hey
Scroll , of paleis , onnictelijke fchettet-i begraven ,
befftemd om nimmor wederonl het licht to nanfchou,
even .
Het zoude eene fchande voor d-.11 regerendert
Worst 7 ; .111, indien hij genoodzaakt ware, den fchat zijns
Voorzaats can to raken .
Bij het overlijden van elken
Grooten Heer wordt zijne fchatkamer acfloten, met bet
zegel van den Groot-Vizier verzegeld , en in--t gouden
letters boven de deur gef'chreven : Schatkamer van Sul=
I-Iit:rttit volgt , dat indien or federt AiAf'rn T 1V
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Keizerriik vernietigde,
veertig Keizers . ewees` zijn , hit Serail veertig fchatkamers moet bevatten, die, door e!' ,.arder, ieder voor
her minst op zes miilioenen Ilollarc ,ch geld gefch It,
cone finnme van tweehonderd veertig miilioenen gemunt
good zouden uitrnui :en . Voeg hier nevens de edele geiteenten, de kostbaarlieden , de gefchenken, aan alle
de Turdfche Keizers federt driehonderd-vijfti,- jaren
gedaan , do verbeurd-verklaarde goederen van bijzondere perfonen , Pacha's enz . , en men zal den verbazenden fchat niet kunnen berekenen, federt nicer dan
drie eeuwen in hot Serail begraven , zotider immer het
licht gezien to hebben .
De Harem maakt een ;edeelte uit van het Serail. Dezelve
bevat de zeven tenten der zeven wettige Vrouwen van
den Grooten hleer , ieder van welke hare tuinen , hare
afzonderlijke vermaken , haar huis en hare flavinnen
heeft . Alto, immers de meeste Rcisbel'chrijvers verhalen , dat de Groote I-leer den zakdoek toewerpt aan die
Vrouw, welke hij met Min bijllaap wil vereeren . Dit
vcrhaal is valsch : zie hier, wat tot die d , valiug aanleidinsg kan gegeven hebben . Alle de Oosterlingen , in
hot algeineen, hebben de gecvoonte, aan hunne vrlenden, of aan de perfonen , die hen komen bezoeken,
en wien zij sere willen betoonen , cen gefchenk to doen
van n-vteldoei;fehe zakdocken, met zijde of met zilver
gebsrduurd . en de gewoonte van den Grooten I - leer,
of van ieder ander eigennar van een Harem , die het
maar eenigzins in zijae magt heeft, om aan de Vrouw,
die bij hem moet llapen , cen nachtzak to zenden , bevattende cen vrouwen nachtgewaad, als hemden ,
derbroeken, mutfen en geborduurde zakdoeken, kan on
d~
gsbrekkig onderrigte reizigers in bet denkbeeld gebragt
hebben, (tat de Groote Veer den zakdoek toewierp aan
Lie Vrouw, welke hij met zijde gunst wilde vereeren .
Voor het overige words de Vrouw, welke hij bellemd
heeft ont hem to worden voorgciteld, door alle hare gezellinncn gevierd en gettreeld . Zij brengt den dag door
in bet had , words van top tot teen bewierookt , en vervolgens bij den Sultan binnengeleid, die, der Vrouwen
zat, door tijdverveling vermoeid, onbekwaam om to
beminnen en zelfs om to begeeren, haar dikmaals naar
glen harem terug zendt, zonder haar gefproken te hebhen, omdht de luim, welke hem haar heeft doen ontl% 5
bie .
HOMET DEN 11, die hot Cr,',, fCb,;
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bieden,plaats heft gemaakt voor een anderen luim, die
van Been larger dour zijn zal .
Dc buiteniie poorten van den Harem worden bewaard
doordrielionderd Zwarte Gcfnedenen, die de leelijktte, de
.-,en met
woestiie en de onbefchoftfte dieren zijn , die r
ntogelijkheid zien kan . Zij ]even onder elkander als
tvilde Zwijnen in eon kot . Doch hun opperhoofd, KisMr ilga genoemd, geniet groote voorregien, cen groot
gczag, en dikinaals al her vertrouwen zijns Meesters .
t1ij is een groot Oflicier van her Keizerrijk .
Onder eene menigte ambtenaars van bet Serail ontrnoct men ook Stommen : deze oefenen zich voor de
I4ioskee der Ichtoglans in de . kunst om zich in de taal
door teekens to volmaken ; fommigen brengen bet hierin
zoo verre, dat zij zich niet flechts omtrent zaken van
bet dagesij cfche ]even docn verflaan , maar zelfs een verhaal kunnen doen van eon voorval met deszelfs omftandi fkheden , of van hetgene zij van de tabelen der vroegfte
TlYab9netanen weten , en in her algemeen van alles, betgene andere menfchen met de tong kunnen uirtdrukken .
Deze Stommen waren eertijds de uitvoerders der doodvonnisfin . Zie bier cene der oorzaken, welke die gewoonte hebben doen affchaffen .
DGEZZAR-Pacha,
onlangs als Pacha van S. .7ean d'./lcre overleden , lies dezelve in zijne tegenwoordigheid komen ; en toen de firman hem ,vas bekend gemaakt , fchoot hij den bode
met een pitiool door her hoofd , deed bet hem afhouwen ,
en bet nevens de firman in een lederen zak pakken , en
zond bet naar ConJlantinopole . Dit flag van antwoord
verhinderde niet, dat vijf of zes Capidgis-bachy elkander in deze boodfchap vervingen , tot dat de Porte eindelijk bet zenden van lieden moede word , wier hoofden zij tot ddnig antwoord ontving .
Een zekerder middel heeft men verzonnen, orn zich
van de Pacha's to ontdoen , welke in on-renade ziju
vervallen : aan cen anderen belooft en fchenkt men den
post des genera , van «Lien men zich wit ontdoen . Van
bier d :at de oudfle dienaar of de naaste bloedverwant van
den Paclia her hoofd zijns meesters of zijns vriends
Zulke lieafhouwt, om zijn .Pachadom to bekomen .
den moeten eon hoog denkbeeld hebben van de vriendfchap en de dankbaarheid!
Dikmaals ontilaat er brand to Con/Yatartnopole ; zie bier,
war de -leer BEAUVOISINS deswege berigt . De Groote
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Heer, hoe willekeurig hij ook regere , is verpligt, zoo
itikmaals er brand ontflaat , bet zij biunen of buiten de
ftad, met zijne Bostangis zich naar den brand to bege∎
yen . Uit vreeze voor de morringen en fcheldnamen des
yolks zoude hij niet durven thuis blijven, van hier dat
in alle faifoenen , en ter aller ure bij dag en nacht , zoo
dra zich brand openbaart, deGroote Heer daarvan wordt
verwittigd , en er zich ijlings been begeeft . Zoodanig
is de willekeurige magt : Timet timentes ,, zegt TACITus ; „ hij vreest de vreezenden ."
VVil men een denkbeeld hebben van den eerbied, met
fchrik vermengd, welken des Sultans tegenw9o.rdigheid
inboezemt , de volgende anekdote zal daartoe kunnen
dienen . De Groote Heer ging, op zekeren dag, nit bet
Serail , door eene der ijzeren poorten , die aan den zeekant uitkonicii, alwaar hij moest fcheep gaan . Een Capidgy (portier) in haast eene ijzeren traliedeur openende, beklemde de hand tusfclien bet traliewerk en den
muur. De ellendeling loosde geen zucht . Zoo groot
was zijne fmert , dat hij buiteu kennis werd weggedragen ; bij bet Iluiten der deure vielen hem de vier vingers af.
Eerder zoude hij geftorven zijn, dan eenig
blijl, van pijn to laten merken, am geene inbreuk to maken op de ftrenge wetten op het zwijgen, en niet nalatig to zijn in bet betoonen van den eerbicd, aan den perfoon des Oppervorsts verfchuldigd .
Het Serail wordt bewaard door ongeveer tienduizend
man, die tegen een batailjon Europeanen niet zouden befl:and zijn , doch die genoeg zijn om den diepfter_ eerbied in to boezemen aan hetConfantinopolitaanfche gepeupel,aan het zien van vreemde figuren niet zeer gewoon, en
even min aan de nietminder vreemdetleederdragtvan betgene bet binnenlle wordt genoemd . De geringRe Goujeat
van bet Serail, vvanneer hij Tangs de ftraat loopt, matigt zich de houding en den gang van een Vizier aan ;
met fierheid, fomtijds met verachting, behandelt hij de
bewoners der ftad, fpreekt trotfchelijk tot hen, en doet
zich op den geringiten wenk gehoorzamen,
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rIijn Heer!
mii dat ik de vrijheid neme u doze letteren'te
V erfchoon
doen toekomen, en dat ik U verzoeke dezelve net die

aandacht to leden, welke vereischt words, om cene zaak wdl
to verflaan . Zij behelzen : eenige Aanmerkingen op uwe teregtwijzing aan den Heere HESSELINK, welke UEd . heeft doen
plaatteu in den Recerzfent oo der Recer?feuten, No . 6 . -- alsrnede :,ProefondervindelijkBewijs, en nier flechts cnkelRededat de Proel' van ZOYLE, zoo als dezelve door lien
neri,n
beroemden Geleerden is voorgefleld', valsch is , misleidend
en verkeerd ; -- dat doze Proof* juist bet tegenover ge(eide
beivijst ; namelijk : drat water NUT weegt in water . --- Sprekende Proeven - , welke de ontegenzegge)ijkile grondwaarheden
ult het Rijk des Verilands aan dat der Zinnen overbrengen, en
1 sar ook daar doen gevoelen, zult Gij in ditgefchriftaantreffen . Gij zult ondervinden, dat niet ilechts de Citadel, maar
zeifs de Stad, die gij getracbt hebt to verdedigen, ftormendcrhand zal worden ingenomen .
Geloof mij , Min I-leer 1 dat bet mij teed doet, (lit Gij uwe
teregtwijzing aan den Heere HESSELINK op eenen town geflemd
hebt, die meerendeels fpotachtig,, zoo niet beleedi rend is, en
dat ik telkens als gedwongen word, om U in uwen tool] to
autwoorden, daar er bijna geene bladzijde in uw work vrij
van fpot en fchimp is . Wat duet toch dit apes in een werenfchappeliik verfchil? W'aarom ge(iadig gefproken in den trant
van dezulken, wier zaak en bedrijf bet is, de aandacht der
aanfchouwers van hot ware punt of to leiden ? Was het uw oogrnerk, bet gedrag van den Heere VAN AIARUnt to verdedigen
tegen den Heere IIessELINK, , dan waarlijk heeft de eerstgemeld':e, miins inziens, weinig reden om U dsnkbaar to zijn .
Gij befchuldigt hem van zwakheid, van rroegevendheid, van
p!igtverzuim, --- en welk lot heeft eon Oflicier to wachten,
die zich daar aan fchuldig maakt? Immers op 't minst casfatie
en ballingfchap!
Wefigt zult Gij in dit gefchrift gebreken in fiji of taal
ortdekken ; doch als ik U zegge , dat ik flechts,Liefhebber
ben in de Natuurkunde, en deze Wetenfchap, zoo ook bet
fchrijven en redeneren daar over, voor u ij, als cone uitfpanriug
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bezigheden
howle : dan hope,
ning van mijne darelijkfche
dan verwachte ik van U, dat Gij deze zonden met den mantel
(ier liefde zult bedekken . --- Vooral moet ik U veri-chooning
vrsgen, daarvoor, dot ik mijn Naam tot dus verre verzwijge ;
ik hob hiervoor mime hijzondere redenen - en danr bet Publi<ek toch niets met de P rfonen, maar wel met de zaak in
verfchil to d )en heeft, moot bet bun onverfchillig ziju , Me
de zeak behandele .
PC oordeele genoeg gezegd to hebben ter inleiding, en ga
dus over tot hetgeen UEd . bl . 518 zegt . Aldaar vind ik
doze woorden : „ Zouden wij geene opzettelijl :e misleiders
„ word n, indien ons waarliik con misflag, zoo zonneklaar
• a!s de Recenfent voorgeeft, aangetoond ware, en wij dan
„ rn voortaan v'sortgingen met to leeren, zoo Its wij gewoon
• zija ? ---- Wanneer wij hardnekkig in onze dwaling blevetr
Ja, Miju Veer! dit is zoo
dit is met to
• v_oiharden ?"
loochenen -- hij, die tegen zijn beter weten aan handeit, misleidt zichzelven , en , zoo mogelijk , eon ander . Maar men kan
ook ter goeder trouwe dwalen . En daar ik U op uw woord
geloove, zoo houde ik bet daarvoor, dat Gij tot nog toe in
gemoede overtuigd zijt van de wettigheid van bet gevoig,
eertijds door den met regt beroetnden R . BOYLE, uit zekere
door hem genomen Waterweegkundige Proef*, getrokken .
Gij zegt : „ dat federt die beroenide Engellche Natnurkundige
• proefoudervindelijk heeft aangetoond, dat water, in water
• weegt, alle Natuurkundigeu, tot op den 6 41 dat de Verhan• doling van den Heere HIESSELINIE in bet lie ht is verfchenen,
• alzoo geleerd hebben . Dat zij van deze wijze in hunne
• Lesfen niet zullen afgaan, maar de Proef in bet vervoig
,, wat beter en grondiger , dan tot nn toe de gewoonte is
y , geweest, verklaren ." Ut daarentegen ben (ten opzigte van
riit laatfte) van een ander gevoelen' : ilc geloof, dat ilt in ftaat
ben, U proefondervindeliik to doen zien, dat de Proef van
BOYLE oiet . deugt , vol/tre tt Wets fewijst van hetgeen zij been ik geloof, dat obk Gij, Mijn Heerl na
svij.zen mocst ;
dezen gelezen to hebben, ten minfte wel aurzelen zalt, om
ten's voordeele van de wettigfteid des gevolgs, Bit de Proef van
novLE afge!eid , to beflisf n . BOYnE heeft waarfebijnlijk bij
toeval deze Proef -•o ntdekt, en vervolgens meermalen herhaald,
zoo als dezelve door hem wordt voorgefleld ; en door do
vreugde welke 'hij gevoelde bij doze nieuwe ontdek ing,v
misleidde hij zichzelven , en heeft ter goeder trouwe alle
zijtte navolgers tnisleid . - BOYLE natn een verfchijnfel waar,
maar hij deed bet niet in alle deszelfs omltandigheden , in deszelfs geheelen omvang ; hadde hij dit gednan , hij zou niet gezegd hebben : water weegt in water . De flelling der vroegere
Wijsgeeren : „ dat vloeiftoffen niet wegen in hare eigene
• hoofdflofFen ," zou l i.gt wel nimmer zija tegengefprolcen
go-
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geworden . -- Hij, BoYLE namelijk, nam de Proef ten deele,
en beredeneerde dezelve ten deele ; en daaruit nam deze misAlle zijne navolgers nemen deze
flag zijnen oorfprong . •
Proef op dezelfde wijze , beredeneren die even zrid als Boy .
Lt, en Iciden er dezelfde gevolgen nit of : en tot bewijs voor
de waarheid hunner ftelling , beweren zij : dat het in het
fleschje ingedrongen water hetzelve doet zinlen . Dus zegt
BoYLE : „ en terllond zoo als ii, voorzegd had, zonlt bet boy• letje ;" en verder : „ waaruit blijkt, dat her water onder
„ water niet alleen zwaar is, maar dat hetzelve, of bijkans,
21s die zelfde hoeveelheid
• of geheel hetzelfde aldaar weegt,DESAGULIERS Zegt
: „ Wan„ waters weep in de lucht ." • neer men de kraan van den bol order water opendraait,
• zal er her water inloopeh , om de plaats to vullen , die van
• lucht geledigd was, en de bol zal bet cegenwigt P zoo veel
• overwegen , als her gewigt van de hoeveelheid van water it:
• den bol bedraigt . Dit zinken , dit dalen van den gevulden
• bol toont, dat water in water iveegt ." - NOLLET zegtt
• Zoo dra men de kurk van her fleschje treks, loopt her vol
• water , en zinkt tot op den bodem van her glas ; " en vervolgt hij : , Als nu bet fleschje, wanneer her vol water loopt,
• de cegenoverltaaude fchaal, die bet in evenwigt hield, om
• hoog doet rijzen, kan zulks nergens anders van dawn ko• men, dan dat dat water her fleschje zwaarder doet worden,
• dan bet to voren was ." - Dar ook Gij , Mijn Beer! deze
proefneming op dezelfde wijze behandelt, en er ook om de .
zelfde reden her gevolg : dat water in water wee.-t, nit afleidt,
blijkt door uw geheele werk . - Ik zal er kortheidshalve alleen
uit overnemen uwe woorden, voorkomende bl . 540, alwaax
UEd . zegt : „ Daarna opene men her fleschje under water,
• late er her water infchieten, en lette op de gevolgen .
• Het water loopt uit bet glas in her fleschje, tot dat bet vol
• is ; - er goat dus een fleschje vol water nit her glas of vat
• in bet fleschje over ; dic fleschje vol water houdt dus op
• met op den bodem van bet vat to drukken , of to wegen
• her herneemt, in de ledige ruimte , waaruit bet geweerd
• was, thans ingedrongen zijnee, deszelfs gewigt in zijne on• tuuriijke plaats ; bet weegt Du aan den arm der balans .
„ Even zoo veel drukking als van den bodem van her vat of
• gegnan is, even zoo veel is er son den arm der balans aan •
t, gebragt ; - ten onwederfprekelijken blijke daarvan flrekke,
• dot men bet evenwigt herfteld zal vinden , zoo dra men den
„ gewigt P van de fchaal M afneemt, en op de fchaal m over• plaatst. Deze nit is de Proef van BOYLE, de alles afdoende
• Proef van I:oYLE, die volkomen bewijst, war zij bewijzen
moest ." --- Dat is to zeggen, zoo ik uwe uitdrukking wel
Legriipe, dat het dalen van het fleschje aan het ingeloopen Water
poet teegefchreven warden, fn dat bet daardoor bewijst, dat
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balans, denzelven doet over/laan , en het evenwigt verbreekt.
Daalde, zonk bet fleschje niet ; wierd hot evenwigt aan de
balans niet verbroken ; beef alles in rust, niettegenflaande het
f3eschje vol water loopt : dan zou alle bewijs voor de felling
volgens BOYLE van zelve vervallen . - De Heer HESSELINK
behandelt wel de proefneming op dezelfde wijze : de uitkomst
is ook natuurlijk even als de bovengetnelde : bet wasfen
emmertje, vol geloopen zijnde, zinkt naar den bodem van bet
gins . Doch zijn Ed . verfchilt in gevoelen van alle anderen, ten opzigte van bet gevoig , hetwelk uit deze proefneming moet worden afgeleid . - Hij ontkent, dat bet indringen
van bet water de reden of oorzaak is, waarom de balans overflant, en tracht door welgepaste redenering dit een iegelijk to
doen verllaan . Naar imp inzien heeft zijn Ed . zich zeer wel
en verfiaanbaar verklaard , althans voor kundige Beoefenaars
en Liefhebbers in de Natuurkunde ; en ik verklare U, dat ik
verwonderd was , toen il, den Heer HESSELINK in de Alaatfchappij Felix Meritis zijne Verhandeling hoorde voorlezen,
over bet berigt, dat de Proef van BOYLE, tot op then t1jd,
altoos nog volgens de flelling van BOYLE : water weegt in water,
wierd verklaard . Ik bad reeds vbdr vele jaren die flelliug
laten varen : eerst omdat zij mij toefcheen tegen de Natnur to
flrijden ; en later, omdat de Proeven, welke ik daarop nam,
mij juist het tegendeel deden zien . --- Dan hierover in 't
vervolg . -- Ik had wel gewenscht, dat de Heer HESSELINK
ook door proeven had aangetoond , dat water MET Weegt in
water . Zoo iets zinnelijks had den aanfclrouwer gewis ineer
getrolfen en beter overtuigd, en had ook ligt wel aan UEd.
de moeite gefpaard, om uwe teregtwijzing aan zijn Ed . to
fchrijven . Dan dit is vobrbij 1 Daar nu de oordeelkundige Beoordeelaar van bet Stukje van den Heere HESSELINK, in de
Paderlandfche Letteroefeningen , reeds overleden is , en zich
alzoo tegen uwe Antikritiek niet verdedigen kan, en ik wijtiers onkundig ben, of de [leer HESSELINK zal kunnen goedvinden, de Leden van de Maatfchappij Felix Illeritis, door
Proeven, de bewijzen zijner ftelling nader voor to dragen,
of wel zich in gefchrifte over deze zaak aan bet Publiek
to verklaren ; zoo zal ik de vrijheid nemen, om nail UEd .
op to geven , op welke wijze ik gewoon ben de Proef
van BOYLE to nemen, federt ik ontdekt heb, dat x . BOYL&
zich in bet nemen en beredeneren dezer Proeve zoo ongelukkig had vergist. - En daar Gij uwe teregtwijzing
door den druk alomme hebt kenbaar gemaakt , en doers
plaatfen in den Recenfent ook der Recenfenten ; zoo achte
ik bet mij tot een pligc, dit gefchrift aan bet Publielz mede to deelen ; opdat niet de een of ander , verbliud door
awe verleidelijke en wegflepende manier van fchrijven, en
op
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op bet vertrouwen, hetweih iren in 't algemeen op uwe kun .
digheden ftelt, in den waan blijve, dat Gij volkomen gelijk
bebt , en den Veer v .u' rooROat meesteriij'k hebt g, :regz .
vaardigd . - Om no able vitteri ;en en kibbeiarijen voor't
vervoig in ceps of to fi i ;den , most ik U ,crzei•e ren, dot,
wanneer ik zeg : Lie Ptcef'v0n BUYLE rleu?v niet, is misleidend,
is valscat, ik daardoor niet verf;san wil hebben, dot de Proef
op zichzelve geene waarde zou hebben a dit zij verre l De
Proef vaf BOYLE iS op zichzelve niet oi :nerdig ; zij is zelfs fchoon ;
en er kan , indien bier: bij gerolgt ;ekkiyig trae,erect tnoet, veel
nit opgemaekt wtorden.. --- 'Taar ilt wil er sheen mode zeg ;gen, dat zij niet bewijst dst men water in water ivcegt ; rIffo,zoon wen ziet, dat hot fcsclaje, . war;tteer het vol loopt, naai •dest bodem ziaht . - Zij bewijst, zoo Gij wilt, juist bet tegenovergeftelde ; to weten : dot ;,'uer net weegt ii water ; dat
rates; geene s>loeillotlen vcr, detiel,l"le da theid in elf as:der wegert
han . Dan last oils nu tot de Proef van BOYLE overgnan, 0111

dit gezegde zonnekisar te hcwijzen .
Alen nelne den eeu
Fleschje van ordinair groen glas , van I a 2 OUC& bilious!, of
zoo, groot of klein As men verkiest, en zuihs in pats van
eeu Fleschje van zn'aar dik glas, of van eon koperen bob,
zwaar genoeg, om, zouder eenig aanhangend gewigt, luchtdigt gefloten , ongevuld in hot water to kunnen doorzinken,
waarvan Gij U in urge Proeven bedient , en BOYLC, IOLLET,
DESAGULIERS en anderen zich fchijnen bediend to hebben . -l\lenhangeditFieschje,ingelijjtvormigheidmet uwe i tie Proef,
wan den arm eener Balans, en late hetzelve in bet water door,
zinken . -••. Men brenge nu bet onder water liangend Fteschie
in evenwigt, door zoo vecl gewigts in let fehaaltle sera derl :
anderen arm der Balans to leggen, als .tot dot einde vereischt
wordt . - Dit getvigt is alzoo de betrekkelijke zwaarte van
bet onder water hangend Fleschje . Men seine nu bet Fleschje
nit bet water,, o itledige hetzelve van al bet ingedrongen wa .
ter, en fluite bet wel digt, met een blaasje, ten einde wile
gemeenfchap van lucht en water of to weren . - Dit Fleschje is dan wel niet luchtledig ; maar dit is ook nietvolftrekt noodig : 't moge'I a 2 grein in zwaarte verliezan, dit is bet al,
ell beautwoordt this niet can de moeite, die zoo lets vordert ;
bet doer niets ter zake . - Men brenge nu, in navolging
van uwe gde Proef, (door U de dies afdoende, de beflisfende Proef genoemd) dit Fleschje luchtdigt gelloten, sin den
grin der Balans hangende , in bet vat met water, en late bet
gewigt (betwelk, zoo als wii boven gezien hebben, ver .,
eischt werd, oin de b-etrekkelijke zwaarte van bet Fleschje to
vinden) beftendig blijven in bet fchaaltje sin den anderen arm
der Balans . -- Dir Fleschje is nu to ligt geworden om uit eigen
zwaarte in bet water to kunnen doorzinken ; weshalve men
bet moot bezwaren met zoo veel gewigts als noodig is tot de
g4-
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geheele onderdompeling° Dit gewigt hage men taan een dune
nen draad, die de lengte van 2, 3 a 4' duimen heeft., naar
willekeur,, en naar mate de hoogte van her vat met water toe1aat, en_ hechte hetzelve zoodanig aan den bodem van her
Fleschje, dat er cene tusrchenruimte van a, 3, 4 of meerdee
duimen tusfchen den bodem van bet Fleschje en her aanhaugend
gewigt overblijve .. Indien men nu juist zoo veel gewigt aan
bet Fleschje op deze wijze aanhecht , als er volftrekt veri
cischt wordt tot de geheele onderdompeling, en niets meet ;
dan heeft men ook volkomen evenwigt aan de Balans, en or
behoeft Been ander tegengewigt in bet fchanltje aan den anderen
arm der Baans, clan datgene, hetwelk wij zeiden dat de betrekkelijke zwnarce van bet Fleschje uitmaakte. Wit men daarentegenhetaanhangend gewigt,zonderdieuiterfle naauwkeurigheid
in acht to nemen , naar willekeur regelen ; dan moet men bij
her zoo even gezegde gewigt in de fchaal nog zoo veel tegen.
gewigt leggen, als vereiscttt wordt om her verbroken even .
wigt aan de Balans to herftellen . 't Zij .dan dat men juist zoo
veel gewigts nanhange, als volftrekt tot de onderdompeling van
hec FlesChjevereischt'wordt,of . 't zij dat then to veel zwaarte
genomen, en dic door tegengewigt herfleld heeft ;,inbeide ge;
'alien moet men de Balans zoo veel laten zakken , Fiat her
aanhangend gewigt even den bodem van her vat met wa .
ter aanrake , zoo dat dit gewigt, hetwelk tot niets anders
dient dan tot de onderdompeling van her Fleschje, aldaar in
rust lf1iive ; tvel acht gevende, dat de Balans Met zoo lnag
gebragworde, _ dat dezelve daardoor buiten evenwigt zou getaken ; - de mince verzwaring nu, die er aan her Fleschje
wordt aangebragt, moet de Balans doen overflaan, en her .
Fleschje naar den bodem van bet vat met water doers da1en . Zie daar clan den geheelen toellel gereed ; om de gevolgen , wellte tat uwe alles afdoende , alles beflisfende
Proef, uit de Proof van . BoyrE moet worden afgeleid, to
onderzoeken . Gij zult mij moeten toeflemmen , dat ik . niets
afga van hetgene eigenlijk gezegd volilrekt noodig is tot
bet onderzoek of men water in water weegt . Mijn Balanzenflelfel is in denzelfden toefland -.its bij uwe 9de Proef
alleen met deze uitzondering, dat bet nan mij fiant, de onder water gedompelde Ligchamen afzonderlijk to kunnen be .
fchouwen , en de working derzelve naauwkeurig na to
gaan ; - bet Fleschje, de Lucht, die in hetzelve bevat is,
bet aanhangend Gewigt, . . • dit alles, onze~ bijzondere opmerking zoo overwaardig, befchouwen wij vrij en ongehin .~
derd terwijl in uwe Proefneming alle deze Ligchamen zod
vereenigd zijn, dat de uitwerkfelen, die bet eene Ligchaun
vetoorzaakt, verkeerdelijk aan her andere worden toegefchreven . Uw Fleschje ziukt door deizelfs eigen zwanrte ;j
d
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de koperen Boll Van DESAGULIERS doet zulkg merle, en dus kat
de eigenlijke misleiding in uwe Proeven niet opgemerkt worden .
-- Nu opene men bet Fleschje ; men fteekt met een pennemes of fchaar bet blaasje door, zoodat alle de lucht uit bet
Flesehje zich behoorlijk kan ontlasten , en derzelver plaata
door hot water worde ingenomen, en, men lette nu op de
gevolgen . Her water dringt in her Flesehje, tot dat her vol
is, - maar bet zinkt'niet ; men befpeurt geen de minfle beweging in den arm der Balans ; her Fleschje, drat to voren met
g in evenwigt was, toen hetzelve niet anders dan lueht bevatte, is nu en blijft met a' in evenwigt . De rust wordt pier
gefloord , - her eqfKwigt wordt niet verbroken, - bet ingedrongen water doet bet Fleschje niet zwaarder worden dart
bet to voren was, -- bet daalt niet .
Bewijstdeze Proof nu, indien zij zoodanigbehandeld words
als ik gewoon ben die to behandelen , en naar mijn oordeel
overcuigend getoond heb, dat dezelve behandeld moot worden, - bewijst dezelve , dat water in water weegt ? kan bet,
er zelfs door redenering wel nit opgemaakt worden? of bewijst dezelve veel meer her tegenoverge ftelde, namelijk : dat
water niet weegt in water !
BOYLE, DESAGULIERS , NOLLET, Gij, 1Vfrjn Heerr en alien,
welke door deze Proef trachten to bewijzen, dat water in
water weegt , hechten immers al bun bewijs daaraan : dat
bet Fleschje, vol water geloopen zijnde , in hunne Proeven doorzinkt. Maar war zinkc? Immers niet her water, niet bet
Fleschje , als ik mij zoo mag uitdrukken, dat kan niet zirken ; dit wortit in evenwigr gehouden door bet tegengewigt
g op de fchaal nr ; rnaar bet is het gewigt, waarrnede betFleschje in uwe Proeven bezwaard is, en 't welk niet op den bodcm rust ; dat gewigt zinkt . En zie daar den geheelen ntisfagl
Ware her water de oorzaak van her doorzinken vau bet
Fleschje, oefende bet water kracht op den arm der Balans,
ware dit con en ander flechcs mogelijk, dan moest in dezc
Proefneming her Fleschje ook doorzinken, zoo ras her vol
geloopen is . Wij zien echter dat zulks niet geheurt ; wij zien,
dat er geen greintje gewigt in de fchaal m behoeftbijgevoegd
to worden , die flechts met her gewigt g bezwaard is, om
de Balans in evenwigt to houden .
En wilt Gij, en ' anderen , die met U er nog aan megtet~
twijfelen, of wel bet aanhangend gewigt de reden van her
dalen vast hat Fleschje in uwe Proefneming zij ; welaan, dat
Gij U, dat alien zich daarvan overtuigen door de volgende
Proef. Men neme dan , zoo als in de vorige Proef f eet ;
'leschjje van ordinair ligt glas , flijpe er den bodem uit, bange her, even als in de voorg . Proef, aan den arm eener BaIans, late bet in bet water doorzinken , brenge bet onder wa-+
ter hangend Fleschje iu evenwigt, en late dat gewigtwederona
Ira
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in de tegenoverhangende fchaal blijven .
Nu neme men hot
bodemlooze Fleschje uic het waver, fluite hetzelve order en
boven met cen blaasje wel digt, om alle gemeenfclUp v4tii
lucht ell water of to fnijden, beladc bet vervolgens met zob
veei gewigts als vereischt wordt om gefloten in bet water to
kunnen doorzinken, hechte bet weder nan den arm der B<4laus, en late het vervolgelys in bet vat met water doorzinken :
-- heeft men nu weder zoo veel gewigts , en :niet, meerdea,
alt tot de onderdompeling vereischt werd, Pan bet Fleschje,gehecht, dan behoeft er geen tegengewigt in de fchaal Dan
den anderen arm der Balans gelegd to worden ; - doch heeft
men willekeurig to veel gewigts genomen, aisdan brenge men
de Balans in evenwigt, met in de fchaal bet ,vereischte tegengewigr to leggen . Men houde de Balans nu op zoodanige
hoogte, dat bet Fleschje met her aanhangend gewigt vrijelijk
kan dalen, zonder dat,zoo als in de voorg . Proef, bet gewigt
den bodem raakt. Na fleekt men bet blaasje, dat boven by
het Fleschje is, door, opdat de lucht outfnappe en bet water
in bet Fleschje indringe ; oogenblikkelijk ziet men, dat Gewigt en Fleschje naar den bodern van bet vat zinken . Viol
geloopen zijnde, herflelt men bet ewenwigt, en men bevin'ldt
daartoe noodig to hebben joist zoo veel gewigts els de betrekkelijke zwaarte van bet aanhangend-gewigt bedraagt . Iiithen nu bet ingedrongen water de oorzaak der daling van het
Fleschje geweest is , indien bet water kracht oefent op den
bodem van 'het Fleschje ; dan inoet , wanneer men den bodem
van hec Fleschje wegneemt, wile drukking van bet water in
bet Fleschje weder ophouden ; bet evenwigt moet verbroken
worden ; 't gewigt in de fchaal moet bet Fleschje doen rijzen : want om to willen flaandehouden, dat'eenvatzonder
bodem bet water zal behouden, zoo zijn, wit zwart noemen .
Zoo er geen bodein in hec Fleschje is, kan er - bet water na .
tuurlijk niet op wegen . Men fuijde dan de blaas , rue tot een
bodem voor bet Fleschie verflrekt, geheef weg, zoo verve
dat dezelve er los :annhange, 't is dan niet inopelijk dat bet
water kracht oefent op den aria der Balans, en men -lette op
de gevolgen ; tnnar wederom er gebeart niets - :de- Bafaas
behoudt zija evenwigt - bet getvigt in de tegenoverhangende fchaal most onveranderd hetzelfde blijven,'tzdbcm
dem er in is, 't zij then die wegneemt . Wederom een onwederfprekelijk bewijs, dat men zich misleid heeft in de veronderCtelling dal men bet in diet Fleschje ingedrongen water zoo
gewogen hebben . Men weegt niets anderss dan de betrekke~lijke zwaarte van bet aanhangend gewigt - den ballast, die er
noodig was om bet Fleschje to doen zinken.
Men werpe mij bier niet- tegen, dat lit in de eerfle ProeF
toch eenigermace van de Proef vain BOYLE afwijke, vermirs
'ik bet gewigt, waarmede lift Fleschje bezwaard isi torvo
F 2
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den bodent van bet vat met water late doorzinaen, aaltvaar hart
In rust blijft . dit toch zou eene armzalige tegenwerping z.ijx :
men wil toch niet de zwaarte van den ballast, waarmede
bet Fleschje bezwaard is, onderzoeken ; men wit met Proeven bewijzen, door bet dalen van bet Fieschje zoodra bet vol
loopt, dat water in water weegt . Wet nu, bet Fleschje kan
in mane Proefneming nog circa 3 duim dalen 1 wat wil mete
meer ? of wit men door de Proef van BOYLE onderzoeken,
hoe veel fpecifique zwaarte een Fleschje water heeft ? dit
ware dwaasheid! 't gezond vet'ftand heeft een aikeer van oatwegen - men kan de masfa water, die in een Fieschje loopt,
immers .op eene fchaal wegen . De Proef van BOYLE ZOU in
slit geval gelijk flaan met iemand, die , om ten fpoedig(te van
Amfterdam naar Haarlem to reizen, den weg neemt langs den
Amfel over Leijden en zoo vervolgens.
Mij dunkt ik hoore U bier vragen : Toont dan de zwaarte des ingedrongen waters , met de gelijkheid van bet gewigt, hetwelk melt
noodig gehad beeft om bet verbroken evenivigt te-herftellen,,
niet nan , dat men ten minfte water in water wegen . kan, ? Hicrop
moet ik antwoorden : Neen ! bet toont. flechts aan , dal men door
gevolgtrekking - door vergelijking op die wijze de fpecifique zwaarte des waters kan ontdekken . Maar zou bet verftandig gehandeld zijn, langs vele omwegen en onzekere paden iets to zoeken, hetgeen men openbaar en langs den regzen weg vinden kan ? Hoe ligt misgist men zich 1 hoe words
men menigmaal door den fcbijn bedrogen I Zoo worst men
door den behendigen Goochelaar misleid in hetgene men
*ant to zien,-- zoo neemt men dikwerf de fchaduw voor
bet wezen
Men zegge ook niet : Ja maar in de gde Proef van den
Beer AENEAE vindt men een dubbeld zamenflelzel van Balan-zen, ter meerdere opheldering der Proeve, en tot bewijs, dat
bet gewigt, hetwelk bet Fleschje d gewonnen beefs, van den
bodem van bet vat, waarin bet Fleschje I hangt , is afgegaan , -en vrage mij : waarom die Proef niet wederlegd? Immers deze
Proef zult Gij , Mijn Heer l met mij , meet als eene verfraaijing
der Proef, en als eene bijkomende nardigheid . dan wet als
noodzakelijk tot bewijs der (telling aannierken . Zil doer immers
niets tot bet wezen der zaak : zij is even als een Tooverkaart met
bellen , die men den kinderen tot vermaak in de handen geeft .
Dit gezegde zal wet geen bewijs behoeven .
Gij en ieder nadenkend mensch zai als van zelMe begrijpen , hoe
men op deze wijze eene menigte van Balanzen op elkander kan
doen werken , die overflaan en weder overflaan zullen , naar
mate men bet evenwigt in de eerfte Balans verbreekt of wedor
berftelt , even als zulks plants heeft in de gezegde Tooverkaart..
De misleiding, die er in de eigenlijlte Proef van BoYLE plants
keeft, beeft ook bier plants wo draagt hare gevolgen op d,-twee-
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tweede Balans over ; en al had men hoaderd, jameer Balanzea
order elkander geplaatr•t , zij alien zouden aan dezelfde kwaal
laboreeren .
Zoudt Gij nu, Miju Heer ! nog willen volhouden met to
zeggen : BOYLE en zijne navolgers 1jn geregtvaardigd ; de wertigheid van bet gevolg, nit zijne Proeven afgeleid, is gehandhaafd ; de ftelling is op grond dezer Proefneming to verdedigen ? Durft Gij U nog vleijen, dat de Natuurkundigen , in hung Lesfen in bet toekomende met de Proef *.e verklaren, niet
van de gewone wijze zullen afgaan? Lit twijfel er aan! Glj
2ult bij Uzelven denken : BOYLE IS Wat to driftig geweest`,
de vreugde, die hij gevoelde over zi ;ne- nieuwe ontdekking •,

deed hem een misflag begaan ; en, om een oogenblik in uwea
Grant •t e fpteken , hij dacht dat hij reeds met den Vorst

fprak, doch bet was flechts de Hoveling of Kaamerheer, die
zeggen kwam : „ de Vorst zal terftond komen ." Toen de
Vorst kwam , Was BOYLE reeds voortgevlogen . - Dank!
ja waarlijk en in ernst dank! zij den 1-leere IESSELINE daarvoor, dat hij de Leden van de Maatfchappij Mix Meritis
vereerd heeft , met hun zijne aanmerkingen op de ftdlling . :
Tfloeiflofen wegen in gelijkfoortige Yloeijofen , bij monde voor
to dragen ; -- dat hij-wijders befloten heeft, dezelve Verhandeling door den druk verkrijgbaar to maken . Lang nog misfchien zou de Proef van BOYLE op de tot dus verre gewone
wijze zijn verklaard geworden, indien deze Verhandeling niet
in bet licht verfchenen ware . --- Hoe fchoon_blinkt bier nts
met de Proef van BOYLE, indien men dezelve wil doen firekken ten bewijze, dat water niet weegt in water! Zou BOYLE
deze overfchoone Proef wet ooit zoo gekend .hebben in hare
voile waarde? Zaagt Gij dezelve doit zoo diep , zoo fielder
in ? Gij ziet, zij duurt zeer kort, loopt in een oogenblik af,
en bewijst niettemin , op de ontegenzeggelijkfle wijze, dat
water niet weegt in water. Waar is in her. ganfche Natuurkundig vak bijna eene Proef, welke deze in fchoonheid, is
rijkheid evenaart? - Proeven' dan! fprekende Proeven , welke
de ontegenzeggelijkfte grondwaarheden nit her Rijk des Verfiands aan dat der Zinnen overbrengen , en haar ook daar doer
gevoelen, moesten bij U alles afdoen, moesten de zaakbeilisfen. We! nu dan ! door ontegenzeggelijke Proeven heb ik U
getoond, dat BOYLE heeft misgetast, dat hij aile zijne navolgers, ook U, in dezelfde verkeerdheid, In dezelfde dwaling
heeft doen volharden . En indien Gij dit bekent, (zoo als ik
,van uw edelmoedig karakter en uwe liefde voor de waarheid
verwacht) hoe waar is dan niet uw zeggen : „ dat de waar• heid nooit meer, dan bij twister gewonnen hebbe : en dat
• alle befcheiden twisters voor de waarheid in derda3dbelang• rijk zijn ." Gij zuit bet U alsdan Met meer Leklagen, onm
der Wetenfchappen wille , dat de flrijd tusfchen den Heere
F 3
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iimsnLIn ex den Heere VAN ILARUM geen einde heeft geno . .
iWn el;grl , of .dat-dezei-ve langzninerhand in vergetelheid
garaakt is . Do moeite, welke U her fchrijven van uw ftukje
heeft veroorzaakt, vjndt Gij .ruitn vergoed , daarin , dat Gij
van de yerkeerdheid der . £telling : VIoci/foen wegen in gelijkfoortige,-Vloeiiio$eo , overtuigd zijt geworden .
Daar ik niet v.gor:genomen heb, uw gefchrift van 't begin tot
hot einde to wederleggen, maar mijn oogmerk flechts was, U
to doep .zien ., . hoe en pp : welke vijze de Proof van BOYLE Met
b-qhartdejd en verkla,irA worden, (hetgene ik, mijns oordeels,
ggdaan-hob), zqo eindige fit rue t1•doze nanmerking : dat het mij
voorkontt v dat de Gel .ijkenis, welke UEd . tot opheldering van
ti,w oogmerk gebezigd heeft, :ten uiterfte mank gnat. FABIUS
heeft goon gefchenk aan .s,,gnvrtoNxvs,gedaan ; neon! hij heeft
het gedaaxt aajn de - Crediteuren van SEMPInoNIUS , en dit kon do
g cede s rmpaulvius niet beleeten.; TITIUS heeft dus volkomen
gelijk gehad ; par die kon het ;ook: al wederom niet helpen,
dat do .,gvezige redenl van het geztafchap ;zijnen redeneertrant
kondan: n~cdr ,wil eit, hegrijpen, . eqs
dus nog eenigen tijd aan 't
gevoeIeii van c .AJus . gehecht •.bleven ; tot dat (en zuiks heefc
UEd, vergek-en, ;te melden) de .goede SESIPRONrus, door eon
guu,11igea ommekeer ,,u,in zaken, zijae .frrautieele omftandighe
dqn zoo veel 'verbeterd zag, dat . hij :alle zijne Crediteuren
ze1 e . inn, . betalen . 1oen . .bleek : . door de uitfpraak,-van den
RggGer •, dat TiTwws_ in zijne ftetlin_g gelijk had gehad . Want
fe}roou do Gtzditeuron van szmpaoNius beweerdeu dat zij
voldaan waren en niets van hem to vorderen hadden , sEMritojNiusi .gnd er op, dat hem do rekeningen gequiteerd tegen
de onavang$t' der, penjiingeta wiercten ter hand gefteld, en de
Creediteugg,elz yrerden :,daartge gecondemneerd , en tevens om
r„piuh< . zija, .geld--, terug re,geyenr --- En, zoo- is het ook met
hot, gefehil van . d e l-leeren HESSELINK, ert VAN :MARUM . De
Iicer ;IJE. SELINK demonflreert de'onwettigheid Van hot gevoig,
eertijds., it de -Proef~van .noYL>r afgeleid, op, eene .bondige
-ijae : Gij en de Ileer VAN, M?ARUM kunnen zijnen redeneer •
kraut niet begrijpen . rWat kan. de :, Heer IHESSE>;1,NK char tegen .
doen ! De . goedlteuring van die Leden der Maaafehappij Felix
Meritis, op wier ooadeel . aij,n E,d, meent priis, tie mogen ftellep, zal hent . ;,ten : initifte niet .,onaangenaam zijn geweest. E
Gij ziet, Mijp Jjeer f_du--er ,. buiten de Leden, Bier Maatfchappij , po.k-wel vgotname Maaneh -"Mannew van naam ?
kunnen zijn, wier eigenlijlc beftaan . , en Wet feehts liefhehberij is , de .Natuurkundige Wetenfchappen to behandelen die
tiwaleu- kl :nnen,
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IETS OVER DE RECENSIE VAN ERNST EN TALK , IN No. 1 .
DER ALGEMEENE VADERLANDSCIIE LETTEROEFENINGEN
1roOR 1808 . BLADZ. 13-16.

(Btiefswijze aan den Redacteur medegedeeld .) O
Miju Heerl
bet eerfte Nommer van bet gescht Tijdfchrift, bij UEd .
In uitgegeven,,en
wet op bladz . 13-16, vind ik eene Recen-

fIe van het kleine Stukje, getiteld : Ernst en Falk. _- Cefprekken voor Vri1- Metfelaren , in-1807 bij 7 . S. van Esveldt
Holtrop gedrukt, welk, zoo als gij welligt zult weten, den
beroemden LESSING tot Schrijver heeft . Deze Recenfie, indien
ik haar lien naam zal mogen geven, - komt mij zoo zonderling
voor, dat ik in ernst na herlezing betuigen moet, niet to wecen , wat ik daarvan to maken hebbe .
Verre van den inhoud op re geven , zoo als bet behoorde, en
a1sdan denzelven aan bet gezonde oordeel tc toetfen, begint
deRecenfent met zijne oordeelvelling over eene Orde, waarin
hij nit gewijd is, welke hij alzoo niet kent, en ook zelf belijdt Met to kennen, en onderwerpt dan bet Stuk, dat hij zal
beoordealen, aan zijne eenmaal nangenomene, en door zijne
erkende onkunde niet anders dan gewaagde , flellingeg . In den
aanvang twijfelt bij , of de Orde der Vrije Metfflaren wet
eenig doel hebbe? Dan erkent hij, dat zij een gewigtig doel
hoeft, mar flechts aan weinigen bekend . D'an twijfelt hij
wetter, of zij, jets goeds kan uitrigten, en beroept zich NB .
op de onderainding ; ein,delijk gaat hij tot cie ontleding van
zijn Stuk, en vindt bet onverftaanbaar . Tusfchen beiden komt
hij op eene gisfr» g, welke , als bet ware, uit een beklemd
hart voortkotut, eu noemt wereldburgerfchap het doel der• Broe~erfchap ; doch Iiiet dan onder de angstvalligevoorbehouding :
NB . indien dit boekie waarheid 'hevat .
flet zij ve e, scac ik bet oogmerk van den Recenfent wil
verdenken, alsof h ij . d e gelegenhefd heeft willen waarnemen,
om een Genootfchap tan de kaak to ftellen , dat de beroemdfle
en branfite mannen van vroegere tijden onder zijneleden te1jie,
en thaws nog een groot aantal derzelven in dezen rang mag
piaac(+) Om blijk to geven van de volkometdte onpartijdigbeid, heeft de
in de=n onthoudende , niet
geaarzeld, door het plaatfen van dezen Brief , aan bet verzoek des
,chrijvers to voldoen .
Redaete,ur, zich- van Allen eigen oordeel
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plaatfen : dan, ik had van eenen openbaren Schijver, en nag
to meer van eenen Recenfent, die edelnioedigheid gewacht,
om ten minfle allervoorzigd-st to zijn in de beoordeeling eenen
zaak, welke bij niet vgn nn.bij kent, en als pngewyijde niet
kennen kan . Vie toch gaf hem hec regt, om, in doze zijne
onkunde, de Leden dezer over den ganfchen aardbodem verfpreide Broederfchap niet als noel, maar als middel, to befehouwen, en daardoor de ganfche Orde tot ik weet niet welk
jammerliik goochelfpel to vernederen ? Van waar hot refit,
pin to beweren : dat er'tnisfehien menig Grootmeester van den
Stoel is, die omtrent het echte desk Metf elarij en hare Bedoelfg
even onzeker is als hij, die niet is ingewijd ? Hoe heeft hij
deze gisfng in bet wild kunnen, durven werpen, zotrder bij
zichzelven het gevaar to befelten, dat hij, verkeerd oordeelende, eene zoo aanzienlijke Broederfchap lastert? Hoe heeft
hij dig kunnen, die durven doen, die, teens v66r hot uiten
van daze gisfing, verklaard had, dat or in de Orde zelve en
bare ftichting een gewigtig doel moot begrepen zijn ? floe
heeft- hij zick,, om to bewijzen, dot de Orde weinig goeds
fticht, op do ondervinding kunnen beroepen? Welke is die
ondervvinding? %Vorden daarmede de mike bedoeld, die den
Recenfent als Vrije Metfelaren, als domooren, onverlichten
en zedeloozen bekend zijn ? Maar hoe jammerlijk zoude zulk
can beivijs tegen den eerwaardigen Christen -Godsdiensc kunnen gekeerd wbrden? En wie zoude dwaas genoeg zijn , am
uit do dombeid, bet bijgeloof en de ondeugden van belijderr,
der Christelijke Leer tot bare onwaarde of nutteloosheid to
befluiten? Preen, Mijn Heer, zulk cone gevolgtrekking zoude
hoogst pnedelmoedig zjjn .
Mast nu Ernst en Falk. Kunt gij den beroemden
zoo kiinderachtig zot vooronderftellen, dat hij een gefchrift
zoude in dc wereld hebben geftoten, vol van . onzin en logen?
Ellieve -heb de goedheid , hetzelve eons in to zien ; en data
vrnag-ik u in ernst,, of gij daarin zoo veel duisters ., zoo veal
gewaagds, zoo vele raadfelachtige mantfpreuken ontdekt, als
do . Recenfent •m eent cc hebben gevonden ? Naar ntijn inzien,
g aat alles bij wijze van zameufpraalr zoo .ongezocht-, zoo can .
voudig voort ; dat ik voor mil nosh duisterheid, , noch magifpreuk outdek . immeis, do eene fpreker , zoekt den snder to
overtuigen, dat niet de naam, maar sheen do lust, om near
bet does te' arbeiden, den wareu Metfelaar onderfeheidt, art
dat dit doel op niters. minder, dan op we eldburgerfchap, be .
iboort nit to loopen . Zoodanig was reeds hat oordeel van eenen
ongeling van twintig,jaren, die niets van de Vrije Metfelarij
yerftond, eti dies ik, ifa doze Recenfte, hot .boekje in haudeti
oaf, am to beproeven, of `zulks zoo duister were, als bet deli
'it :ecenfent was toegefchenen?
Da4
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Dat eene enkele uitdrukking bier of daar duister zij : dit
Beef ikgaarne toe, eu hoe konde dit anders zijn? LESStNG immers
fchreef niet ten behoeve van ongewljde Recenferien ; maar hij
fehreef vogr (ten behoeve van) Y•ije Met!elrr_•n , Voor hun
moest die tiewoording duidelijk zijn, welke aan anderen duister fchijut . Maar, terwijl nu dit oogmerk van den Schrijver duidelijk op den titel slant uitgedrukt, van want ontleenn
de dill een ongewijde Rccen/eut de vrijheid en bet regt, ottf
eene zaak, die voar hem niet gezegd, niet gefchreven werd,
to beoordeelen, to gispen , to verongelijken? Neen , Mijn Heer,
hood her Inij ten goede ; maar ik kan , op bet zachtst gefproken, zulk eene gewaagde tank niet anders dan met den naam
van bevooroordeelde onkunde en aanniatiging van gewaande
regten beflempelen,
Gij hunt van mij niet vorderen, Mijn Heer, dat ill bij deze
gelegenheid de zoo dikwerf opgewarmde vragen behandele :
Vat nut is n de Vrije Metfelarij flichten? Zijn er dan buiten
die Orde geene even zoo verlichte, even zoo brave mannen,
die dat zelfde goed willen? Waarom zondert men zich nog bij
voortduring af? Welke zijn de daden naar •b uiten, die de Qrde, nls zoodanige , onoerfcheid,en ? en andqe foortgelijke
vragen meer.
Ben ieder, die , met een onbevooroordeeld
verfland, de oudheid , de algemeenheid , den voortgang en de
uitbreiding dezer Orde gadeflaat ; die let op alle die deelneming, waarmede de Otde zich de zaak der menschheid aantrekt, zonder zich to hechten aan flaten, valken, geloofsbelijdenis, zoo min in bet godsdienflige, als in bet burgerlijke :
eera iedcr, zeg ik , die dit begeert op to merken, kan en
rnoet milks doen, tenzij hij zoo blind van oog en oordeel is,
dat hij bet zannelicht zelf verkiest to loochenen, omdat zijn
gezigt zonder een 'geleend wapen verbijsterd words . Ik kan
ter deter plaatfe met deze algemeene ondeelvelling volflaan,
welke eenen ieder in bet oog moet vallen, die Met moedwilJig blind is, zonder dat bier de reden : waarQm de Metfelarij
een geheim blijft? was dan Lochh dal geheitn zij? en wan rom,
ondanks alle aangewende tniddelen, om dat gehelm to doer%
verraden, en de ganfche Broederfchap in duigen to werpen,
2ij ecliter in al haren luister blijft pralen? door mil behoeft
ontvouwd to worden, Mijn eigen lidmaatfchap der Orde beveelt mij bier to bedekken, wat ongewijden to vergeefs nafptren . Hit alleen kan, mag, en moet ik, na eene veeljarige
ervaring in deze gewijde School, openlijk betuigen, dat mij
miine eerite fchrede in deze Orde niet alleen niet berouwt,
maar dat 1k, tot op de laatfle bewustheid van mijn seven, den
Flernel zal danken voor de gelegenheid, welke mij de .Qrde
heeft verfchaft , ou~ den mensch en mijzelven to leeren kennen en waarderen .
F 5
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Heh de goedheid, bid ik, om deze mijne eenvondige repliek op de bewusre Recenfre bij de eerstkomende gelegenheid in uw 'Tijd chrift to lantfen, opdat dezeifde Drievoer,
die eenen Ongewijden ve lteerdeliik deed fpreken , tenihj
f re van eenen Gewijden dat gezag- :ontleene, welk alleen aan
.Apollo's Tempel toebe.hoart ; opda een jammerlijke indruk,
regen waarheid en billijkheid gemaakt, verhoed, en her gedane ongelijk, zoo mogelijk, herfteld worde . Ik heb de eer
re zijn enz.
Amlderdam
13 van l: ebruari j 18og .
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DE BARD AAN DE QEVERS VAN DE SONT.
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(Uit bet Fransch.)

nlangs viel ons in handen een klein Fransch fYukje', geti .
told , be Bard Stan de oevers van de Sent, zonder naam
van fchrijver, drukker of uitgever . Een
. zoo ilreng incogttite
wekte onze nieucvsgiet'igheid, en wij bekJagen ons niet, ann
dezelve voldnan to hebben, Deze Bard is een weluitgevoerd en dichterlijk' beeld aan de boorden van de Sent,. zuchtende onder de rampgn van bet vaderland der ("ambriers, en de
inisdaden der kinderen van 4lbion aan de vervloeking der toekainende eeucven Wijaiende. Met vgel bekwaamheids heeft
lfij den zwaarmoedigeh en fomberen Loon gevat, die de Gallifchze dichttihkken kenni,erkt, en nan zijn onderwerp zoo we1
voegde : doch bet is jat tmet, dat 'hij bet nit "in dichtmaac
heeft behandeld . Een Bard praat niet, hij . zipgt . floe bet
zij, dit klein werkje dacha ons waardig to zijn om nader be=
kend to %torden ; wij zullen et onzen Lezeren bet een en andei
vertanld uit mededeelen . De Opper-Bard wends zich tot eenea
J3wrd, zittende nan den oever der zee ."
DE OPPER-BARD.

Waarotn wandelt gij peinzende en eenzaam aa :n bet vochtige
firand ? Alles rondom u is in rust ; de getrouwe hand, naast
den jager uitgeflrekt, laat zijne prooi ademhalen ; de visfcher,
in zijne hut geweken ; vergeet zijne fuiken en zijn ligt fchuitje ; de duisternis van den nacht bedekc met haven fluijer de
boorden van de Sont ;naauwelijks verfpreidt de maan over de
gblven een onzeker licht ; in bare fuelle drift-vaeren de wolkea
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ken ieder oogenblik tot ors de fchimmen on2er voorouders .
Komt gij , naar her aloud gebruik der Barden, met die grootmoedige fchimmen een gefprek houden ? . . . Tranen bedekken uw gelaat . . . . Waarom bet oog verre weg over de zee gewend? ODIN heeft de onweders niet belast, de fehuimende
golven in de, hoogte to voeren ; geen ongelukkige, met de baren worflelende, fmeekt om onze hulp .
EEN BARD .

Kunt gij er onkundig van zijn, 6 Opper-Bard I 't Is hier
dat ik tnijnen Vader onder de zonen van 4lbion heb zien be.
zwijken . Die wreedaards ! Zij wilder de fchande der kinderen
der Cimabriers .
De erIgenaam van den onverfaagden VAt.nEMAR heeft in allerijl zijne krijgsbenden verzameld . De Sonc,
door duizend koperea vuurtnonden gefchud , is tot in hare
afgronden ontroerd. De overwinning heeft onze dapperbeid
bedrogen ; golven van bloed hebben met de zeegoiven geflroomd . Mijn Vader is hier in tnijne armen geflorven, en
zijne laatfie zuch.ten riepen wraak over onze trouwelooze
vijanden . Deze graauwe f}eenen wijzen den jager zijn graf
aan ; de cipres , die bet belommert, getuigt van mijne fombere treurigheid ; mogt hij t' eenigen tijde getuige mijner
wrake zijnl Mogt ik a eenigen tijde op dit dierbaar en heilloos graf
De Opper -Bard tracht zijnen vriend van zijne treitrige here
inneringen of to leiden, door zijne gedaehten to vestigen op
den gelukkigen vrede en vereeniging , tusfchen twee natien
hertfeld, die voortaan flechcs den verbroederd velk moeten
uitmaken , dewljl zij van gemeenfchappelijke h .erkbmst zijn .
-- De Bard geeft gebn ander antwoord dan met een angilig
wijzen op de vloot van 4lbion , die den oever der Sont nadert, en de rampen aan to duiden, welke zij medevoert .- Eert
zendeling der eilandbewoonders vervoegt zich bij den OpperBard
„ Geef," zegt hij, „ uwe woningen, uwe havens,
• uwe fchepen aan ons over ; wij vragen die van u in den
• naam der vriendfchap ; ,indien gij eon oogenblik aarzelt,
• zullen flagting en dood van nieuws den grond der Ci,nbriers
• betreden ." - Vergeefs roept de Opper- Bard de gebeiligde regten der eere, der regcvaardigheid en der eerlijkheld
in . „ Geef uwe riemen en uwe fchepen over," roept voor
ket laatst de zendeling der roovers van den Teems .
Dr BARD.

Kinderen en grijsaards , wier zwakke handen naauwelijks,
de tans kunnen vasthouden, eenigekrijgslieden sax doze oevers
gebleven , zullen , ongetwijfeld , do pogiugen uwer talrijke
ba-
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batailjons niet tot flaan brengen ; doch, geloof mij, wij zutlen den dood niet vreezen . Lafhartigen t onwaardig de aarde
to bewonen, welke FINGAL verlichtte, waarom ontvlugt gij
de edele gevaren der oorlogslieden ? Europa, door u tot op
bare grondflagen gefchokt, heeft de helden van den ouden
dog zien herleven .
Durft gij onder die doorluchtige mannen geene plants nemen? Gnat het Groote Volk honen . Over
de geheele aarde verfpreid, bieden deszelfs legioeuen ewer
dapperheid een uitgebreid veld aan . . . .
DE

OTPER-BARD.

Te wapen , kinderen der Cimbriers I verjaagt de hatelijke onderdrukkers , die, fier op hun geral, flout in
Let bijzonder op de afwezigheid uwer legioenen , doze
muren komen betlormeq, en u uwe fchande voorflaan . Verdedigt uwe huisgezinnen tegen hunne woede ; vreest, dot
hunne benden met een heiligfchendenden voet bet grat
uwer voorouderen vertreden I Wat zullen de edele kiuderen der Caulen zeggen, indien zij u lafhartig zien deinzen ? Gnat de pogingen dier trouweloozen met woede to
keer ; dot uwe eigen handen den brand fteken in de woningen, die hunnen voorzigtigen moed ter fchuilplaatfe zouden kunnen dienen ; loot men allerwegen niets anders
gewaarworden dan puinhoopen, of handen, door de wreak
getvapend . Zoudet gij geenen weerfiand kunnen bieden aan
krijgslieden , die son den Bosphorus bet hoofd hebben gefloten? De fchimmen uwer voorvaderen zien op u . In zijn
paleis bereidt ODIN den beker , welken hij voor de dapperen hefletnt . Te wapen, kinderen der Cirnbriers! fchiet
toe ter verdediginge van uwe muren ; reeds is aan uwe verontwaardigde aanvallen bet fein gogeven . Een woest bevelhebber gnat hun voor .
Her is de vreemdeling, welken wij
non de woedende golven ontrukt hebben .
Onze wallea
naauwelijks hebbende verlaten , voert hij zijne moordende
benden aan op diets zelfden oever, alwaar wij hem uit den
nood gered hadden . . . .
De Schrijver eindigt met dit bij ongeluk xtaar
trouw tafereel.

al to ge .

DE BARD .

De duisternis vermindert, 6 Opper-Bard ! Welke tooneelen
van ijsfelijkheid en verwoesting! Bloedige dampen vermengen
zich allerwegen met de wolken, en omwinden onze voorouders met een treurigen fluijer . 0 aloude grond der Cimbriers!
wet is er van uwen luister geworden ? Zult gij nu , weduwe
uwer glorie, onder trotfche meesters dienen? Reeds klieven
uwe genomene fchepen treurig de golven . Gij fchreit, ODIN,

om
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am de opvolgers uwer krijgslieden. Maar wit vermag de daps
perheid tegen de overmagt en bet verraad ? Immers ftelt ons
bloed ons fchuideloos in het oog der eere . Spoedt u, wreedsards, om genot to hebben van deze affehuwelijke euveldaad ! Zij zutlen weldra terug keeren , die krijgslieden,
welken uwe lafhartige ftaatkunde van onze muren had verwtjderd ; vlugt voor hunne woede ! Ziet toe, dat zij u woede met
woede niet betaald zetten ; hun onverfaagd Opperhoofd gaat butt
voor ; hij zal u ftrafen voor bet bedriegen van zijne openhartigheid. VJugt met alien fpoed ; het zijn geene kinderen, geese vrouwen meer, flervende to midden uwer talrijke batail}ons : krijgslieden hebt gij to beftrijden . De overwinnaars
van 7ena kunnen in onze velden aankomen . Vlugt, maarbeeft,
uitzinnigen I De dagen der wrake zullen komen . Eenige fchepen hebben wij verloren, maar onzen haat hebben wij behouden . Geheele bosfchen zutlen in onze havens afdalen en de
zee met fchepen bedekken. Het verontwaardigd heelal eischt
uwe kastijding.
0 oevers van de Plata, de trotfche meesters • van den Indus fmeeken knielende ont boeijen ! De Nut
eeft de vergulden lanfen der zonen van Albion tegen bet ijzer
der Arabieren zien breken . De fchaamtelooze beheerfehers der
zeeen durven den Bosphorus niet overfteken. Volken der aarde, rukt aan tegen deze melneedige eiianders ; om hen to
overwinnen , behoeft men hen flechts to naderen . Doch waartoe uwe handen met hun hatelijk bloed bezoedeld `' Trekt tusfchen hen en u een koperen muur op. Dat zij, op a!le de
zeeen gebannen, uwe woningen niet kunnen naderen . Dat
zij, op de genade der vertoornde winden zwervende,de wanhoop of den dood geftadig voor oogen hebben ! Dat vlammen , uit den fchoot der wateren opfpringende, zich met de
blikfemttralen vereenigen om hen to verflinden i Dat de onrnetelijke afgrond, zich onder hunne brandende fchepen openende , de zonen van Albion cn hunne misdadige fchztten intlokke!
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(Eerie ware Gebeurtenis.)
eker Edelman in Frankrijk, in de provintie van Bretagne,
Z
op een zijner Landgoederen wonende, had eene fom van
~¢,ooo livres in Iooo gouden Louizen ontvangen, en dezeive,
in flapeltjes van too Louizen verdeeld , in eenig oud muzijkpapier , dat voor de hand lag , gerold ; hetwelk door zijn
hyecht gezien was, voor wien hij het antvaugen dier fom niet
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verborgen bad gehouden. Eenige bijzondere redenen eehter
bepaalden then Edelman, om voor anderen to bedehken, dat
hij die fom ontvangen had ; derhalve lief hij een zijner Vrienden bij zich verzocken, vertrouwde hem die fom , met de ernitigfle bevelen oni niet to kennen to geven dat hij dezelve in
handen had, en tevens met verzoek, om, ingevalle hij mogt
komen to fterven , dat goud to flellen in handen van een Natuurlijken Zoon, welken hij hem deed kennen, en voor wien
hij 't zelve gefchikt had . De Heer C * '' *, na hem dit beloofd
en een Handfchrift gegeven to hebbet :-, begaf zich, nadat hij
dien avond bij zijn Vriend gegeten had, naar huis ; weinig
vermoeden hebbende , dat die loin zoo noodlot*.ig voor hem
zoude ziju . Dezelve had den Knecht bekoord, die, om gemelde fom magtig to worden, bet fchelmsch befluit had genomen, zijn Meester nog lien zelfdcn nacht to vermoorden . De
eerfte flaap, als bet gunftigscroogenblik tot zijn docmwaardig
voornemen , was daartoe bepaald . Hij volbragt hetzelve, maar
was wanhopend van na den gepleegdeu moord geen goud to
vinden ; en zijne woede vermeerderde, toen hij in de Bureau
van zijn Meester, in pleats van de fom, wellte zijne fnoode
drift had gaande gemaakt, her Handfchrift van den Heer C***
vond . Tans belloot hij, de ftraf, die hij zelf verdiende, en
die hij zonder zijn tegenwoordig ontwerp niet lion ontgaan ,
op den Heer C*** to doen va11e'b . Flij begaf zich naar zijne
kamer, alwaar hij den geheelen nacht peinsde op middelen on,
de vermoedeus tegen hem of to wenden, en dezelve to doen
valien op hem, lien hij tot een voorwerp zijner wrack gekozen had . Tot dit zijn oogmerk oordeelde hij bet dieni1ig, bet Handfchrift, dat hij in pleats van geld gevonden had,
to vernietigen . Den volgenden morgen maakre hij , door een
ontroerend misbaar, bet ongeluk van zijnen Meester, dat hij
den fchiin gaf toen eerst ontdeltt to hebben , door bet geheele
huis ruchtbaar. Men liet bet Geregt halen, dat zich dadelijk
van alle de ) edienden verzekerde, die alien eenfternmig verklaarden , dat niemand dan de Heer C * * * hunnen Meester
was komen bezoeken , dac dezelve laat bij hem gebleven en
langen tijd bij hem in zijn kabinet opgefloten was geweest,
en dat hij alleen hunnen Meester zoo moorddadig konde omgcbragt hebben . Het Geregt begaf zich naar den Heer C * * * ,
die ongelu'.tkig dien zelfden morgen vertrokken was near de
haven van Brest, werwaarts zijne zaken hem riepen . Het kon
niet misfen of die refs ntoest voor eene vlugt gehouden wor.den . Het Geregt diced onderzoek, en vond de iooo Louizen
in to rofetjes in bet muzijkpapier, zoo als de Bediendegezegd
had gezien to hebben dat zijn Heer dezelve bezorgd had . De
geheimhouding , die zijn Vriend hem had nanbevolen, was
oorzaak, dat hij die fom niet had opgefchreven, of eaugeteekend dat dezelve zijnen Vriend behoorde ; en dit was zeer
nood .
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Om de .-.elfde reden loochende hij in 't eerst,
.noodlottig .
toen hij voor de Reg.ters gebragt word, daar eenige kennis vatl
to hebben . Men had hem namtelijk aanflonds gevat ; hetweik
des to gemakkelijker viel, dewiji hij zeif onkundig van den
moord «mss, waarmede mete hem betigtte, eu dus niet gepoogd
had to ontvlugten . Toen hij echter de vreesfelijke befchuldiging hoorde, konde hij zich niet weerhouden to bekennen,
dat zijn Vriend hem die fom had toevertrouwd, en dat zijne
onfcould blijken zoude uit bet Handfchrift, dat men zoude
vinden in zekere Bureau, die hij eanduidde . Alle nafporingen
daaromtrent waren vruchteloos : dat belangrijk briefje , bet
eenige dat de onfchuld van den Heer C ** * konde bewijzen,
was verdwenen . Zijne eerlle antwoorden wnren flrijdig mat
de laatfle .
Zi ne vlugt ; de papieren , die dezelfde waxen,
welke de Knecht had opgegeven ; de eenparige befehuldiging
wan wile de Bedienden - a1les was tegen den ongelukkigen
Heer C * * * , die zich veroordeeld zag tot de ijsfelijke en
wreede ftraf der moordenaren . Men zo.u hem op de pijnbank
gebragt hebben , alwaar de pijn hem misfchien de bekehtenis
van eerie misdaad, die hij niet gepleegd bad, zoude ontwrongen hebben, - zoo niet de Befchermer der Onfchuld als 't
ware een wonderwerk ter zijner redding gewroeht had! - De
misAden, in welke geene medepligtigen betrokken zijn,wordlen voor bet Parlement van Bretagne ten allerfpoedigfte afgedaan . De ongelukkige fleer C* * * zou dus bet levee zekerlijjk
korten tijd na zijn Vriend verloren hebben . Dan, nadat bet
vermeende Lijk door gemelde verwarring bijna twee dagen in
denzelfden flant was biijven liggen , (dewijl niemand bij de
fehouwing op de gedachte viel om to onderzoelten , of een man ,
die met negen fleken diep . gewond was, en wien men als leveuloos en ttijf gevondeu had , no- leefde) begoti men hetzelve van de bebloede kleedcren to ontdoen, en toen eerst befpeurde men eenige teekenen van leven , en weldra weld men
danrin meat en meer bevestigd ; zijne wonden waren niet doodelijk ; het verlies van bloed had hem in doze langdurige gevocllooze bezwijming gehouden . De blijdf'chap was bij alle
de huisgenooten zigtbaar, behalve bij den moordenaar, waarvoor echter niemand anders dan de Heer C * * * gehouden werd .
11'let den meesten fpoed word de Wondheeler geroepen . Ondertusfchen wilt de fchelm , die verpligt was met de andere
Bedienden bij zijn Meester cc komen, zidlt fchuil to houden ;
ketgcen hij ligt kon doer , dewijl diens zwakheid hem niet
toeliet , de voorwerpen , die hem omringden, to onderfehelden . Dezelfde ijver , lien alle de Bedienden hadden aangeWend om hun Meestex bij zijne herleving to huip to komen,
deed hun alien de kamer vt:rlaten,om naar een Geneesheer om
to zien . De fchelm, die zich in een hock verhorgen had,
befloot van dit oogezblik gebruik to maker om zijne misdaad

}e.

92

GEREDDE ONSCHULD EN GESTRAFTE BOOSHEID,

geheel to voltooijen, daar de dood var. zijn Meester voor zij •

me veiligheid volilrekt noodzakelijk was . Het monfler was
Leeds op bet bed van den zieltogenden Edelman ; reeds had hij
de knie al op deszelfs borst, om zijn Meester met beide zijne
banden to wurgen
Dan de Heinel, die voor de Onfchuld
waakc , wilde deze gruweldaad doen llraffen . Twee andere
Bedienden kwamen met den Heelmeester binnen . De houding,
in welke zij den booswicht verrasten, was niet dubbelzinnig .
Zij grepen hem dadelijk anti , en leverden hem aan de Regrets
over, die zonder deze gebeurtenis het verfch'rikkelijkst en ontegtvaardigst vonnis zouden geveld en uitgeoefend hebben .
Bet Geregt werd door cen hevigen fchrik hevangen , op 't
vernemen van eene zoo affchuwelijke misdaad . De Heer C***
werd dadelijk uit de gevangenis ontflagen, en openlijk in zij .
me eere heriteld. De Lijder herftelde langzamerhand. De
zaak ontwikkelde zich ten klaarfle ; en de fchelmfche moordenaar bekende alles, waarna hij her loon zijner euveldaad ontving, door zijn leven op het fchavot to eindigen.

FPASMUS EN CARVAJAL.

groote Landgenoot ERASMUS had een Zegelring, van
O nze
welken hij zich gewoonlijk bediende, met een Termi-

nus, den God der Eindpalen bij de Raweinen, en ter fpreuke de woorden Concedo nulli . ERASMUS, zich in gefprek bevindende met CARVAJAL, een bekenden Spaanfcften Monnik,

vroeg dezen, wat hij dacht, dat de meening ware van dit
Zinnebeeld ? - CARVAJAL , die eenig gefchil met ERASMUS,
gevoerd, en zijne eigene minderheid ten duidelijkfle befpeurd
.bad, droeg hem geen goed hart toe, en gaf ten antwoord,
dat hij niet twijfelde of ERASMUS had dit Zinnebeeld geltozen, om daardoor to verflaan to geven, dat hij , gelijk of
ongelijk hebbende, voor niemand in de Republiek der Letteren zou wijken .
ERASMUS, de zachtaardige en wijsgeerige ERASMUS, gaf
den Spanjaard to verflaan, dat de uidegging, door hem gegevet:, to eenemaal mis was ; dat hij integendeel dit Zinnebeeld en die Spreuk bezigde, om alle opwellingen van Hooginoed tegen to gaan , en zich den Dood to herinneren, die
een einde +thaakte aan al wac veriland of wijsheid mogt heeten ; om to gedenken nan die valleije, door welke de aanzienlijkfle zoo wel als de geringfle , de geleerdfle zoo wef
als de onkundigfle, iu 'c einde moest henen gaan .

ME N G E L WE R K,
TOT FRAAIJE LETTEREN, KONSTEN EN WETENSCHAPPEN, BETREKKELIJK .

LESCHOUWING DER SCHILDERKUNST, EN DER VOORNAAMSTE SCHILDERS IN DE ONDERSCHEIDENE
SCHOLEN .

D

Grieken , wien wij alles hebben dank to wiiten,

e bragten de Schilderkunst, gelijk de overige Kun-

flen, tot volkomenheid , en tot den zelfden trap van
voortreffelijkheid als de Beeldhouwkunde ; dock de Tijtl,
die een groot getal oude Standheelden heeft bewaard ,
heeft ons niet een eemg vermaard gedenkteeken van aloude Schilderijen doen behouden . Niets anders hezittett
wij dan de voortbrengfels van eenige Sieraadfchilders
van later tijd .; en deze voortbrengfels evenwel, welke
toen ongetwijfeld voor zeer middelmatig warden gehouden, en niets anders zijn kunnen dan kopijen of onvolmaakte namaakfels van Rukken van groote Meesters,
vertoonen meestal eene edele en naauwkeurige teekening,
verhevene gedachten , en wel uitgedrukte hartstogten .
Meer of minder zigtbaar zijn deze hoedanigheden in de
Rhilderijen , op onderfcheidene tijden gevonden, hoedanige zijn de grotten , bet mozaikwerk van Palejirina,
de 4ldobrandijnfche bruiloft, de fresco's van de piramide
van CESTIUS , en wet voornamelijk die van HercuVele
lanum , veel talrijker en meer onderfcheiden .
der laatstgenoemde doen, daarenboven, eene levendigheid en frisheid van koloriet bewonderen , welke
twintig eeuwen niet hebben kunnen veranderen, en die
geloof doen vinden alwat de Ouden verfialen van de
verwonderlijke misleiding, welke de tafereelen van fommigen hunner groote Meesteren deden ontftaan .
Het blijkt , dat deze fraaije kunst, haren hoog(1en trap
van volmaaktheid bereikt hebbende in de eeuw van
ALEXANDER , in de volgende eeuwen telkens afnam
Want fints then tijd, tot aan de volkomene onderwer,ping
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van Griekenland door de Romeinen, en Pints dat tijdjtip
tot op den inval der Barbaren , ontmoet men geenea
naam, in de Schilderkunst vermaard . De Beeldhouwkunst, gelukkiger, misfchien meer aangemoedigd , bragt,
bij range tusfehenpoozen, eenige 1tttkken voort, die de
fchoone dagen der kunst herinneren . De groep van Laocoon
is , volgens PLINIUS, van de tweede eeuw der Christelijke J$artetI4tgge ; em de getlgenis diens heroemden Mans
wordt bevestigd door de waarnemingen van bekwame
latere iieeldhouwers , die i-n deze beelden , en in eenige
an dere,even vollmaakt vvrvaardigd(*), een minder ftrengen fliji, minder naive, minder verhevene gedaantetrekken opmerken , dan in de echt Griekfc'ze heelden , die
een zees` kleh geta1l uitmaken .
Alles doet denken,dat,indit laatfe tijdperk derBeeldhouwktinst , de Schilders fiats lang in geen aanzien
waren, en tot geeti ander oogmerk gebruikt werden dan
om de Landhoeven en de Paleizen der Romeinfche Grooten to verfieren . Door zoodunige werkftttkken tot bet
werktuigelijke gedeelte der kunst verlaagd, van de htdie<
der natvter verwijderd, aan de grilligheden en den fiechten fmaak der rijken , die hen betaaiden , onderdanig,
zonder hoop op of zucht naar roem, xnoest hunne verbastering wet fpoedig voortgaan ; en de beroerten, die
bet Westen onophoudelijk fchokten , voltooiden hunnen val .
Door tie Barbaren uit Rome gebannen , zochten de
fraaije kuniten eene wijkplaats in bet Neder-Rijk, alwaar zij lang kwijnden, to midden der burgerlijke tweedragt en van allerlei beroerten, die bet verfcheurden .
Inmiddels hield men niet op, aldaar de Schilderkunst
to oe .fenen,alzoo, in den fare Ia4o, GriekfclZe Schilders ,
door den Raad van Florence ontboden, dezelve in Italic
over(*) Bij voorbeeld, de Venus de IWedicir, de beide Antinoi s .
fen , de twee Zwaardvechters, zijn, volgens de gedschten van
bekwaxne Kunstkenners, beelden der laatstgemelde eeuwe ;
de Apollo van Belvedere zelf zou niet anders din eene kopij
zijn, in lien zelfden diet gemaakt, en wanrvau bet Griekfehe orlgineel van brons was . Het kan niet ontkend worden, dat niec.
alle deze gisfingen op genoegzaamkrachtigeredekavelingen rus
ten, en tot eene belangrijke Verhandeling ftoffe zoudeu kuntten opteveren .
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overbragten . CIMABUE , door hunne lesfen onderwezen , was de eerfte , die aldaar zich onderfcheidde ;
GIOTTO was zijn leerling, en had er op zijne beurt .
Alle deze fchitderden i la fresco en met waterverw .
Eerst in den aanvang der vijftiende eeuwe fcheen de ontdekking van het fchilderen met olieverw een ruimer veld
voor hun to openen , door hen van nienwe middelen
to voorzien . In de waterverw en het A la fresco was
het licht to hard , en het bruin niet krachtig genoeg .
De olie, daarentegen , temp .ert bet licht, maakt bet
zachter en vleeschkleurig, geeft kracht aan het bruine,
en doet de beelden beter uitkomen .
Ire ontdekking van deze verwonderlijke behandeling
meent men verfchuldigd to zijn ann eenen Ylanring, VAN
Ei1. genaamd ; dock die roem wordt hem door velen betwist . Hoe bet zij , ANTONY VAN MESSINA, in den
jare 1430, was de eerfte Raliaan, die met olie fchilderde, en ANDRSAS VtRROCiIiO, in den jare 1460, maakte
zich beroemd door eerie naatiwkeuriger teekening , en
door de bevalligheid zijaer hoofden . Hij was de leerr meester van DA VINCI , en van PERRUGIN, die wederom
RAPItA6L onderwees , den uitftekendlten der RovneiNfcbe Schilders , en van alle Schilders in de geheele wereld .
Ten d'ezentijde, den luisterrijktten voor de Italiaanfc1
School, beftQnd nog de Franfche niet . De Duitfchers,
hierin gelukkiger, oefenden reeds de Schiluerkunst met
een goeden uirflag . Ten tijde van RAPEIAEL bloeide ALBERT DURER, wcelke diens achting verdiende : het luis ..
terrijkst bewijs van zijne talenten . HOLBEIN voigde
hem fpoedig ; doch deze twee groote mannen had_
den er geenen , die hen vervingen ; en het was eerst
onitrent het laatst der zestiende eeuwe den tijd der
opkomfte der Franfche School, dat de Vlaamflze, tot
nog toe onbekend en kwijnende, van zich met roem begOn to doen fpreken .
Aldus had , van de eeuw van LLo DEN X tot op die
van LODEWIJK DEN XIII, de Italiaanfche School geene
mededingfter, en, al meet en meer opgangs makenile, zag
zij het eerst in (tit tijdperk zich eenen eerepalul betwisten, die, echter, haar niet kon oirtrukt wordeu . Zaj
bebield die meerderheid tot aan her midden der jongstverloopene eeuwe , het tijdltip van haar geheel verwi .
Bij den vlugtigen oogflag , wean wij voornetuens
zijn
G
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zijn op deze School (*) to werpen , de cud(fe, de
vruchtbaarfte , en welke naast aan de volmaaktheid is
gekomen, zullen wij ons bepalen tot bet kenfchetfen,
door eenige trekken , van de voornaamfle Schilders van
elke dier afdeelingen, tot bet met weinige woorden aauwijzen van datgene, waarin zij onderling overeenftern •
den, en van de hoedanigheden, die hen van elkander
onderfcheidden . Deze algemeene karaktertrekken zijn
bet, onzes bedunkens , bovenal ,welkmnaug
rig moet opmerken, om de historie der kunst met vrucht
to beoefenen .
RAYIHAeL was bet hoofd van de Rom-einfche School ;
van dien grooten man ontving zij de f1rengheid van ftijl,
de naauwkeurigheid en zuiverheid van teekenitig, en verwierf, door deze twee hoedanigheden , den eerften rang.
Door PERROGIN onderwezen, then hij weldra overtrof, verliet hij geheelenal zijns Meesters manier,nadat hij de fchetfen
gezien had , Welke MICHAEL ANGELO en DA VINCI your het
paleis der Hertogen van Florence gemaakt hadden . Paufe
JULIUS DEN It zijnde voorgefleld, door den vermaarden
Bouwkundige BRAMANTE , zijnen bloedverwant , had
hij , Pints hij in deze loopbaan zijnen voet had genet, eene
luisterrijke gelegenheid ter ontwikkelinge van de dierbare gaven, welke hij van oefening, en nog meer van
de natuur ontleende .
Men flelde hem nan bet fchilderen in de vertrekken van bet Vatikaan, en hij began
met de School van Athene, een edel, rijk, bevallig
luk , alwaar hij de grootfle mannen der aloudheid bijeenvoegde , en bezield fcbijnt to zijn geweest door die
verwonderlijke Oudheid , met opzigt tot de zuiverheid
van olntrekken en de edele eenvoudigheid der houdingeno
(~) Deze algemeene benaming van 1°taTaanfche School
bevat zes afdeelingen of landen, die allen haren bijzondereu
Alen heeft de Ronninfche, Flonaam en karakrer bezitten .

rentijnfche , Venetiaaufche, .Lombardfche, Napolitaanfche en
Genueefche School ; maar met waarheid mag gezegd worn
den , dat dezelfde fmaak in alle de flukken der Italianen
kenbaar is, en dat zij alleen in de manier van Cehildereta

verfchillen. Onder deze zes afdeelingen verdienen alleert
de vier eerie opmerking , hoewel de twee andere ook eeni .
g e goede Schilders hebben voortgebragt . Doch bet is niet
zoo zeer de historic der Schilders, als die der Schilderkunrs,
ran welke wij een korr verfag willein dQen .
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gen . Van tijd tot tiid leverde hij den Twist van bet
1-1 . Sacrament, den Parnasfus, en had welhaast geene leermeesters en bijkans geene mededingers meer .
Tot nog toe niets anders zijnde dan bevallig, naif,
naauwkeurig en fierlijk teekenaar , bezat hij grootheid
noch majefleit . 1-let zien van de kapel, welke R(ICHAEL
LNGELO toen befchilderde , ontwikkelde in hem de zaden di r beide hoedanigheden . Sedert klo n hij van meesterftuk tot meesterftuk , tot op get heilloos oogenblik ,
waarin een ontijdige dood hem nan de kunften ontrukte,
van wclke hij get wonder was, en toen hij zich onledig
hield , om met alle de verhevene begaafdheden , welke
hij reeds bezat, de kleur to paren , welke hij duslang
had verwaarloosd .
Zijn tatereel van de Verheerlljking , en van de heilige Familie , welke hij voor FRANcois DEN I fchilderde, bewijzett,dat hij ooh hierin zoude
hebben uitgemunt .
Bevalligheid, naauwkeurigheid, fierlijkheid (men vergeve ons de herhaling) , na viteit in de uitdrukkingen,
edelheid en natuurlijkheid in de houdingen , kieschheid
van keuze in de gettalten , verhevenheid van gedachten -- deze zijn de hoedanigheden , welke RAPHAEL bezat ; en nooit bezat een Schilder dezelve in een zoo hoogen graad vereenigd . Nooit heeft een Schilder zoo goed
ais hij die gelukkige vermenging der fchoontte vormen gekend , welke de Natuur aanbiedt, en der denkbeeldige outwerpen, van welke de Oudheid de modellen heeft achter
gelaten . Uit deze vermenging vloeit voort get fr•a ai- zat,erige/lelde, waarvan hij beelden heeft nn elates, die
no Diet geevenaard zijn, en welke ongetwijfeld nooit
zullen overtrolfen worden . Eenvoudig en verheven iti
de karakters zijner hoofden, is hij vooral verwonderlijk in die der maagden en grijsaards . Zijne omtrekken, in weerwil van derzelver verwonderlijke zuiv.erheid, fchijnen met eene gemakkelijkheid, wij zouden fchier zeggen met eene losheid , gemaakt to zijn , die
over zijne itukken eene onbefchrijflijke bevalligheid verfpreidt .
Het is bet molle argue facerum van viRCtLitJS , en de Tafereelen des eenen zullen ongetwijfeld
even bezwaarlijk geevenaard worden als de Verzen des
anderen .
De ftaat der Schilderkunst in dit tijdperk in geheel Italie
geeft natuurlijk nanleiding tot eene aanmerking, die, omdat zij dikmaals gemaakt werd , misfchieti minder belangG 3
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rijk is, mar welker gegrondheid door de ondervinding
van alle eenwen is bekrachtigd : to weten, dat de kindsheid der Kunilen, doorgaans lan ;durig en zwak, altijd
van eene fpoedig opkomende en ichitterende jeugd
wordt gevolgd .
Op dikke duisternis volgt eensklaps het heldecile licht ; de grootfle vernuften worden,
om zoo to fpreken , gclijktijdig geboren .
De kunst
klinlt in een oogenblik tot volmaaktheid , en haar verval , hetwelk van dat oogenblik at' can een begin neemt,
is tlechts door cene kieine tusf'chenpoozing van hare kinds
heid gefcheiden . Indien in de tijden , welke op deze beroemde tijdperken volgen , eenige gelukkige vernuften Karen roem nog haudhaven , blijt>en zij echter immer op
eenigen afitand van de groote modellen, -die nooit overtroifen zijn . Deze waarheid doet zich inzonderheid opmerken in de herleving der Schilderkunst bij de hedendaagfchen . Zelfs voordat RAPHAiL de Romeinfche School
tot den hoogllen rang had verheven, hadden . LEONARD DA
VINCI en MICHAEL ANGELO over de Florenti/nfche grooten luister verfpreid . LEONARD DA VINCI, die bet etzrst
verfcheen , b ra-t. d e Schilderkunst onder vaste regelen, en paarde bet voorbeeld met her onderwiis .
MrCHAEL ANGELO, die hem volgde, was groot in de
Schilderkunst, en muntte inzonderheid uit in de Bouwen Beeldhouwkunde . Zijne fchildering is fier en verfchrikkelijk ; doch daar hij op bet moeijelijke en ontzettende, meer dan op bet edele en ware was bedacht,
verbaast zij meer dan zij behaagt . Groot Ontleedkundige zijnde, bevlijtigde hij zich to zeer om de fpieren
to doen nitkOmen , en derzelver werking to overdrijven . Indien hij niet de voimaaktfte Schilder geweest
zij, was hij althans de eerfle, welke deed zien, wet
iiet groottle in doze kunst was ; hij baande den weg voor
RAPHAeL .

Gciijktijcligmet dozen grootenmanbloeiden GEORGaoN
en TITTAAN, die prinfen van de Venetiaanfche School,
tvelke alle an :iere ten aanzien van bet koloriet overtreft .
De Lombardfche School , welke federt de meest vertnaarde en vruchthaarfle in voortreffclijke Schilders was,
leverde kurt daarna CORREGIO , PRIMiATICIUS en PoLIDORUS : dien CORREGIO , van wien men gezegd
heeft, dat een Engel zijn penfeel fcheen befluurd to
hebbetf ; then PRIMATICIUS , wiens naam voor Frankrijk dierbaar zijn moet, wetwaarts hij, nevens den
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i7orenti/n Meester ROUX , den Romeinfchen frnaak en
de fraaije overleveringen der Schilderkunst overbragt .
Due onderfcheidene Scholen leverden Sehilders uit,
die hunne Meesters vervingen , en een gedeelte van
hunnen roem en talenten erfden : to Venetie , PAUL
'ERONESE, zoo luist,errijk en grout, TINTcRET, zoo
rijk en krachtig ; to Rome, JULIUS ROMANO , (lout
en naauwkeurig , BARQCCHI , bevailig en zacht, en der2elver opvolgers ANDREAS SACCHI en FE'Bi ; to Florence , ANDREAS DEL SARTO , DANIEL DE VOLTERRA,
Meester ROUX, PIETRO DE CoRTONA, enz . Maar het
was vooral in de Lonsbardf he School, alwaar de Schilderkunst met den duurzaamilen luister prijkte . De fmaak
van deze School, in haren oorfprong flijf en gedrongen ,
onderging in de volgende eeuw eene geheele verandering , door den vermaarden HANNIBAL CAILRACCIO,
wiens teekening zoo naauwkeurig , wiens kleur zoo
ferk, en wiens uitdrukkingen zoo krachtig zijn ; en terwijl de overige Scholen allengskens de fchoone loopbaan
verfieten , welke hare eerfle Meesters haar geopend
harden , leverde de zijne , herfchepfler der ware beginfelen , eene menigte doorluchtige kweekelingen , die ,
gedurende eene lange reeks van jaren , de glorie van
.(talie warela : ALBANO , den Schilder der bevalligheden ;
GUIDO, die met bevalligheid verhevenheid en kracnt
paarde, en die volmaakt zijn zoude, indien zijne teekening niet een weinig gemaalttheids verraadde ; CARAVAGcro .minder naauwkeurig , maar nog krachtiger dan zijn
Me ester ; GUERCHIN, fchitterende en rijk ; DOM1NIQUIN
eindelijk, then verheven Schilder, die alleen voor RAPHAUL, in fieraad en naauwkeurigheid, behoefde onder
to doen, en met welken hij ten aanzien van de karakters en uitdrukkinge kan vergeleken worden .
(Ilet vervolg en flot hierna .)

G4

WAAR'

we achting en liefde voor , en uwe zoo zeer be

Too

WAARNEMING EENEIt VERLOSSINe.

WAARNEBIING EENER VERLOSSING, WELKE NIET
DAN DOOR DE SECTIO CAFSAREA KONDE VOLBRAGT WORDEN, UIT HOOFDF DER VERREGAANDE WANSTALTE DER VROUWE,
Door C . VAN HEYTHUYSEN, Yoormaals Stads Heel- en T'roedrneester
to Haarlern, than Mroednmeester en Eerten Stads Chirurgijn to Thiel.
(Briefswijze medegedeeld aan den Fleere C . J . VAN wtj,
Oud Heelmeester van het Buiten-Gasthuis, en Stags
Operateur van den Steen to An7(ferdam ; Lid
van verfcheiden Geleerde Maatfchappijen ;
4/2 atom . Chirurg . et Artis Obfletrit .
Let ar., en Stads Heel- en Vroedmeester to _9rnhetn .)
Wel Edele zeer Geleerde Heer!
Veelgeacllt Vriend en Kunstgenoot !
kende ervarenheid in, de Heel- en Verloskunde,
gevoegd bij de vriendfchappelijke kennis, in welke ilc
de eer hebbe met U to zijn , en bovenal uwe bevoegde
nanfpraak orn onder de eerfle Geleerden in ons yak in
dit Koningrijk to mogen gerangfchikt worden , deden
anij belluiten , U deze bijzonder toe to wijden , bewust
.zijnde, dat Gij , in mijn geval verkeerende, bet zeifife
verrigt, en lien ten gevolge de Seto Caefarea boven de
ScOio Synp.hyfeos Os/mum Pubis zoudt verkozeu hebben .
U

Lettaan er immer verfcheidenheden in eenig beroep ;
beltaan er immer gunRige uitflagen of to leer geftehie
verwachtingen, gewisfelijk zijn ze to vinden in het vak
tier Geneeskunde in het algemeen, doch in dat der Heelen Verloskunde in 't bijzonder .
Met betrekking tot bet Verloskundige vooral , zijn er
seelvuldige omftandigheden, die de uitkomst Van des
Vroedmeesters werk gunftig of ongun(tig doen zijn . Om
van dit gezegde overtuigd to zijn, hebbe men flechts de
w aar-
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waarnemingen en audere gefchriften dier Verloskundigen na to zien , welke zoo zeer tot eer van bun beroep verftrekken , en aan welke men den lof , van de
Kunst verbeterd to hebben, niet kan ontzeggen .
Onaangenaam is bet voorzeker , wanneer men, door
de gewone en in de praktijk gemeenzame middelen, eene
in bareusnood liggende Vrouwe geene genoegzame hulp
kan aanbrengen , zoo dat zij van haar Kind kan verlosfen , maar dat men tot ichrikwekkende hulpmiddelen
zijde toevlugt moet nemen, en wet of tot den Haak,de
Sec`}io Symphyfeos Os/lum Pubis , of de SeXo Caefarea .
Hoe onaangenaam zulks oolc wezen moge, gelukkig
evenwel voor bet 1Menschdom , dat de Kunst zoo veel
vermag, van zelfs dan no- to kunnen behouden, waar
bijna geene huip of redding overig fchijnt . Wij zeggen
dus to regt met LEVRET : „ De Verloskunde is zoo
• edel met opzigt tot derzelver onderwerp, als nuttig
• uit hoofde van haar einde . Zij alleen geniet bet voor• refit, om, dikwijls door een enkelen handgreep, ge• lijktijdig verfcheiden wezens to redden ." Welke krachtige drangredenen one den naijver op to wekken!
Is nu, na bet wet verrigten van eene gewigtige kunst
bewerking, de uitkomst gelukkig ; voldoet de Operatie
en derzelver gevolgen geheel aan de verwachting ; wordt
daardoor dus bet groote oogmerk, van mensch of menfchen to behouden, bereikt : dan voorzeker heeft de Kunstbewerker reden, om, in zijn aanvaard beroep, die zelfvoldoening to fmaken, welke alleen voor gevoel, maar
summer voor uitdrukking . vatbaar is .
In alle opzigten was dusdanig hetgeval met de Vrouw,
welke bet onderwerp dezer Waarneming uitma .akt, HENDRICA VAN MAANEN , woonachtig to brufnpt , nabij
TKiel. Zij had in hair uiterlijk at datgene tegen , dat
zich tegen eene waarfchijnlijk gunttige verlosfing aankantede . Zij was 31 jaren oud, zeer mismaakt van ligch.amsgeflel, weinig sneer dan V voet lang , van der
jeugd of zeer aan rachitis onderhevig geweest, de ruggegraat zeer gekromd en gebogcheld , de lendenen zeer
inwaarts gebogen , en ook aan den buik, en wet ter
regter zijde, zeer fcheef uitgeweken .
Het was nit hoofde dezer wanf alte , dat men reeds
eenigen tijd to voren met cenen Vroedmeester nit de nabuurfchap had gefproken, om haar die hulp, ter verlosfing
G $
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fing op den bekwamen tijd, aan to brengen, welke men
begreep to zullen behoeven .
Bet bleek weidra, dat de vreeze voor eene moeijeiijke
verlosfing niet ongegrond geweest was . Op den 28 December 1866 werd de aangenomen Vroedmeester geroepen ; dan het bleken op lien tijd meer valfche dan ware
weeen to zijn , welke den barenstijd voorafgingen . Immers, na eenigen tijd bij haar to hebben vertoctd, moest
ltij wederorn onverrigter zake vertrekken , tot op den 30
daaraanvolgende . wanneer hij , 's morgens om a A ; ure,
wederom bij haar gevraagd wierd . Nu bleek bet, dat
de barensweeen begonnen ; en de Vroedtiteester beyond,
dat, even na of bij zijne komst, de vliezen gebroken,
en de wateren aanhoudend afoopende waren ; bet Oriftcirim Uteri ter grootte van een drieguldenituk verwijderd .
De aanhondende weee- n begonnen in een fmertelijk perfen
in de lendenen over to gaan ; en zij feed de ondragelijkfte
pijnen , zonder eenige de minfte verligting ; dit apes
duurde nu voort van 's morgens 3 tot op den middag
i uur, wanneer de Vroedmeester verkiaarde, dat zij niet
op de gewone wijpe , ja zelfs niet door inftrumenten
(setIis of forceps) konde verlost worden ; dat bet eenige,
wat haar misfehien zoude kunnen redden , beftond in
eene Operatic ; dat hij zich ten then einde bij mij zoude
Vetvoegen , opdat ik hem met raad of daad zoude bebulpzaam zijn , enz .
De Hr . TIER , Chirurgijn en Ambts-Vroedmeester des
Lands van iWaas en Ff'aal, daarop bij mij komende, verlaaalde mij de boven vermelde omftandigheden , en voorts
flat de aff and van bet Os facrwn tot aan de Synchondlrefts Orfum Pubis niet meer dan 2 A 3 duim konde halen ;
dat hij, overtuigd zijude dat de Lijderesfe zonder bet
cmdergaan van eene Operatic niet konde verlosfen,
fret den R'el Ed . Heere W. VAN GALEN, Stads Med .
Docor en Stads Vroedmeester alhier, was overeengekomen , mijne huip in dezen to verzoeken, otn , ware bet
mogelijk , de Vrouw van een levend Kind to verlosfen .
1 erwijl wij bezig waren met hierover to fpreken , alsmede over de verder re makene fchikkingen , kwant
3aa*.stgenoemde Heer mij tevens verzoeken, deze Lijdetesfe to gaan lien, en verder bet noodige to beramen .
Bei e bovengemelde Heeren en ik begaven ons naar
do-
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deze Vrouw , en vonden haar in een deerniswaardigen
toefland, aanhoudend lijdende aan de fmertelijkfte lendenpijnen, zonder eenige verligting, in eene half zittende hooding op een' Roel, of wel half kruipende langs
cene talfel .
Haar onderzoekende, bleek mij, dat hit bekken in
zijne kleinfte meting, dat is van bet onderWe van het Ot
facrum tot aan de Syncbondrofis Osfum Pubis,op bet allerruimite genomen, niet meer dan al duim konde zijn ;
daar bijvoegende, dat deze Synchondro/is nog daarenbo .
yen zoo inwaarts gebogen was, dat men de rui-mte of
afltand , ftellig , op niet meer dan even a duitr, konde
rekenen .
Flet Orificium Uteri was tamelijk , en misfchien wel
ter grootte van een driegulden, geopend ; een gedeelte
van des Kinds hoofd leunde op of tegen den bovenilen
rand des linker fchaambeeus ; onmogelijk evenwel was
't, to bepalen, welk gedeelte des hoofds zich aanbood .
Uiterlijk was haar buik zeer vooroverhangende, en
geheel fcheef naar de regter zijde afhellende .
Na gedaan onderzoek kwam bet ons voor, dat, wilde
men bet groote oogmerk , bet behoud van Moeder en
Kind, bereiken, (immers , dewijl wij geene reden hadden om
deszelfs dood to vooronderftellen , moesten wij bet Kind
levend oordeelen) men volftrektelijk tot de Settio Caefarea
moest overgaan ; en wel , omdat de afitand bovengenoemd flechts even z duimen konde gefteld worden, en
men door de SeXo Symphyfeos Osfiurr Pubis geene, immers
geene genoegzame verruiming des beenigen doortogts
konde verwachten , noodig tot den doorgang van een
voldragen Rind, bet zij daarna door de natuur, of door
inll-rumenten, of door de hand : zoodat wij misfchien , na
alvorens de eerie Operatic verrigt to hebben , ook tot de
tweede, of Seetio Caefarea, onze toevlugt zouden hebben moeten nemen .
Ik vreesde maar al to zeer bet geflelde van den Hr .
VAN wij (*) to zullen bewaarheid vinden, wauneer hij
zegt : „ Ik houde bet met verve de meeste en voor• naamfte Verloskundigen daarvoor, dat , welke voor.
• deelen de Synchondrotomia ook moge to weeg beengen ,
• dezelve niet in alle, maar alleen in fommige gevallen,
• in de plaats der Se&io Caefarea gefteld mag worden ;
,, al(') Iii ziltien Brief aan TAN MUNSTER , bij den Vitgever
dazes,, IJNTzMA, gedrukt.
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• althans dan niet, wanneer de afftand van bet fchaani•
•
•„

tot bet beiligbeen niet nicer dan 5:s duim R . M . kan
worden gerekend, en men van de achterwaartswijking
des heiligbeens geene of althans geene genoegzame
ruimtebezorging kan verwachten ." enz .
Hierin dan overeengekomen zijnde, en verder ailes,
war voor en tegen konde aangemerkt worden , over.
%vogen hebbende, werd eenltemiilig door de Heeren VAN
GALEN, TIER, GRESEN (Chirtirgijn to Drumpt en mede
Ambts-Chirurgijn in bet Ambt van h%ederbetuwe) en mij
tot de SeEtio Caefarea befloten . Na bet verband to hebben gereed gemaakt, plaattten wij de Lijderesfe op eene
tafel (hij gebrek vats lets beters) . I-let was onnoodig den
Catheter in to brengen, alzoo zij even to voren haat
water had gemaakt .
Mij aan der Vrouwe regter zijde geplaatst hebbende,
plooide ik de buiksbekleedfelen , liet dezelve door den
Vroedmeester TIER (tegen over mij geplaatst) met de
eene, en ik nan mijne zijde met de andere hand zoo veel
mo elijk opligtcnde houden .
Die gedeelte fneed ik in Lens door , ter lengte van
nngenoeg 6 it 7 duim, verwijdende daarna deze opening
naar boven en beneden , zoo dat ik in 't geheel eene wonde
van weinig minder dan 9 duim zaPgemaakt hebben .
Ik verkoos deze incite to doen, noch in de regter,
noch in de linker zijde , maar in bet midden van den
buik , dat is, tusfchen den navel en de Osfa Pubis, en
wet, om(na de bekleedfelen to hebhen vaneen gefcheiden)
niet in bet museuleuze gedeelte der buikfpieren , maar
in de eigenliik gezegde Linea alba door to komen . Na
fcheidde ik de larrelke af, tot op bet Peritonceum ; dit,
net eene kleine opening geopend hebbende , freed ilc
iirede naar boven en beneden op , ontlastende zich hierbijeen waterig vocht uit de buiksholte, ter hoeveelheid
van mistchien 3 oncen .
De bezwangerde Uterus vertoonde zich nu bloot aan
ons oog, makende bet mij gemakkelijk om de incifie in
dezelve to doen , to eerder wijl noch bloeding, noch
uitgang van eenig intestinum ons hinderde .
Ik verkoos nu in den Uterus flechts eene kleine incifie to
doen, in bet midden van dat gedeelte, hetwelk zich aan
ons oog, vertoonde . Hiermede zoo voorzigtig mogeliji, to
werk gaande , ten einde niet eenig deel van bet Kind to
beleedigen, verkreeg ik eene opening, waarin ik mijne
ga.
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gewone fonde inbragt ; op deze verwijdde ik de gemaakte wond, bragt daarin den vooriten vinger van mijne linkerhand , fneed op deze den Uterus naar boven
en beneden op, echter iiiet Iijnregt, maar in eene meet
fchuins naar de regter zijde gekeerde rigting, ter grootte van ongeveer 3 duim ; terwijl deszelfs dikte nagenoeg een duim zal bedragen hebben .
Teritond bij het binnenbrengen van de hand bond zich
de eene voet van he- Kind aan, waarop ik den anderen
mede buiten en vervolgens het Kind ter wereld bragt .
Met het uitbrengen van het hoofd zag men de baarmoeder zich reeds zamentrekken , zoo zelfs dat het min of
xneer moeite inhad , om het hoofd buiten to brengen ,
zonder verdere incifie to doen .
1k durve daarom , even als de Heer A . SOEK (*) ,
gerustelijk aanbevelen, om de opening veel Never 9 3 Io,
dan , gelijk velen , onder andere SMELLIE voorfcllrijven, 6 h 7 duim lang to maken .
Het Kind, dat zijn aanwezen en leven door fchreeuwen to kennen gaf, was een fchoon , voldragen en gezond Zoontje .
De baarmoeder trok zich meer en meer zamen, en , na
mijue hand en arm langs de thans afgefneden naveltIreng
to hebben bin .nengebragt , haalde ik de fecundina en veel
coagulurn of , en bragt cen en ander buiten de wonde
lilt .
Na bragt ik mijne band nogmaals in de lengte in do
wond van den Uterus in , en liet denzelven zich daarop,
en vervolgens op mijne vingers, zamentrekken; doende
slit, om, terwijl de Intestina en het Ornentusn ons nu hinderden, deze deelen buiten beklemming to houden der
zich zamentrekkende baarmoeder : en dit is , mijns be.
a.unkens, eene allernoodzakelijkfte vereischte in deze
l,unstbewerking . De ingewanden, bijzonderlijk de dar .
men en het net , wanneer die uitgeftrekte hoegrootbeid der bezwangerde baarmoeder ophoudt , en na
de ontlasting van het Kind enz . zoo aanmerkelijk
vermindert , vallen toe ; en hoe ligt kan een of tinder gedeelte derzelve alsdan in de wond der baar.
moeder imdringen , aldaar beklemd geraken , en toeval.
(*) Veerleskundige Waarnewingen van aware, zcldaaate en op+
w;crkenswardige Gevailen .
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va.llen to weeg brengen, welker ongunflige gevolgen op
rekening der Sehtio Caefzrea zouden kunnen gefield worden, en die ondertusichen, door deze nimmer to verzuimen voorzorg, moeten, en misfchien altijd kunnen
voorgekomen worden .
De baarmoeder zich nu zamengetrokken hebbende,
zal de grootte der daarin gemaakte wonde ter naauwe.rnood ruim 2 of 3 duim lengte hebben kunnen halen .
De intestina waren nu moeijelijk voor uitfchieten re
bewaren : wij bragten die gene, welke uitgefchoten waren, wederom binnen , en, na alles wat noodzakelij .k
was zoo veel mogelijk met fponzen to hebben gezuiverd , liet ik de wanden der wonde van bbven en beneden door mijne medehelpende Kunstvrienden bijtenbren .
gen en alzoo houden .
Daar de Lijderesfe b .uiten deze Stad , en dus van mil
*fwezig woonde, had ik mij reeds to voren bepaald, orn
de bloedige hechtingen in plaats der drooge to verrigten . Ik maakte dus de eertle hechting in bet midden der
wonde, en zoo vervoigens naar boyen en beneden , in
dier voege dat ik in bet geheel vijfhechtingen gedaan hebbe,
Welke bekend zijn under den naam van tusfchengeknoop .te .
Hierover lag ik eene fijne linnen brook, doorgeftoken
vereenigende dekpleisters , droog plukfel , en einde.lijk
vierkant gevouwen ftrooken linnen als compresfen . Len
algemeen omgaand fluitlaken voltooide verder bet verband .
De Lijderesfe , hierop to bedde gebragt, kreeg kort
daarna ligte brakingen ; en rriettegenftaande ik haar do
rust zoo veel mogelijk had aanbevolen, belettede haar
dit echter niet , orn zich in fdns niet eileen op hare reg •
ter zijde over re werpen , maar zelfs overeind to gaan
zitten, om de outlasting der breakfloffen to bevorderen .
Zeker ziInde , dat deze walgingen en brakirgen niet
konden veroorzaakt worden door eenige beklemming der
deelen in de wonde van den Uterus , deed ik haar lepelswijze eenig koud water toedienen, en had kort daarop
bet genoegen van to zien , dat ze geheel ophielden, en
zif mil betuigde zich zoo redelijk wel to bevinden its
mogelijk was . Zij was niet buitengewoon pijnlijk ; do
pots was, hoezeer klein, echter zeer geregeld ; en, daar
zij federt de laatf'e driemaal 2¢ uren geene rust had
genoten, verlangde zij naar ftilte, om , ware 't moge.
lift, wat to flapen .
Dc ktwistbewexking beneveas bet verband hebben in
bet
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bet geheel 19 minuuten geduurd . De Lijderesfe heeft
dezelve met den meest mogelijken moed en flandvastigheid ondergaan, geene blijken van groote fmert gegeven , en zeker gedurende do ganfche bewerking niet weer
bloeds verloren , dap eene Kraaulvrouw gewoonlijk ver .
liest .

(Het floc hierna .)

VAARNEMINGEN, OVER DE MIDDELEN, OM DE QNDER,SCHEIDENE TRAPP.EN VAN VLJJTBETOON EN AANDOENLIJKHEID, IN DE VOGELEN ZIG BAAR,
DIET ELiANDER TE VERGELIJKEN:.
(Volgens M. LACEPEDE, Lid van den behoedenden Stnaar
Pn

van het Nationaal Injlitu'ut in Frankrijk.)

~Eetie vrij groote maate van deelneming en aandaeht
,,r wordt eigenaardig in ons opgewekt , door de befchouwirrg van de onderfcheidene Vogelfoorten . Het is
een voorwerp, dat den Liefhebber der Natuuriijke His .
tone eene Dierenfoort under 't ooge brengt, aanmerkens
waardig
g uit hoofde van de geuaante , de eigenaardige
hoedanig- en hebbelijkheden .- Het verfchafl den Schil.
der modellen van bevalligheid, van viugheid, en kleur.
rchakeringen, tens fchitterend en zamenflemmend . :let verleent den Dichrer de verrukkendfle verbeeldlngen,
de levendigile vergelijkingen, om hjn werk met nardige
bijfieraaden to verrijken . m. Ann de Vogelen zijn ook
zielen, met gevoeligheid begaafd, de gelukkigile oogen .
blikken der fcboonfle dagen verfchuldigd , de zacntil:e bekoorlijkheden van bet verrukkendst jaargetiide , ett
de onfchuldigile vermaken van bet gelukkigst tijdperit
des menfchelijken levens .
Alles, derhalve, 't geen ons kan opleiden tot eerie
naauwkeuriger kennisfe van bet Gevederd Gefacht, en
wat ons in that Felt om juister to oordeelen ten opt1gte
van de bekwaamheden,nan deze Dierenfoort eigen, ineeten wij ontvangen met eene daaraan verfchuldigde mate
van welgevallen . -- In de overweging van dit ondertwerp moeten wij eene behoorlijke maate van anndach ;
vestigen op die boedanigheden der Vogelen, welke den
waarnemer meest in 't oog loopen r het ilerkst treffen ;
ep
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op die, welke ons punten ontdekken van gelijkvormig .
Jeid met het vernuft van andere Dieren, en welke kunnen ftrekken, om, met eene grootere mate van naauwkeurigheid, to bepalen de mate van Inftinc`t, den Vogefen ten deele gevallen : de meest blijkbare dezerzijn, hun
Vlijtbetoon en Aandoenlijkheid .
Om de kracht derAandoenlijkheid en de uitgeftrektheid
van Vlijtbetoon in deze Dierenfoort to bepalen , en vervolgens, uit de bijzonderheden van elk verzameld, eene
algemeene fchilderij op to haugen van deze bekwaamheden , in betrekking tot de Vogelen in 't algemeen befchouwd, is het r_iet genoeg, met gezette aandacht to
onderzoeken de daadzaken , welke afhangen van deze
twee hoedanigheden , of deze met naarftigheid op to
fporen en met naauwkeurigheid to berekenen ; wij moeten, daarenboven, ons in that gefteld vinden, om, met
eene bijzondere naauwkeurigheid, de uitkomften en waar .
nemingen to vergelijken, gen iaakt op de eene foort, met
die, welke zich in andere foorten aanbieden .
Met dit oogmerk heb ik het voegelijk geoordeeld, aan
't oog der Liefhebberen van de Natuurlijke Historie en der Reizigeren voor to ftellen eene vergelijkende Schaal van der Vogelen Vlijtbetoon en Aandoenlijkheid .
Ten opzigte van bet Vlijtbetoon ftaat waar to nemen ,
dat wij geene andere middelen hebben, om de mate daarvan in bezielde wezens to bepalen, dan de uitkomften
van die bekwaamheid ; dat wil zeggen, de meerdere of
mindere mate van volmaaktheid, zigtbaar in derzelver
werkzaamheden . Te dezen aanzien mag dezelfde ou itandigheid wegens de Vogelen waargenomen worden,
als ten opzigte van bijkans alle andere levende fchepfekn . Derzelver opmerkenswaardigfte werkzaamheden hebt en Been under doe], dan het,vervaardigen, fchikken en
toerusten van hunne-verblijfplaatfen . Zij betoonen hunne grootfte werkzaamheid in het toerusten en beveiligen
hunner wooniteden ; voor dat tijdperk van vermaak en
fmerte, van genot en onrust, wanneer zij een nieuw gellacht zullen voortbrengen 't zelve met aandacht bewaken, voeden, befchermen tegen de ongunst der jaargetijden . Het is to dezer gelegenheid, dat de Vogels alle
bunne vermogens , al hun vernuft en vlijtbetoon to werk
itellen . Bet is derhalve in het vervaardigen hunngr NesLen, dat wij de voetftappen van der Vogelen Vlijtbetoon
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Bnoeten opfpeuren . Het is in de voornaamfte verfehll .
lendheden, welke zich opdoen in deze wooniteden der
Vogelen, dat wij de meerdere of mindere mate van volrnaaktheid, in huu werk ten Loon geipreid, ontde kken .
En dewijl doze verfchillendleden zich zeer gemakkelijk
laten ontdekken zelfs onder eenige punten van algemeene
eenpatigheid, heh ik geoordeeld dezelve te moeten aanvoeren, om de vergelijke.nde Schaal op to maken, welke
ik het waag der opmerkinge van alle Liefhebbers der
Natuurlijke Historic aan to prijzen .
Deze Schaal is verdeeld in acht Graden, die elk bijkans even groot ziin . Op het laaglte punt dezer Schale
plaatfen wij het Vlijtbetoon dier Vogelen . die geene nesten voor ziehzelven vervaardigen, maar die van andere
Vogelen innemen , als de Koekoek en de Uil ; of de
zoodanige, die zich to vrede houden met het geringe bea
iichutfel, 't wells zi,' vinden aan de zeeitranden, gelijk
de IJsvogel ; of in het zand, gelijk de Struisvogei ; in
de opene velde,r, gelijk de Patr s ; of op den, top van
cene brokkelige rots, gehjk de Arend en de Gier .
De tweede Graad wijst die Vogcls aan, die huhnt, nesten vervaardigen van ruwe ftoffen, zonder keuze zamengeraapt , zonder bezorgdheid upeengehoopt ; gelijk ae
woonftede, aan den zeeoevn gemaakt door den grooten
en zwaren Vogel, bekend onder den naam van 111batros .
Voor den derden Graad beftemmen wij de nesten, vere
vaardigd van bouwitoffen , redelijk wel gekozen, met
opmerking toebereid, en dikwijls van zeer verre gehaald ;
nesten, bij voorbeeld, vervaardigd van mosch, bedekt
met kle.i, en van binnen g evoerd met kruiden en bladen ;
als de nesten der Meerlen en ander klein Gevogelte .
Wanneer de bouwitoffen doorweven zijn met cene zekere mate van kunde, met kunst bewerkt, en zamengevoegd door eene menigte van behoedzaamheden, gelijit
men op eene bijzondere wijze befpeurt in her nest van
den grooten Vogel , lien men aan de zeeftranden vart
Zuid-/Imerika aantreft, bekend onder den naam van de
Kaniichi ; deze loort komt op den vierden Graad der verfelijkende Schale .
Aan den vljfden Graad mogen wij eigenaardig toevoeen die Vogels , wier zorgvuldig opzoeken en ondercheidend oordeel hun aanzetten, om aan derzelver nest
ten den voegelijkften hand to geven , ten einde die to
$IENG. 18o$A no . a.
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befchutten tegen de gevaren, welke hunne teedere en
verdediglooze jongen dreigen . Het is op deze wijze dat
de Colibritjes hunne zwakke woning hechten aan bet uiterite van een hangenden tak , en dezelve met eene fchroomvallige bezorgdheid bedekken , door middel van de bladeren, die de uitbottende fcheuten van den zwakken tak
omrtngen .
De zesde Graad behoort aan de Vogelen, die de grootite voorzorgen dragen, om voor de veiligheid van hun
klein gezin to waken , en wier nesten, gelijlt die van verfcheide foorten van Zwaluwen , naauwe ingangen en
bogtigloopende toegangen hebben , alsmede eene foort
van afdak of luifel .
Tot den zevenden Grand brengen wij de Vogels, wier
wijfjes de woningen digt aan elkander bouwen , on ,
door eene uitflcekende mate van Vlijtbetoon , hare werkzaamheden to gader voortzetten en hare woningen vol .
tooijen, die aan elkander palen , en voorzien zijn met
ingangen en openingen op het grootite gedeelte van den
omtrek .
De achtfte Graad moet bewaard blijven voor de ZtjIr
en de Caciyues , wier wijfjes, dikwijls ten getale van
vijftig , in vlijthetoon de Bevers op ztj,de ftreven , eq
hare nesten, hoewel van elkander onderfeheiden, bepalen under een breed er algemeen bedekfel, 't welk over
alle de kleine woningen been ftrekt, en met geene moge .
lijkheid kan vervaardigd worden, dan door eene beftendige en zeer ongemeene zamenvoeging van eenftemmigeri
arbeid . -- Deze laatstgemelde bijzottderheid maakt bet
hoogfte toppunt uit van bet Vlijtbetoon der gevederde
Bende .
Dat wij nu nederdalen van de overweging onzer eerfte
vergelijkende Schaae , om vervolgens op to klimmen tot
eene Schaal van gelijkvormige Nestvervaardiging .
Dat wij thans de rekening opmaken van de onderfcheidene kenmerken van Aandoenlijkheid in dezelfde Vogelen, en een maatltaf voorftellen van die eigenfchap, verdeeld in acht bijkans gelijke Graden , en volgens bet
zelfde plan als de voorgaande Schaal, welke ons der Vogelen Vlijtbetoon voor oogen hield .
De mate van Aandoenlijkheid in alle Dieren moet opge .
maakt worden nit derzelverbedrijven ; en onder alle bedrij ..
Yen, welke t huis gebragt moeten worden tot derzelver Aandoen
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doenlijkheid, is de gewigtigfte en opmerkenswaardigfe ,
de aard en de duur van derzelver geneigd- en gehecht •
held in bet paren aan elkander .
Dat wij, overzulks, de geaard- en hebbelljkheden der
Mannetjes onder de Vogelen, ten opzigte van de Wijfjes, gadeflaan ; zulks zal ons eene Schaal van Aandoenlijkheid opleveren, even als de werkzaamheden der Wijfjes ons de vergelijkende Schaal van Vlijtbetoon verfchaften .
Onze eerfte vraag valt thans : welke Vogels moetett
wij plaatfen op den eerften of laagRen Graad 1? Het antwoord is : die Vogelfoort, welker Mannetjes de Wijfjes
verlaten, vt56r dat deze toebereidfels waken tot bet vervaardigen der uesten , om er eijeren in to leggen . -Welke Vegelfoort komt,aatien
tenn van den tweeden
Graad , in aanmerking ? Die ., welker Mannetjes bij de
Wijfjes blijven, gedurende bet meerdergedeelte van den
t1jd , welke tot bet vervaardigen der nesten gebezigd
wordt. 't Is onnoodig , voorbeelden van deze beide
zwakke Graden van Aandoenlijkheid bij to brengen .
In den derden Graad mogen wij plaatfen de Casrgtaes,
van welke wij reeds gewaagden ; bet Vlijtbetoon deter
Vogelen heeft to weermalen de vorwondering gaande ge .
maakt der Inwoonderen van Zuid-ilmerika. De Man.
netjes houden zich beftendiger op bij de Wijfjes ; zij ver.
latenz nietadszijdenstenvra digen,muarv ien
nen daartoe hunnen bijaand, en voltoctijen ze met eene
mate van geduld en vlijtbetoon ., die de v:erwmtde.
ring eens Liefhebbers der Natuurlijke Historic gaande
maakt .
De vierde Graad flelt ons voor oogen die Vogelfoort,
bij welke de Mannetjes de Wijfjes bewaken en befcher ..
men, gedurende den verdrietigeir tijd der broedinge . zij
brengen dezelve een gedeelte van bet gezochte voedtel,
't Been zij ten levensondertoud behoeven, en trachtett
door hunnen zang de verdrierelijkheid der dagen van
broeding to verkorten .
Senoon andere werelddeelen
voorbeelden van dezen acrd opleveren, zal bet genoeg
zijn bier to gewagen van den Nachtegaal, die door de
itreelendte toonen de bosfchen doet weergalmen, en dent
itillen nacht deelgenott maakt van zijne minnetoonen .
De meerder deelnemende belangftelling, weike bet Man .
netje aanzet om to gader met bet Wijfje de eijeren to
broedeu, iicekt tot aanwijziiig van den vijfden Graad
H 2
op
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op onze vergelijkende Schaal . Met vermaak befchouwt
men deze optrerkenswaardi'ge gehechtheid in de talrijke
en fchoone Geflachten der Papegaaijen , en in de Farilie
der Vliegen-vogelties , die zich in de brandende luchtftreek onthouden , met fchitterenden luister vliegen, en
nis van goud, diamanten en robijnen fchitteren ; die van
de Natuur eene gelijke mate van Schoanheid en Aandoenlijkheid ontvangen hebben . Niet min bekoort bet ons ,
die zelfde verknochtheid to zien in de donkerverwige Vo .
gelen van den Neorder-Oceaan, die, met weinig veranderings , leven to tnidden van klippen, met fneeuw bedekt, en de ontzettendfle ijsklompen .
Den zesden Graad beftemmen wij voor de Vogelfoort,
wier . Mannetjes ,gelijkd rOoevan,hud
dend deelen in de teedere bezorgdheid van bet Wijfje
ter opvoedinge derjongen .
Op den zevenden raad zien wij de Pellikanen en eenige wilde Duiven, wier Mannetjes zoo we1 als de Wijfjes in hunnen mond bet noodige voedfel voor bet teeder
geflacht bereiden,
Eindelijk wordt de achtfle Graad, met regt, toogewezeu aan deze Mannetjes onder de Vogelen, wier ver
knocbrhefd fterker en duurzamer is , en hun aanzet om
bij hunne Wijfjes to biijven, dezelve to befchermren en
to veadedigen , langen tijd nadat de ongenn reeds uir
vliegen . OP dit hoogfe gedeelte der Schale moeten wij
2anfchrijven eene foort van Zee-zwaluwen, en weinige
foorten van Faizanten . Hier ook ontmoeten wij de Pa.
trijzen , welke wij op een ander gedeelte onzer Schale
met eene mindere mare van Vlijtbetoon aantroffen .
En, indien wij, na de Aandoenlijkheid ett hot Vlijt .
betoon der onderfcheidene Vogelfoartett overwogen re
hebben , op nieuw eene vergelijking maker van huu
Inftin& of Verf1and , hoe vele voorwerpen van. onder
fcheiden acrd , die de aandacht eens Wijsgeers verdienen , deen zich alsdan niet op in de verdeeling dezer
drie hoedanigheden , en in de mate van die bekwaamheden , welke de Natuur aan iedere Vogelfbort heeft toe .
gevoegd ?
Voor bet overige valt bet Tigt, zich to verbeel'den,
dat, om eene tlipte vergelijking daar to ftellen tusfchen
de onder1cheidene foorren , wiei Vlijtbetoon en Aandeenlijkheid zal befchreven worden , met betrekking tot de
Schalen ., zoodanig als wij dezelve hebben aangenomen,
het
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hct noodig zal wezen, de flotfom aan to wijzen, opa*
gemaakt uit deze hoedanigheden ; hoe veel er moet toegefchreven worden aan den invloed der luchtitreke op
de Vogelen, aan de hgogte der luclusgelteltenisfe gedurende den broedtijd , aan de hoedanigheid van het
voedfel, best gefchikt voor elke klasfe, aan de eenzaatnheid hunner wijkplaatfe, aan het getal hunner vijanden,
aan de fterkte der wapenrusting , elk gefchonken ten
aanval of to verdediginge, aan de grootheid der vleugelen, aan de fnelheid der vlugt, aan de kracht van den
fnavel, aan de afmetingen der pooten, aan de gedaante
dier werktuigen, met welke de Natuur dezelve befchonken heeft, om to verzamelen, to vereenigen en to fchik .
ken de ttoffen, van welke zij de nesten vervaardigen .
Het is, overzulks, de meerdere of mindere volkomenheid, in het maken der Nesten to befpeuren, die de onderfcheidene Graden van Vlijtbetoon in de Vogelen aanwijst ; en het is derzelver beftendigheid, en de uitgettrektheid van der Mannetjes verkleefdheid aan de \Vijfjes,
the de onderfcheidene Graden van derzelver Aandoenlijkheid aan het licht brengt .
Door deze twee vergelijkende Schalen aan to nemen en
met oordeel to bezigen, zal bet inogelijk zijn om betrekkingen van her grootfte aanbelang voor den Natuurkun .
digen to ontdekken, en ook eenige, die niet geheel nutteloos zijn voor den diepstdenkenden Bovennatuurkun .
digen .
Naardemaal deze waarheden veelvuldig moeten wezen,
vatbaar voor een aantal toepasfingen , en vruchtbaar in
daarmede overeenftemmende uitkomiten, kunnen zij den
natuurkundigen Wijsgeer demiddelen verfchaffen,om tot
hoogere en meer algemeene beginfelen op to klimmen .
Flij mag van nadering tot nadering , van hoogte tot hoogte voorttreden , op eene wijze , dat hij ten toppunte
komt, van waar zich de verstftrekkende uitzigten op .
doen .
Hij zal zich in ftaat getteid vinden, om, met
een' trap van mindere onvoikomenheid , to komen tot
eene nadere kennis en dieper inzigt van de alvermogende
Natuur , die het toonbeeld is van alien Vlijtbetoon en
de bron van alle Aandoenlijkheid , de eerfte oorfprong
van bekwaamheid , van deugd en van geluk 1
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LBVENSBiJZONDERIIEDEN EN KARAKTER VAN JOANNES LUZAC, HOOGLEERAAR TE LEIJDEN, EN

IN DE RAMP DIER STAD,

1807,

(Uit bet

D

I2 JANUARIJ

OMGEKOMEN .
Fransch.)

e eerbied, aan den rampfpoed verfchuldigd, gebiedt
ongetwijfeld, dat men, na eene zware ramp, de
algemeene droefheid omtrent alle de flagtoffers laat
werkzaam zijn, en zich niet haaste, om haar tot een
derzelven zich bijzonder to doen bepalen .
Dit laat
zich inzonderheid toepasfen op de gelukkiglijk zeldzaIne rampen, die, eenemenigte huisgezinnen onverhoeds
treffende, een geheel yolk in ronwe dompelen . Terwijl
het menschdom nog troosteloos zucht onder eene zoo
diepe wonde , ware het niet welvoegelijk, van de nadeelen to gewagen , welke met name de wetenfchappen en de letteren ook daarbij kunnen geleden hebben ;
en de vriendfchap zelve zoude van haatzucht kunnen
befchuldigd worden, iildien zij wierd verrast, op haar
graf alleen tranen flortende . Van hier dat, na de ge .
duchte uitbarfting van den Vefuvius , die , in de eerfte
ceuw der Christen- jaartellinge, geheele fteden deed verdwijlien, TACITUS geenen fpoed maakte met het opfpoTen van bijzonderheden wegens het treurig einde des
beroemden Schrijvers (PLINZUS) , welke in die ramp
was omgekomen ; eerst nadat hij de algemeene droefheid had laten bedaren , ondervraagde hij over dit onderwerp zijuen vriend PLINIUS den jongen, en bekwani
van hem het verhaal, hetwelk wij nog heden, zevenLien eeuwen na de gebeurde zaak , met zoo veel deelnemings lezen .
De werkzaamheden des achtenswaardigen Schrijvers,
van weaken ik zal fpreken , maakten niet zoo veel geruchts als die van PLINIUS den Natuurkundige, doch
zlj waren alien nuttig ; en ik he!) lieden van allerlei
natien in zijne eenvoudige woning hem zien gaan begroeten , om hem to leeren kennen en hunnen dank to betuigen .
Om zijne deugden, nog nicer dan om zijne
italenten , zoude hij verdiend hebben , tot lofredenaar
ten
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ten zoo beroemd' Schrijver als PLINLUS den jongen gehad to hebben . Een ongetooid verilag doende van ziju
]even en werkzaamheden , zal ik nan zijne gedachtenis
de hulde doen , zijner fchimme meest aangenaam, en der
vriendfchap meest betamende , door welke wij vereevigd waren .
JOANNES LUZAC , geboren to Leijden, a Augustus
1746 , en overleden I2 Januarij 1807, flagtoffer der
uitbarftinge , welke, op then dag, een groot gedeelte
dier find vernield heeft , was gefproten nit een geflacht
van Franfche afkomst, welk ten tijde der herroepinge
van bet Edikt van Nantes bet vaderland had verlaten .
Zich naar Holland hebbende begeven, vond het aldaar
ten bef'aan in den Koophandel, die door deszelfs voorwerp words veredeld, en, ter voortplantinge van wetenfchappen en geleerdheid medewerkende , om zoo to
fpreken in derzelver luister deelt . Geboren van eenen
Vader, die, door zijnen Band, met de doorluchtigfie Geleerden van Holland in betrekking {fond, genoot
de Heer LUZAC eene zeer zorgvuldige opvoeding . Met
een gelukkigen uitflag leide hij zich toe op eefeningen, in haren aard zeer onderfcheiden, op de wiskunde , de geleerde taien, en de regtsgeleerdheid .
Met roem begon hij zijne loopbaan in de pleitzaal ,
eene loopbaan zoo aanlokkende voor een fraai vernuft
in alle landen, en vooral in Republieken, alwaar zij
dikmaals tot leerfchool diende voor ftaatsmannen en rot
eenen trap der eere . Reeds vertoonde zich aldaar aan
den Heer LUZAC in het toekomende een fchitterend verfchiet , ik wil zeggen, fortuin, vele klienten , vrienden , en zelfs roem , - toen hij genoodzaaktwas , zijne
uitzigten op to offeren aan den wensch zijner familie,
die hem tot eene andere foort van werkzaamheid riep .
Een zijner Oomen , de Heer ETIENNE LUZAC, vertrouwde hem bet fchrijven der (Franfcbe) Leijdfche
Courant, waarvan hij langen tijd eigenaar en fchrijver
geweest was .
Sedert bet jaar 1770 fchreef de Heer J . LUZAC alleen
dit blad, zoo bekend in Europa onder den titel van Nouvelles extraordinaires de divers endroits .
Algemeen beken d is bet vertrouwen,welkdit Nieuwsfchrift had ;het
was inderdaad Europisch , en bijkans diplomatisch geworden . Geen Gezant , geen Staatsman was er, die
aan hetzelve boven alle anderen niet den voorrang gaf ;
H 4
to
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word bet ten dienfle van den Divan in
huize van den Heere
LUZAU reizlgers ontlnoet, kornende nit 4nerika, Indie
fill. C7ina, die hem beetuigdeu , voor hoe groot een geIulc zij bet hadden gehouden, zijue Courant in die afgelegene gewesten to hebben gevonden , als zijnde aldaar
fret eenige Iniddel um hun den politieken Nat van Europa to leeren kennen . Ten alien tijde zal dezelve gezocht worden , als de zekerfle en rijkfte bewaarplaats
van alle voorvallen, behoorende tot de gefchiedenis der
dertig jongstverloopene jaren, en in bet bijz .onder van
de tijden, voor den inval in Holland .
Meer dan eens had de Heer LUZAC gelegenheid, om
aldaar blijk to vertoonen van den voortreffelijken geese,
d.ie hem bezielde, bet zij als nlensch en waren menfcheavriend, bet zij als Bataaf en Patriot, in den waren zin,
bet zij, eindelijk, als een !iransch' afflammeling , eti
belijdenis doende van eene verlichte verkleefdheid aan
lret flaatkundig flelfel , welk zijne beide Vaderlanden
vereenigde . De Revolutie en de Amerikaanfche oorlog
waren voor zijn blad een luisterrijk tijdperk, waarin hij
zich boven de gewone nieuwspapieren oneindig verhief.
Noodeloos is bet, to nielden, aan welke zaak de Beer LUyAc zijne toegeda,mheid llet blijken . Bet Bmerikaanfche
Congres, door geheel Europa erkend , deed, door zijneti
Gezant bij do Algemeene Staten, aan den Hem LUZAC
eene vereerende getuigenis van zijne achting , ik had
1chier gezegd van zijne dankbaarheid afleggen .
Nooit was er in den ijver van den Heere LUZAC voor
de vrijheid let overdrevens of onbefcheidens ; een to opregvriend was hij van dezelve , en re gelijk een to edit wijsger, ctan dat hij geen tegenflrever zou geweest zijn van
alle huichelaars in het patriotisme en in de wijsbegeerte .
Jhoewel zeer wijs en onpartijdig in alles, wat nit zijne
pen kwauu , ondcrvoiid de Beer LUZAC daarom niet minder levendig
to Konflanti,:opel

let Trksc ;i verraaid ; en ii, heb ten

Ces haines vigoureufes ,
One dolt donner le vice aux awes vertueufes (*) .
„ Dien geweldigen haat, welken do
a , zame zielen moor verwekken ."
~~

MoLIERE, Mifant1r®pe.

ondeugd aan deugdDit
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Dit was genoeg om hem tot een fpeelbal dier vijandeti
to doen dienen , welke groote verdienite allerwegen ont .
moet : Vitiurn parvis magnisque civitatibus commune, ignorantiam re£ti et invidiam (*) ; „een gebrek, aan kleine
• en groote teden eigen, onkunde van de regtvaardigheld en nijd ." Er was geene hoop om hem met zeheid
•kere
gevoelens zich to doen vereenigeh ; en bet waren
niet zoo zeer zijne fchriften, als zijn karakter, hetwelk
hem eenige vervolgingen berokkende , in een voor alle
tvaarlijkonafhankelijkegeesten inderdaad netelig tijdftip .
Niet zoo fmartelijk voor den Heere LUZAC was die,
welke hem noodzaakte , den arbeid to (taken, aan welken
hij een groot gedeelte van zijn fortuin en roem was verfchuldigd, als die hem van zijne jonge en talrijke leer .
lingen beroofde . Sints lang vervulde hij twee leerftoelen aan de. Univerfiteit to Leijden : den eenen in de Gefchiedenisfen, den anderen in de Griekfche taal, waar •
in hij toonde, een waardig opvolger to zijn van den
vermaarden L . C . VALCIfENAER . Zoo dra de ffemme der
geregtigheid zich in zijn Vaderland Ron doen hooren,
herkreeg hij zijne beide ftoelen ; en de laatfte jaren van
zijn ]even waren geheel aan de letteren gewijd . Dezelve lenigden de droefheid, welke bet herdenken aan bet
geleden onregt in hem voedde ; zij dienden terverpoozinge van de droefheid, welke bet verlies van eene met
refit beminde echtgenoote hem veroorzaakte .
De werkzaamheid, welke zijne twee leerfloelen vor .
derden ; zijne genaakbaarheid ter alter ure voor de zulken zijner leerlingen, die in zijne gemeenzame gefprek.
ken eene aanvulling zijner lesfen kwamen zoeken ; de
zorge, eindelijk, welke hij voor de opvoeding van zijiIe kinderen droeg : dat alles zoude genoeg geweest
zijn , om alle de dagen van een minder arbeidzaam
mensch , of van een minder werkzaam verftand , to verflinden ; dock geene andere uitfpanning zoekende, dan
den overgang van den eenen arbeid tot den anderen ,
vond hij niet flechts den tijd tot bet in orde brengen en
uitgeven der nagelatene Werken van den Heere VALCKEutALa (t), maar ook tot bet zamenitellen van een Werk,
bet.
(*) l ACITUS.
(t) Callimachi Elegiarum fragments , cum Etegid Tibulli
Cal<inmachea , collelia atque illufirata d Ludovico Casparo i'alc1-1 5
ke.
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hetwcl-k binnen kort bet licht zal zien , en waarin men
zal ontmoeten her refultaat der langdurige oefening en, of liever bet kort begrip der geleerde lesfen diens
ekwarnen Hellenists . De titel is : Lectiones 4tticae . De
Beer LUZAC was bezig met daaraan de laatfte hand to
leggen, toen de ramp van Lefjden hem ontrukte aan
zijn gezin en aan zijne vrienden , die hem lange zullen
betreuren, aan zijne leerlingen , die hem als eenen va .
der beminden, aan de beroemde fchool, tot her handhaven van wier billijke vermaardheid hij met eere hielp
bijdragen, aan zijn Vaderland, welk hem onder zijne
achtenswaardigae burgers telde .
Ik zal niet ontveinzen , dat de Heer LUZAC aan
de Conftitutie van zijn Vaderland in gemoede verknocnt was ; maar hij behoorde niet tot die bekrom'
jene republikeinen , die door zekere woorden vetrichrikt, door zekere uitwendigheden in woede gezet
worden ; met een fijn gevoel en een bondig oordeel
Hex
drong hij door tot op den grond der dingen .
harakter, de zeden , bet geheele gedrag van eenen
republikein zoo als de Heer LUZAC was, zouden berekend geweest zijn om klem to geven aan de leer van
~t pNTESIZUIEU , die de deugd tot her beginfel eener
lrolksregering flelt . De deugd was bij hem geen ijdele
rtaam of eerie bloote befpiegeling ; hij gaf er her voor.
beeld van, en deed haar beminnen . Her blijkt uit zijne
meeste werkzaamheden, dat bij hem de beoefening der
Ee,eerdheid met de vereering der deugd als ineenfmolt .
tinder de menigvuldige Verhandelingen , welke onder
zijn opzigt in her licht verfchenen, zal ik van twee
gewagen , die tot titel voeren : Obfervationeg in loot
veteruna , prcecipue qua Punt de vindi&a divina . Men heeft
van hem twee Redevoeringen , aan de Univerfiteit to
,Lefjden uitgefproken , waarvan de eerie tot titel voert
De Sccrate cive, ook den Nederduittchen lezeren be .
kend, onder den titel : Socrates als Burger befchouwd ;
de andere : De eruditione altrice virtutis civilis, prefertim in civitate liberd,

Met

kenaer, edidit, prafatiane ,rtque indicibtds inflruxit 7oannes
L uzac.
Ludovici Caspari Valckenaerii Diatribe de dril7obulo 7udx o s
edidit et pricfatus est 3 ° aannes Luzac s8©6 .
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Met de gezondfle wijsbegeerte en cenen rijkdom van
onderfcheidene kundigheden paarde de Heer LUZAC
gene eenvoudigheid en opgeruimdheid , die zijne verkee.
ri-ng zoo aangenaam als leerzaam maakten . Gedurende
cenigen tijd deelgenoot zijner werkzaamheden, kende
ik bet bekoorlijke zijner gefprekken ; ik verbeeldde mij
bij wijlen , eenen der wijzen uit de Oudheid to hooren .
Hem hoorende , vergat 1k ballingfchap en verbeurdverklaring ; en hij lenigde voor mij de allerzwaarfle verliezen .
Zijn verlies werd levendig gevoeld to midden der al,
gemeene rouwe , welke bet verfchrikkelijk voorval ver.
oorzaakte, waardoor hij is omgekomen . Zijne fchrif.
ten zuilen zijne nagedachtenis doen leven ; en bet por .
tret , welk ik gefchetst heb , zoude daartoe kunnen bijdragen, indien bet mij gelukt zij, een denkbeeld van
zijne talenten en werkzaamheden gevende , zijne ziel
to fchilderen .
A.

B.

VITTREKSEL UIT HET REISVERHAAL VAN EEN
HEER, BEHOORENDE TOT HET RUSSISCHE GE%
ZANTSCHAP, IN DE INIAAND JULIJ 1805
NAAR PEKIN GEZONDEN .

"/gene menigte bezigheden verdrongen zich op den dag
J~ van mijn vertrek . Eenige zaken , tot mijnen post behoorende, moesten afgedaan worden, en de order, otn
Petersburg den 25 Junij voor den nacht to veriaten, was
onherroepelijk . Vergeefs wilde ik oni eenig uitftel
verzoeken ; de bedienden van den Gezant kwamen ieder
oogenblik, om de toebereidfels tot de reis to befpoedi .
gen, en to zien, hoe men er mede ftond . Deze overnaat van ftrengheid in alle de bevelen , de krijgsplegtigheden, metwelke zij omkleed werden, hadden harem
rond in het begrip van de noodzakelijkheid eener meer .
ere ondergefchiktheid, dan in bet jongfte Gezantfchap,
in den jare 179-2 naar Koniantinopel gezonden . Met
reden voorzag men , dat op een zoo verren togt, door on,
bebo uwde en woeste landen, de krijgstucht to noodzakelijker zou worden , naar gelarige der menigte van belioeften
em
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en gevaren . Daarenboven was bet vertrek van bet Gezant •
(chap bepaald geweest tegen de jongstvoorgaande lente,
en het was tijd om bet niet ]anger uit to ftellen .
Ik vertrok 's avonds ten elf ure . Ik bevond mij onder de dertiende en laatite afdeeling van bet Gezantfchap , flaande onder bet bevel van PAUL PETROWITSCI(
VAN CARANLOF, Ollicier der Keizerlijke Kamer .
Eene reis door bet binnenfle van Rusland vordert in
den genen, die dezelve onderneemt, eene gezondheid
en ligchaams(lerkte, evenredig aan de ontelbare vermoeijenisten, aan welke men is blootgefleld . De wegen zip
dikmaals verfchrikkelijk ; men ontmoet er bijkans geene
herberg ; alle de voorwerpen van de eerlte noodzake.
Iijkheid moet men medevoeren . De boeren verkoopen
thee en kofflj ; doch zij bedienen zick van de gelegen .
heid, om aan tie reizigers, die er niet van voorzien zijn,
dezelve tot cen buitenfporigen prijs to verkoopen . Zoo
gaat bet ook met de overige levensmiddelen .
Op den 9 Julij kwamen wij to Nowgorod, wiens alouden
Juister Petersburg heeft verdonkerd . Waldayis door
gansch Rusland vermaard om de fraaiheid zijner lig,r
gipge . Deze (tad is gebouwd aan den oever van her
nicer van denzelfden naam, en (loot tegen de bergen, tusfchen Petersburg en Moskou gelegen .
Deze bergen doen Moskou zeer veel naar de (lad NeuZij bevat binnen hare muren vele
renberg gelijken .
plekken lands, die zelfs nog niet ontgonnen zijn . De
levensmiddelen zijn er veel beterkoop , dan die men under weg moet koopen .
Den t9 Julij gingen wij op refs na ;tr Siberie. \Vij be .
reikten I9ladimir. Deze aloude en beroemde (lad, die de
verblijfplaats van vele Vorflen is geweest, is zeer aangenaam gelegen tusichen bergen en midden in een
vruchtbaren oord . Zij ontleent haren naaw van Karen
(lichter . Een der opvolgeren van WLADIMIR, ANDREAS
BOCOLINBSKY, bragt derwaarts den Koninklijkenzetel over,
die duslang to Kiew was geweest, en maakte haar tot
de HoofdUad van zijn Koningrijk . Hij vergrootte en
verfraaide haar, en deed vele aanzienlijke gefchenkea
aan de hoofdkerk van ST . DEMETRIUS . Hij fchonk haar
een beeld van de H . Maagd , welk hij der (tad Wufchegrad had ontnomen, en ann welk nog heden vele
wworrderwerkerr worden toegefchreven . Verfcheiden op .
yolgers van WLADIMIR zijn in de hoofdkerk begraven,
en
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en de kriesters bewaren derzelver graven met alle da
zorgvuldigheid , welke men voor de overblij€fels der
1-Ieiligen draagt .
Binnen den omtrek van 1Vladimit liggen verfcheidetl
i oogten ; zij zijn met kerken of kloosters bebouwd . De
Kliasme heeft bevallige kronkelingen in de vlakte, en
vertoont hier en daar fchilderachtige gezigten .
Het diftrikt, waarin Duratfchewo ligt, en alwaar wi
den 22 Julij aankwamen , is misfchien eene der nijverigfln
provmcien van geheel Rusland ; er zijn over de twintig
fabrieken, en onder deze zestien glasblazerijen .
Nischniy Nowgorod werd in den jare Is2o gebouwd,
door Priors GEORGE WSEWOLODOWITSCEI, en was, federt vole jaren , de verblijfplaats zijner opvolgeren .
Hare Jigging, aan de zatnenvloeijing van de Oka en de
Volga, is voordeelig , en hare hand, op de toppen van
twee bergen , geeft haar een zeer fchilderachtig aanzien .
De graan- en zouthandel is er zeer levendig ; jaarlijks
worden daartoe drieduizend rijtuigen gebruikt. Velerlei bout, doch vooral eikenkout, komt er , van Kafaa
af, de Volga affakken. Men telt er zeventigduizend
inenfchen, die in de provincie zicch onledig houden met
bet bevaren wan de Oka en de Volga, am binnenslands
de koonwaren re verfpreiden, welke zij van Nowgorod
derwaarts voeren ; van hier dat deze find den naam van
Continentiak (vastelands-) haven voert . De visch komt
van Astracan, en van Serm wordt voor meer dan zeven
millioenen zout gehaald .
Den 28 Julij bevonden wij ons to Liskowa. Hu was
op then dag kermis to Makarief, hetwelk kort daar bij
ligt ; wij deden eenen korten uitftap derwaarts . Al voorlong had men bet plan beraamd am deze kermis naar
Liskowa to verplaatfen, alwaar de kooplieden in bet a1gemeen beter zauden gerijfd warden ; diensvolgens werd
aan den Pris van Georgie de voorflag gedaan am die
clad to verkoopen, welke hem toebehoorde, doch h :rj
eischte duizend roebels voor ieder hoofd ; die fomme
werd to groat geoordeeid, en Makariief behield zijne jaar.
markten .
Deze zijn aanzienlijker dan die van Lei
en Frankfort ; de Europrfche en Afiatirche koopgoe' even
worden hier tegen elkander verruild . De Gouverneurvan
Nowgorod, die er bet oppertoezigt over heeft , en bet
test er over kan oordeelen, fchat op meer clan vijitrg
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millioenen roebels de fommen, welke er bij deze gelegenheid, zoo in geld als in papier , in omloop zijn .
Ten tijde der jaarmarkt zelve vindt men geene herberg
to llfakarief ; men moerzelf een huis huren . De goede
orde, die doorgaans in alle handeifteden van Rusland
plaats heeft , is ook to Makarief ingevoerd . De kooplieden worden gerangfclrikt naar gelange van de foort der
goederen, welke zij to koop veilen . De werklieden van
allerlei card, welke alsdan to Makarief zamenvloeijen,
worden insgelijks in hunne bijzondere winkels geplaatst .
Ten tijde van Czaar BASILIUS bouwde zekere MAK.ARIEF een klooster, werwaarts al gaande weg de Rusfen ,
op zekere tijden, bedevaarten deden ; dit was de oorfprong dier jaarmarkten . Het klooster is dikttiaals verwoest en weder opgebouwd ; Vet is neg in wezen, en is
eene aanzienlijke flichting. Gedurende de taarmarkt
is de Volga met barken bedekt, met allerlei koopgoedsren beladen ; zij zijn de eigendom van Rusfen, Polen,
Siberiers, Perziaven, Turken, en vooral Basehkiriers .
TeLiskowa zi}nde terug gekeerd, noodigde ons dePritis
van Georgie ten maaltijd . Van zijne afhankelijkheid en
de aanmerkelijke nadeelen, die hij heeft geleden, fehijrrt
hij geen gevoel to hebben ; niets ontbreekt er aan zijn
bof, om hem dezelve to doen vergeten . Na onze komst
to Tchougounu , den 3:r Jufij , trokken wij over de
Soura, en kwamen to Wasfolfoursk, van waar de post
van Chmelewka vertrekt . De twee laotstgenoemde fteden werden gebouwd in den fare 1524, op last van
DASILIUS IWANOWITSC3i . LVasfilfoursk bevai 227 inwoners ;
bun handel beftaatin de voortbrengfels htjnner velden en
.kudden . Op den a6 Augustus wordt to Chmelewka eene
sttarkt van deze goederen gehouden . De ornliggende Ianden ziin aan herhaalde overftroomingen van de Volga en
de Soura onderhevig . Hier en daar ziet then npg eenige
fporen der reize van CATHARINA , en eenige boomen ,
aan den weg geplant.
Niet verre van Rmangach ontmoet men eene piramide ,
de grensfcheiding van het gouvernement Nischniy Nowgerod aanwijzende .
H.et gouvernement Kafan , io¢¢ vierkante tnij)etl bellaande, bevat flechts 764,000 zielen . Te Staroy Sundur ontmoet men een mengfel van Rusfen en TJchukachierr. De Tartaren bier to lande hebben reeds de g:ewoon-
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woonte om hunne paarden iii bet wild to laten loopen, en
dezelve dan alleen to verzamelen, wanneer zij ze noodig
hebben .
In de kleine landfteden van Rusland ziet men geenerlei bouworde ; de ftraten zijn niet geplaveid ; dikmaals
beflaan zij uit aan elkander gevoegde balken. Gemeenlijk zijn de hoogren met kerken en kloosters be
dekt . De handel , die hogs de Volga words gedreven,
beftaat meest in leder, was en tarwe .
Den a Au g ustus kwamen wij to Swiachk, hetwelk op
eene hoogte is gebouwd . In den jare 1544 werd deze
plaats verfterkt , ter bevordering der middelen om den
troon der Tartaren to Kafan om verre to werpen, Deze
flad werd inderdaad in den jare 1552 bemagtigd ; doclz
den Tartaren liet men hun geloof , hunnen eerdienst en hunne voorregten behouden . Nog heden hebben zij hunne
Zelfs
murfas (edelen) en hunne mullas (priesters) .
hebben zij to Orenburg eenen Mufti, welke met dien van
Kafan over de opperhoofdigheid geftadig overhoop ligt .
Op last der regeringe werden wij in de laatstgenoemde
flad gehuisvest, en wij betrokken een fraai houten huts .
De ligging van Kafan is zeer ongezond . Het getal der
geltorvenen overtreft jaarlijks dat der geborenen, . De
meren en de beken, die de itad omringen, zijn , misfchien, de oorzaak dezer ongezondheid . De boven(tacl
is van (teen gebouwd, volgens een nieuw plan, daartoe
voorgeflagen . Hethuis van den Grave van sESTUSCHZs
RUMINI , die oils met veel befchaafdheids en op eene
verpligtende wijze ontving , is in dit gedeelte gelegen ; Vet is door de regering voor de Univerfiteit ge
kocht . De ftraat, in welke bet ftaat, loopt regelregt op
bet kasteel aan , van waar men een zeer fraai uitzigt
heeft . De Gouverneur houdt er zi'n verblijf . Niets
wordt er gefpaard om de ftad to verfraaijen ; reeds ziet
men er vele aanzienlijke gebouwen van eene fraaije
bouworde , en zij zal hare plaats bekleeden onder de
fteden van den tweeden rang . Gedurende ons verblijf to
Kafan aten wij verfcheiden malen met de leden der regeringe, die eene gemeenfchappelijke tafel houden, even
gelijk in de meeste hoofdplaatfen der provincien van
Rusland . Men vindt er zeer fraaije wandelwegen langs
de Tivier Kafanka, die vele eilanden bevat . Het hof
van knnphandel zal een der merkwaardige gedenkftukkea
van Kafan ziju, en binnen kort zijn betlag bekomen .
Do
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De hoofdkerk, in den jare i56r , door IwttN WASILJEWITSCH DEN IIgebouwd,is insgeIijks cen keurli ;kgebuuw ;
de koepel is verguld , en maakt bij bet zohnelicht eene
fchitterelide vertooning . Men ziet nog in doze Clad eenige
overblijflels van Tartaarfcile gedenkteerens ; de reliquien van vele Heiligen worden er bewaard .
Kafan werd in den jare I257 door den Tartaarfchen Khan
sAIN, zoon van den verwoester BATJEF , gebouwd . Langen tijd was bet de-hoofdllad van een aanzienlijk Koningrijk, tot hetwelk zelfs een gedeelte van Buharie behoortie . Van ouds werden de ommeftreken beter hebouwd en
waren rijker dan tegenwoordig ; de puinhoopen,die men
or ontmoet, kunnen daarvan getuigen . Na 1,angdurige
en bloedige oorlogen , onderwierpen zich de Czaars
van Kafan , omtrent bet einde der XV'de eeuw , aan
IWAN WASILJE,,VITSCIr DEN I, een Rusfisch' Prins ; en federt then tijd hadden de Rusfen den grootflen invloed
op bet lot der Tartaarfche Monarchen . Nogtans bielden
de oorlogen aan tot in den jare 1552, toen Kafan voor
de laatile maal door IWAN WASILJEWITSCII DEN 11 weed
ingenomen ; dit rnaakte een einde aan de Tartaarfche Morlarchie . De plaats wordt nog gewezen, alwaar de Ruafen -ftorm liepen .
Toen wij bet kasteel bezagen, hetwelk door Tartaren
wordt bewoond , werden wij met veel vriendelijkheids oirtvangen door hunnen Mulla, of eerlenPriester. Zij hebben acht Ivloskeegn met minarets .
Den 9 Augustus van Kafan vertrokken zijnde, kwamenwij teTchurila, hetwelk door Tartaren wordt bewoond
en door vierhonderd Rusfen , die hen trachten to befchaven . Dezelfde mate van geduld en zachtmoedigheid
Zoude er in de meesters vereischt worden, als van goed .
willigheid en verfland bij de leerlingen .
Het geheele land, tot aan .drsk, is zeervrnchtbaar in
koorn en vrij volkrijk ; ook ontmoet men er aanzienlijke
bosfchen ; voor eeu groot gedeeite wordt bet van Tartaren bewoond . Meestal dienden zij ons voor koerfiers ,
en in dit nieuw bedrijf voor hun vonden wij hen niet
zoo onbedreven, als men zou gedacht hebben . In bet
algemeen bekleeden zij de posten, die hun warden toevertrouwd , met al den ijver en werkzaamheid , voor
welke zij berekend ziin . Het is een zachtzinnlg en eerr
lijk yolk, en eene verflandige regering zou er alles van
kunnen maken wat zij wil .
rd>i'
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Tangul ligt in een bergachtig land . Ooze weg Rep
door onmetelijke bosfchen, die zich tot aan de If szee
nitftrekken .
1
.Vij g ingen to fcheep op de Kama, bij de hotiakken
under den naam van haka-Carp , bij de Tcherernisfen
onder dien van Naukat-Witsch, en bij do Tartaren onder
dien van Neurkat-Idel bokend .
De woorden Kam,
Vitch en Itel beteekenen, in deze onderfcheidene talen,
eene rivier , en alle de benarningen , aan eerie zelfde
plaats verbonden, zijn over het geheel niets anders dan
vertalingen .
De Tartarera en l7otiakken , die deze gewesten bewonen, hebben eerst onlangs hot herdersleven verlaten,
om vaste woonplaatfen to betrekken , en landen to bebou .
wen . Door dit land treki:Iende , liadden wij altijd Kofakken bij ons , die ons vooruitreisden, oar ons van levensmiddelen en paarden to voorzien .
De regering had ons een geleide ge ;even van Kof?tkken
van de oevers van den Don . In wile provincien heeft
men er een zeker getal , en zij worden als renboden ge .
bruikt. De Kofakken zijn afkom?hg van zwervende Rusffche en Sclavonifche benden . Voormaais maakten zij in
Servie eenen afzonderliiken Stant uit, en leiden zich van de
kindsheid of op het l:rijgsbe irijt tae . Rusfifche en Tartaarfche Prinfen verkozen hen tot hunne Eerewarht, en
tot onderfcheidene togten . Er waren reeds Tartaarfche
Kofakken , voordat men van Rusfifche Kofakken had hooren fpreken ; maar her waren allen gevangenen, op de
Rusfen veroverd, welke de Tartaren tot P-Luiterbenden
vormden , en die aldus genoemd werden . Zij zijn derhalve van de zelfde afkonist, en wile de Kofakken van
den Don, ilstracan , de /lore", klein R'usland, Oren .
burg en de Oural, behooren tot hot zclfde Rusfifche en
Sclavonifche geflacht .
De Kofzkken zijn '.n den eigenlijken zin do veroveraars van Siberie geweest . 1-lun opperhoofd , IERnIE1( ;
voorzag zelf dat hij geen meester kon blijven van doze
onmetelijke veroveringen, en flood ze of aan IAN wA .
SILJEWITSCH DEN I, in den jare 1581 . -- De Kofakken
hebben hunne bijzondere legerpiaatfen, of verfchanste
dorpen, ieder vaii welke twee kerken en eenen fltan an of
Opperfl:e heeft . Aatr Rusland kunnen zij vijf en-twintigduizend man leveren, en in dringenden nood bijkans
honderdduizend man . De moeite , welke de Regering
7MENG . 1808 . No . 3 .
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tot heden toe zich heeft gegeven , om hen aan een flit en
landbouwend ]even to gewennen, heeft geen gevolg gehad . Zij hadden hunne bijzondere wetten tot op de
regering van CATHARINA DE II ; een Ukafe van 6 Februarij 1804 heeft hell aan een afzonderlijk krijgsbewind
onderworpen . De eerbetooningen , welke aan velen
bunner zijn bewezen , hebben ongetwijfeld veel bijgedragen om hen to meer aan Rusland to onderwerpen ,
door den invloed, welken bet op hen heeft verkregen .
De inwendige organifatie der regimenten, die de oevers
van den Don bewonen, is tegenwoordig van de Rusfsfche regering afhankelijk . De veranderingen,welke deze
in hunne aloude krijgstucht heeft daargefl :eld, hebben
de veelvuldige muiterijen veroorzaakt, welke er hebben
plants gehad, alsmede die, welke de tien laatfle jaren
der jongstvoorgaande eeuwe heeft geduurd , en zees
weinig bekend is geworden .
De I7otiakken, die fangs de boorden van de P'iatkg
en de Kama wonen, verfIaan zeer weinig Rusftsch. In
bunne taal noemen zij zich Uoty , Uolmirty of Morty.
Zij zijn ten getale van ongeveer vijftigduizend mannen ,
behalve de vrouwen en kinderen . Zij hebben dorpen
gebouwd , fints zij van de heerfchappij der Tartaren
o,ndtr (lie der Rusfen zijn overgegaan . Hunne taal is
van Fnfchen oorfprong. Het letterfchrift kennen zij
nog niet ; om hunne denkbeelden mede to deelen , bedienen zij zich van andere teekens . Men ontmoet under hen vele rosharigen . De adel heeft veel van zijn
yoorgaand aanzien verloren ; dezelve leeft in een gelukkigen middeniland .
De vrouwen gaan gemeenlijk
ongekapt . Sommigen van dit yolk zijn no ; Atgodendienaars ; loch , uit vreeze voor de Rusfen, offeren zij
alleen heimelijk . De meesten zijn gedoopt . Die aan bet
Heidendom zijn getrouw gebleven, aanbidden, behalve
den Hoogflen God , de Zon en andere mindere Godhe .
den . Hunne oudilen, Tony genaamd, bekleeden her
priesterfchap ; in bet diepile der bosfchen en in her
lommer van eenige overoude en eerwaardige boomers
vieren zij de plegtigheden van hunnen eerdienst- . 1lunne
voornaamfle feesten ziin bet nieuwe jaar , de zaai-,
oogs t- en hooitijd ; alsdan wordt er een paard of eetl
fchaap , een Bans , ecn eendvogel geofferd ; de in•
gewanden en bet vet worden verbrard , bet ove.
tige op hot feest genuttigd.
.lie openbwje gebeden
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den worden gedaan met zonneopgang en op den
iniddag .
De voornaaml{e voortbrengfels van dit gewest betiaan
in tar we, honig, was en vlas : dezelve worden heel tot
n.aar Archangel verzonden . De Votiakken, die den doop
hebbeu ontvangen, waken vlijtig werk van den landbouw en het kweeken van bijen . Zij zijn zeer herbergzaam , en zacht van zeden .
Na Tchepzy, de laatte plaats in de provincie, koint
nten in Siberie.
(Het vervolg en flot in

bet

volgende Stukje .)

DE JAGERS OP HET EILAND CUBA .

(Volgens

in diens History of the
Maroons &c .)

R . C . DALLAS ,

is vrij algemeen bekend, dat de Engelfchen, op bet
H etEiland
de Maroons, of weggevlugte Negers,
famaica,

welke zich in her midden der wildernisfen verfcholen hadden,
en nit deze fchuilhoeken de plantaadjen kwamen verwoesten ,
door Spaanfche jagers en honden lieten opzoeken en gevangen
nemen . Dit gedrag beefs veel opziens gebaard ; doch het
wreed voorkomen hiervan zal niet weinig verminderen, alb
men met de wijze dezer jagt bekend is .
De groote honden , die de Spaanfche jagers medenemen ,
zijn zoodanig gemuilband , dat her hun onmogelijk is ,
veel nadeels aan de voorwerpen hunner vervolginge toe to
brengen . Als zij eenen vlugteling ontdekt hebben, blaffen zij
zoo lang tot dat hij flit ftaat , gaan dan bij hem liggen, en
beginnen, bij de minfle beweging, die hij maakt, to huilen ;
in then Hand blijven zij bij hem, tot dat de jager komt en den
vlugteling grijpt.
Offchoon twee honden gtnoegzanm voor eenen jager zone
den zijn, is hij echter verpligt, om er drie, ten zijuen koste,
to houden . In huis legt hij ze aan den ketting, en uitgaande,
doet hij ze den muilband om . Zal er eene jagt pinats hebben,
zoo duet hij hun den ketting af, en laat ze door twee hondett
vergezellen, vinders genaamd, welke, met den fijuften reuk
begaafd, onmisbaar her fpoor ontdekken . Die foort van bonden is niet zoo vruchtbaar als de anderen, maar fierker en
floutmoediger . Het dier heeft de grootte van een' brak, fpitfe ooren , welke men gewoonlijk affnijdt j, en een' foitfea
1 2
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news, flerk evenwel naar bet binnenfte kakebeen gebogen,

Bet heeft zulk een hard vel, en zijn ligchaam is zoo zenuwrijk , dat Been honri hem in krachc evenaarr . Bet is waar,
men vindt er, die den news platter hebben, en grooter van
ligchaam zijn ; dan waarfchijnlijk is dit een bastaardfoort van
de herdershonden , hetgeen hum niec belet, am de krachr,
fchoon- en vlugheid der anderen to bezitten .
De jager heeft geen ander wapen dan een groot zwaard,
veel gelijkende naar een dragonders fabel , maar grooter. De
kling is van de punt af, tot rS duimen naar haven , zoo
fcherp als een fcheermes geflepen ;'t gevest heefc veel van een
Romeinsch zwaard . Bet flaal is uitmuntend , en wordc to
Guana bacoa, vijf mijlen van de Ilavanna, bewerk-t .
Alle de jagers flaau onder de bevelen van een' hooger o£€rcier, de Regter (Alcado) der provincie genaamd ; zij wordew
zeer goed van de regering betaald, en outvangen vrij aanzienlijke belooningen van verfcheiden iugezetenen , voor de dientlen, die zij bun bewijzen . Zij zijn floutmoedig, dapper en
ondernemend, en to gelijker tijd zeer eerlijk en getrouw.
Eene andere bende jagers , die ri-et in 's Konings dienst
zijn, maar overigens in niets van de anderen verfcaillen, bevinden zich to Befucal. Men bedient er zich van, am de
vlugtende Negers, in de wildernisfen en bergen van bet uirge
ilrekte Eiland Cuba, op to fporen ; zij bekomen daarvoor eene
vastgeflelde belooning , en vervolgen de ftruikroovers , die
zich in de afgelegene oordeu verzamelen, am hunne rooverijen to plegen . De verregaaud'e gierigheid en hebzucht der
Spaanfche priesters is een der voornaamfl;e oorzalten van bet
ontvlugteu der Negers . Die priesters , bezitters der grootfte
en rijkfle plantaadjen van bet Eiland Cuba, wetende dat een
man gewoonlijk meer werks dan eene vrouw verrigt, koopen
alleenlijk Negers , onder bet beuzelachtig voorwendfel van
daardoor den ongeoorloofdeu omgang der beirie kuunen to
voorkomen ; maar , war is bet gevolg hiervan ? Zij uoodzakera
de Negers am ce ontvlugten, ten einde hunne lusten, in andere plantaadjen, to kunnen voldoen ; of wel, am Negerinnet :
to fchaken, en zich dan in de ontoegankelijke bergen to verfchuilen . Om zich daar to kunnen flaande houden , valien zfj
de Spaniaarden afzonderlijk aan, brengen ze am bet leven, en
verfchaffen zich daardoor wapenen ; doch her is to vergeefs ;
want zij kunnen, noch aan de honden , noch aan de jagers
van Befucal ontfnappen .
De matigheid dezer jagers is zoodanig, dat zij, gedurende
vele maanden , in de bosfchen, van kruiden en meelachrige
worrelen leven, en fomwijlen flechts eenige oncen zout hebben . Zij drinken niets dan water, en, bij gebrek daaraan,
vervaardigen zij een' drank van bet fap des wilden pijpbooxts,
a it aiwarte ea witte druiiven, die bijua twee duimelr groot
silne
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ssijn, en van den wortel, des katoenbooms , waarvan zij de
dunlie flukken , die nog de dikte van eene dij hebben, ter
lengte van zes voeten, affnijden ; en zoo doende bekomen zij
tenige pinten water , zelfs in de grootfle droogte . Om bet
water des wilder pijnbooms op to vangen , klimmen zij er,
suet de vaardigheid van een' aap , op . Geheel zonderling zijn
de bladeren van dezen boom zamengetleld : zij verzamelen bet
water, en geleiden bet omiaag naar den f1am in een' vergaderbak, alwanr bet, voor de zon befebut, altijd frisch blijfr.
IVlaar de fappige druiven verichafen bun bet gemakkelijkfte en
nangenaamite middel , om hunnen dorst to lesfchen . De behendigheid, waaranede zij bet wild vangen, verfchaft bun,
met weinig moeite , bet benoodigde vleesch . Zij laten den
klei yen fpdorhond los , die weldra een volwasfen wild zwi.jn
opdoet, hergeen zij dadelijk doorboren . Dan fnijden zij er
een ltuk af, doer er zout en welriekende kruiden op, en braden bet . Dit is eeu zeer lekker geregt . Bet overige is voor
de honden.
Als de jager ter jagt gnat, doet hij den honden hunne ketenen af, en bindt ze aan een , van katoen gemaakt, touw,
betwelk nan den pals- en muilband vast is, en hecht ze zoo
san zijnen gordel . Maar zoo dra hij op bet fpoor van eenen
vlugteling is, tnaakt hij bet touw los, treks zijn zwaard, en
loopt zoo fuel als de honden , voor welke hij dikwerf eenen
weg door de ftrulken meet banen . De eenigfte, maar ook de
grootfle ontbering , die zich een jager, op de jagt zijnde,
moet getroosten , is bet gemis der fegaren, welke hij volflrekt
in de bosfcben niet mug rooken, dewijl de rook to tang in de
fchaduw dier zware en altijd groene boomen , die door geen
windje bewogen worden, blijft hangen ; ook verfpreidt dezelve
zich zoodanig , dat de lager zich , in fpijt van de grootte
voorzorgen, welke hij al gaande gebruikt, verraadt ; niet op
de jagt zijnde, komt de fegaar niet uit zijn' mond .
Laat ons, ten einde eene volledige befchrijving van eenen
Spaanfchen jager to geven , ook zijne kleeding befchrijven .
Men zal zich ligt voortiellen dat zijne kleederen niet naar de
mode zijn , daar de man , die ze drangt , aan de loodregte
firalen eener brandende zon is blootgefteld . Zijn hemd is
kort , eu bovenaan zoo uitgefneden , dat hals en nek bloot
zijn, en men een klein crucifix kan zien . Ziju broek is zeer
w1jd, van eene klein geruite flofFe vervaardigd ; hij draagt een'
hoed met eenen breeden rand, van ttroo , of van aan bet water groeijend gras , gemaakt ; om de heupen heeft hij zijnen
gordel , waarin bet groote zwaard fteekt, en Ran de voeten
fchoenen, van vellen gemaakt . Dat men zich, alzoo uitgedost, eenen man voortielle met eene Spaanfche deftigheid,
tanige kleur, eenigzins meer dan middelmatige grootte, los
van ieden zonder mager to zijn, met katoeuen touwen aan
1 3
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Iijnen gordel, waaraan de verfehrikkelijke honden zijn vast+
getnaakt, en men z,'-1 zich een juist beeld van den jager kunnen vormen.
Behalve ale fchoeoen , bedient zich de jager, in de bosfchen , nog van een ander fchoeifel , dat veel gefchikter is.
Na een wild zwijn her vel van de ribben tot Ran de knieen to
hebben afgetrokken , wringt hij zijn' voet , met geweld , in
bet vel, fnijdt her overtollige af, en doet bet overige volmaakt om den eukel en de knit fluiten . Dit buigzaam vet
neemt geheel de gedaante van halve laarsjes ann, loopende,
aan her eind der teenen, in een punt uit . De jager kan ze
verfcheide maanden dragen, maar hij durft ze niet uitdoen s
want bet vel droogt dan op, krimpt in, en dan kan hij ze niet
meet gebruiken . Men maakc ook van bet vel der zwijnen andere laarzen , porce zopatos genaamd ; maar deze zijn bard,
Wijd, en fluiten niet om den voet .
De lagers van Befucal hebben ilechts 70 honden , die
afgerigt zijn ; de anderen zijn zeer gevaarlijk, en verfcheuren hunne prooi op ftaanden voet . Zij pakken den vlugreling
bij de keel , en laten niet eerder los , voor dat men butt
van ftukken heeft gehakt . Echter bedient men er zich zelden van .
Ongeveer 36 jagers zijn in 's Konings dienst, en flaan onder de bevelen van Don MANUIL DF SFJAS , Regter der provincie. Deze jagers kruifen onophoudelijk her land door, om
de moordeuaars en andere misdadigers re befpieden ei to vatten ; bet is onmogelijk, ann hunne vervolging to ontfnappen.
Zij hebben hiervau een treffend bewijs gegeven , even v6dr do
aankomst van den Britfchen Commisfaris . Onder de Engelfche
LVest ndifche vloot , die, door de Straat van Mexico, naar
amaica zeilde, was een fchip, welks fcheepsvotk grootendeels uit Spannfche overloopers beftond, die bet fchip zoo
llecht ftuurdeu , dat her 's nachts ftrandde . De matrozen
maakten van dit tijdflip gebruik, vermoordden hunnen Kapitein, de Officieren en de overige Engelfchen, en vlugteden
met hunnen buit naar de woeste en onbewoonde kust . Zij
hoopten door de bosfcben been to dringen, en, over de hergel], eene afgelegene plantaadje, in her ztiidelijk deel des Ellands gelegen, to bereiken, ten einde daar, met zekerheid ,
hunne waren to kunnen flijten . Maar de Engelfchen hadden
de misdadigers op de Havanna aangegeven . Dadelijk werden
twaalf jagers, met hunne honden, op bun afgezonden, en,
na cenige dagen, bragten zij de boosdoeners op, die vervol;ens geregt werden ; men floeg huh her hoofd en den regter arm
af, deed die leden In eene foort van papegaais-kooijen, en
ping die kooijen aan galgen hangs de kust en den mond der
y
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AIENGELGEDACHTEN OVER DER MENSCHEN ZEDEN EN LEVENS wI JZE .

(Ontleend uit The Life and Works of the Rev. Mr .

MEDLEY.)

Mensch is een gezellig wezen ; aangename ommegang
D e fort
een faus over alles ; het levee zou zonder denzel-

ven vervelend wezen .
Gelijk wij niet enkei voor onszelven en de eenzaamheid ge*
boren zijn , zoo zijn wij oak niet gefchapen om feeds in
eenen maalfroom van bezigheden , of in de vermaken der gezellige zamenleving, onszelven to vergeten . Wij moeten vooral leeren alleen to kunnen zijn . Hij, die zichizelven niet weet
to onderhouden en in eenzaamheid vergenoegd to wezen, zat
altoos de faaf van anderen zijn, en, door laffe infchikkelijkheid, ten fpeelbal van hunne grilligheden flrekken .
Voorfpoed is veler val geweest . Dic ligt in de natuur der
dingen . Tegenfpoed is bet beste behoedmiddel tegen trotschheid en zelfvertrouwen . Niets gnat vaster, dan dat rijkdotn
en magt noon misbrulkt worden , voor dat men cen van beide
verkregen heeft.
De Deugd neemt een aanvang met bet verzaken van de
Ondeugd, en de eerfe flap tot Wijsheid is, geene Dwaasheid
to plegen .
Zeer ligt vergeten wij onze misfagen , wanneer zij ann nieInand dan onszelven be end zijn .
Zij , die naar de J1em des Gewetens niet willen hooren,
ltullen het knagen van den worm des Gewetens voelen .
1Iij is geen dwaas to achten , die last vallen 't geen hij
niet kan houden ; wanneer hij verzekerd is , dat hij beloond
zal worden met hetgeen hij niet kan verliezen .
Wij beminnen altoos de zoodanigen, die ons bewonderen ;
doch wij beminnen niet altoos , die wij bewonderen .
Wij oordeelen weinig lieden van verfand to ontmoeten ,
dan de zoodanigen , die met ons in begrippen overeen •
ilemmen .
Zeldzaam belijden wii onze elgene onvolmaaktheden en gebreken, dan uit trotschheid .
Een mensch zou weinig vermaaks genieten, indien hij niet
bij wijlen ziclezelven vleide .
Mistrouw uzelven, en gij zult niet bedrogen uitkomen .
Een man van Vernuft kan zich dwaas aant'lellen ; doch een
man van Oordeel hee£t een Befchutsengel.
Gedraag uzelven zoo , dat elkeen op u v ertrouwen felt ;
cloch vertrouw zel£ weinigsn .
1 4
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Het grootite gedeelte van de lastigheden des Ouderdoms
fchrijven nail eene verkeerd beftede
j eugd.
Indien wij oils niet van tijd tot tijd afzonderen , en acht
geven op 't geen wij gehoord, 't geen wij gezien, en 't geen
wij zelve gedaan hebben ; indien wij onszelven in 't verborgene geene levenalesfen geven, en oils niet onttrekken aan de
woelende en onrostige menigte, - is her bijkans onmogelijk,
voor to kornea , dot oils veritand en oils hart bedorven worden door eeneti geftadigen ommegang met de wereld .
De geest van tegenfpraak verandert de aangenaamfte verkeering in de bitterfte : wig zich daardoor last beheerfchen, kan
niet misfen nail de eene of andere zijde aanfioot to geven .
Elke Dwaas denkt dat hij vernuft heeft ; dock eeu Wijze
ileunt op zip verfiand niet .
Stoutheid in 't iprel ;en en 't voordragen van zijn gevoelen
doer menigwerf een kleinverftandige voor een man van kloeken geest doorgaan ; terwijl de zedige voorftelling eens kloekzinnigen niet gehoord of geteld won' .
Op den reisweg des levens mist men niets raster dan Opregtheid , en niets valt moeijelijker weder to bekomen ; fchoon
Let mangel daaraan de rijke en bittere welbron is van de meeste rampen dezes levens, her gebrek ann Opregtheid de Verkeering ten valftrik mlakt , den Handel in Bedrog verkeert, eti
Zen Godsdienst con louter fchaduwbeeld doer worden .
De zoodanigen, die een hart bezitten, vaardig en gereed om
hulpe to verleenen, hebben regt, om de verkeerdheden, waar .
pit des Naasten ongelegenheid ontftaat , to heftrrffen : zalks
anderzins to doen, is onregt, en kan van wreedheid niet vrij .
gefproken worden.
Indien gij iemand ongelijk hebt aangedsan , erken zulks
veeleer dan dat gij ]let verdedigt ; longs den eerfleu weg wins
gij vergil'renis, Tangs den tweeden verdubbelt gij hot kwaad,
en verzwaart uwe rekening .
In onze Gebeden zeggen wij : GOD, raw wil gefebiede! maar
tvij meenen al to dikwijls onzen eigen ; ten mintie wij handelen in dier voege.
Wij moeten noodwendig onszelven in verwarring brengen,
als wij alleen zien op 't geen wij verloren hebben ; moor in(lien wij overwegen hoe weinig wij verdieneu 't geen oils nog
is overgebleven, zal ons misnoegen bedaren, en ons morren
in dankzeggen veranderen .
Vermijd Gezelfchap, 't geen noch nuttig noch noodzakelijk
is , zoo veel mogelijk ; vindt gij or u ingewikkeld , fpreek
weinig .
Stilzwijgen is wijsheid , waar fpreken nood- en nutteloos
is, en altoos veilig .
bast in alle gefchilvoeringen waarheid en geen zegepraal utv
doelp
as doorgaans toe to
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doetwit zijn : tracht veeleer uwen tegenflander to winuen, dart
hem ten Loon to flellen .
Niets doet meerder regts aan de Rede , dan bedaardheid
in hem, die 1haar in zijne zaak gebruikt : want de Waarbeid
lijdt dikwijls meer door de hitte barer verdedigeren, dan vart
de bewi zen der tegenflanderen .
Vertrouw alleen op uzelven , en een ander zal u nfdt hedriegen ; openhartigheid Ileeft fomtijds bet nadeel, dock nim •
mer bet booze van bedrog.
Vrees en Whist zijn de groote bedervers des Merschdoms ; en waar een van beiden heerscht, words bet Rep
gefchonden .
Doorgaans verwaarloozen de Menfchen, zichzelven to on .
derzoel.en en to beproeven zoo -.Is hot behoort : want zij
vreezen niets ineer dan bet gezigt van zichzelven , dewiji
aij zich moeten fchamen over 't geen aich aan hun oog op.
doet .
Men neme bet niet voor toegeflaan , dat alles, wit van
een Wend komt, waarheid zou wezen ; en even min, dat atles, coat een Vijand zegt , vaisch zou zijn .
Hot is dwaasheid voor een opregt handelend Mensch , to
verwachten, dat zijne Vrienden hem zullen beloonen, of dat
zijne Vijanden hem vergiffenis zullen fchenken .
Hoe meer iemand zijn gevoelen klaar voordraagt , hoe
aangenamer hij words den genen , aan wien hij zijne gedachten mededeelt . Veelvuldige waarneming heeft mij geleerd, dat, voor Edn Man die fpreekt om verflaan to worden , er tien zijn , die fpreken cukel om bewonderiug to
verwekken .
Het is aitoos gebrek aan verfiand, 't went iemand fchnldig
maakt aan vloeken en zweren . lemand heeft to regt opge .
merkt, dat tot doze dwaasheid en verkeerdheid Been rnensch
verzoeking heeft, welke voor verfchooning pleit ; dewijl gees
mensch met eene vloekende en zwerende gefleltenis geborea
wordy . Eenige weinige rammelende woorden , en Iclanken
zonder zin zamengevoegd, maken Iemand tot con, uitgeleerd
Vloeker en Zweerder .
Maar al to dikwiiis is bet gebeurd, dat de dwalingen van
Godvruchtige Menfchen grooter nadeel aan den Godsdienst
gedaan hebben , dan de geflagenfle Vijanden des Christendo-nrs .

Indedaad is bet eene fmertvolle waarneming, dat vele menfchen geen Godsdienst in 't geheel hebben ; dat de meesten gees Godsdienst van 2ichzelven bezitren : want hetgene
Godsdienst is enkel van Opvoeding, en die niet op Overtui-,
ging rust, is de Godsdienst van een ander .
Menfchen , die , to midden van zoo vele blijkbare oorsakeu van verfchii in Godsdienfiige begrippeu, befluiten gees
Gods.
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Godsdienst in 't geheel to omhelzen , tot dat alien in Godsdienstgevoelens zamenflemmen , handelen even verflandig ,
alsof zij befloten noon to eten , voor dat alle de klokken in eene groote ftad , op 't zelfde oogenblik, twaaff uur
lloegen .
Een Godgeleerde, over de oorfprongen der Atheisterij bandelende , merkt op, dot een hoofd vol ijdele en nietsbeduidende begrippen , een hart aantreffende vol trotschheid en
eigenwaan , den mensch regtftreeks tot Atheisterij vervoert .
Onverduldigheid kan niets goeds ultwerken , en brengt
altoos heillooze gevo gen voort . Onverduldigheid heelt de
wonden des rampfpoeds niet , noch verzacht onze fmerte ;
zij weert Been anheil, vergoedt geene fchade, maar vermeerdert veeleer ons ongemak en verzwaart ooze fmerte ; kwelt
ons indedaad meer , en befchadigt ons geweidiger, dan bet
teed, waaruit die onverduldigheid ontflond . -- De Rede'leert
ons overzulks het oefenen van geduld .
Wederziu en boezemleed kunnen op zichzelven niets goede
uitwerken .
Niets is zoo zeer to ducbten als beftendige en onafgebroken Voorfpoed : de menfchen zijn , over 't algemeen , to
lilechter, naar gelange bet hun altoos voor wind en ftroont
gaat ; bet is naar al to getneen , dat onze ondeugden en
voorfpoedige levensomftandigheden niet gelijken wasdom aangroeijen De Wereld duet ons bet grootfte kwaad , wanneer
zij ons beflendig toelagcht .
Niets is zekerder dan de dag onzes doods, - en echter
leven wij, alsof die de eenige onzekere ware .

DE SURINAAMSCHE ELEKTRIEKE AAL.

e Heer
en zijn reisgenoot, de Fleer
D
hebben zeer keurige waarnemingen gedaen omtrent den
Surinaamfehen Elektrieken Aal (cymnotus elettricus
HUMBOLDT

BONPLAND,

.) Deze
visch is vrij algemeen in zekere poelen van Guyana , en
geeft fchokken, flerk genoeg om de psarden to verdooven , to
doen vallen , en gevaar to doen loopen van verdrinken . Op
deze wijze wordt ook de Aai gevangen, omdat zij door bet
bij herhaling geven van fchokken zichzelven verzwakken ,
en zij alsdan zonder gevaar kunnen aangevat worden . De
Heer HUMBOLDT, zijne beide voeten op een Aal zettende ,
die uit bet water was gehaald, gevoelde eene zoo .hevige pijn,
dat de indruk daarvan den ganfchen dag duurde, en bij deft
aard daarvan niet kon onderfcheiden . Maar wanneer men
rich aan f)echts flaauwe fchokken blootftelt, befpeurt men
one bijzoadere beving , eea fuellea fproi g der trekkers .
die
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die in de gewone Elektrieke fchokken geene plaats heefr .
>Die der Gymnooten gelijkeu meet naar de pijn, die door
bet Galvanizeeren van eene wonde words verwekt . Zij hangen of van den wil des diers, welk hetzelve doer ontilaan ,
wonder eenige zigtbare beweging to maken, en dezelve naar
goedvinden rigt . Hoe de visch sneer gevoed, en bet water ,
waarin hij leeft, meermalen words vernieuwd, hoe de fchokken flerker zijn ; dock zij houden eensklaps op, wanneer het
hart en de herfenen warden weggetomen . De fchokken dringen door de zelfde ligchamen als die der Elektriciteit ; intusfchen is de enkele aanraking van bet water, waarin de visclt
zich bevindt , niet genoeg ; daarentegen is bet niet noodig,
eenen cirkel to maken, of den visch op twee plaatfen wan to
xaken.
4
NOG LETS
. OVER DE ALEN.

en had opgemerkt, dat de Alen uit een lager naar een hooger
M
vijver overgingen,van den eeriten afgefcheiden door een
vrij hoogen dijk, over welken bet water eenen val deed . Men

wist niet of zij fprongen , even als de Forellen , of de Zalmen , data
of zij eenig ander middel hadden am zich then weg to banen .
Bij toeval werd op zekeren dag hunne wijze van doen ontdekt. Zij naderden eenen der regtflandige palen aan her tinde van den dijk ; bier oaken zij hun ligchaam regt am hoog
nit bet water , en bleven tang genoeg in deze geflalte, am
de zeer glibberige floffe, met welke men weet dat zlj overtrokken zijn, door de lucht tot een zekeren trap to doen opdroogen . Thans werd deze floffe kleverig genoeg, am hun lig
Chaam, tegen den paal gedrukt, aldaar eene genoegzame vastigheid to doen bekomen, am al kruipende to kunnen omhoog
klimmen, even als de bloedzuigers,of liever de flakken, dock
veel fneller . Het boveneinde des paals bereikt hebbende,
fprongen zij in den bovenften vijver, alwaar zij hun natuurKjk
element vonden . Dit hulpmtddel van bet Inflinkt tot een buitengewoon geval dacht ons een der merkwaardigfte daadzakea
to wezen, welke op deze lijst kunnen aangevoerd warden .

DE WOLVEN IN DE ABDIJ.

ene Abdij , in de bergen van 4uvergne gelegen, was, ons
E
zoo to fpreken , door Wolven belegerd , ten tijde als de
grond met fneeuw bedekt was . Eens in eenen winter naur

bet getal dier wreede dieren dermate toe, dat de Prior eea
aantal jagers alt de uabuurfchap liet verzoeken , zich to
vary
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vereenigen om de landf}reek van then geefel to verlosfen,
Tien of twaalf kloeke mannen begaven zich naar de Abdij ;
doch bet befluit viel, dat, urn de dikte der fneeuw, de jagt
niet geraden was .
Reeds in den avond hdnner komfie kundigde een fchrikwekkend gebuil de nadering der Wolven aan ; zij waren in
meerderen getale dan near gewoonte ; eene bijzondere oorzaak had hen derwaarts geloltr . Er was een paard in de
Abdij geftorven ; men had bet buiten den ital neergelegd .
De Wolven waren bijkans den voet der muren genaderd .
Een kundig Jager maskt terliond zijn plan .
I-lij laat bet
paard midden op bet plein flepen ; hij beveelt dot de poort
open wordt gelaten, maar met een touw daar non gebon_
den, door middel van hetwelk zij naar goedvinden kan gefloten worden ; eindelijk plaatst hij zijn yolk, wet ogewapend,
aan de veniters, en alle li_chten worden uitgedaan . Men houdt
2ich doodftil.
Na verloop van bijkans een uur vertoont zich een Wolf
van reusachtige geftalte aan de poort ; hij nadert met
de uiterfte omzigtigheid, beziet bet paard, en gnat wederom naar buiten, telkens omziende. Welhaast verfchijnt hij
van nieuws , gevolgd van tweeentwintig Wolven, die gezamenlijk op bet nas aanvallen .
Zoodra men bemerkt dot
zij bijkans verzadigd zijn, goat, de poort digt, en nit de
venilers daalt een hagelbui van kogels op hun neder . Met
fchrik goat de troep nit elkander, en zoekt overal eenen uitgang, doch vergeefs . Thans fcharen zich alle de Wolven in
eenen kring, als 't ware om onderling to raadplegen . Eensklaps vallen zij op bet opperhoofd aan, welk hen daar gebrogt
had, en verfcheurrin bet.
Dit vonnis was niet ten uitvoer
gebragt, of alien lieten zich, zonder tegenftand to bieden,
duo den.

K

DE WAARDE VAN EEN EDELOESTEENTE .

Hertog van Bourgond:e, in den fare I*76, in eeneri
veldflag tegen de Zwitfers gefneuveld zijnde, had sari
zich een Edelgefleente van zeer groote waarde,'t wells, bij hem
gevonden zijnde, door een Soldaat -inn een Priester voor een
kroon verkocht werd, die voor twee kroonen zich weder will
den (teen ontdeed . Naderhand werd hij verkocht voor zevenhonderd gulden, vervolgens voor twaalfduizend dukaten, en
in's Paufen Mijter gezet, alwaar hij nog tot heden toe to zien
is ,en nog dezelfde waarde behoudt. - Zoo weinig weeks maakte LODEWIJK DE Xl, Koning van Frankrijk, van zulke too!.
Tels , dat hij aan zijnen hoed, in plaats van een Edelgefleente
t
ten ftuk verguld load dreeg,
AREL,

ME NG ELWWERK,
TOT FRAAIJE LETTEREN, KUNSTEN EN WETENSCHAPPEN, I3ETREKKELIJR .
L

IIESCHOUWING DER SCHILDEnKUNST, EN DER VOORNAAINISTE SCI-ILDERS IN DL ONDERSCHEIDENE
SC IIOLEN.

(Vervolg en flat van bl . 99 .)
let vroeger dan in het tijdperk der omwentelinge
• in de Lombardfche School kunaen de opkomst vats
N
de Franfche School en de beste tijden van de Vlaamfche

geiteld worden . ALBERT DURER en HOLBEIN haddett
niet dan zwakke erfgenamen hunner groote talenten naEene koude en karige navolgingg van de Natuur, cone gemeene en dikmaals onnaauwkeurige teekening, een dor en droog penfeel, waren de karaktertrekken van deze School . Nogtans had zij eene onafge
brokene reeks van Schilders voortgebragt, vele van wellte zich in hot historisch vak hadden geoefend : BLOM-

D1AERT , MARTEN DE VOS , ROTTENHAMER , OTTOVAENIUS , die de Leermeester van RUBttNS was ; at-

le dezen waxen geene verachtelijke Schilders . Frevnkrijk,
langzamer aankomende, bezat, fnts FRANqOIS DEN i,
flier dan onbekende en middelmatige Portretfchilders ;
en bet was eerst in ]let begin der zeventiende eeuwe ,
dat VOUET en JEAN COUSIN de gronden van de Franf let
School leiden, terwijl RUBENS t:uropa door zijne meesterflukken opgetogen hield , en in Frankrijk een vermaard gedenkteeken voor de Schilderkunst c prigtte , iii
de beroemde Galerij van Luxeemburg .
Uit de School van VOUET kwanteu welhaast ten voorfchijn LE BRUN en LE SUEUR : LE BRUN , een vruchtbaar,
vurig en verheven vernuft , en die , door den luister
zijner ftukken, de eerfte plaats verwierf in de achting
K
cells
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eens Monarchs, die even zeer aan pracht als grootheicf
was gehecht ; LE SUM:uR , naa-uwkeuriger, fierlijker,
juister in zijne denkbeelden, ftrenger in zijnen flip , met
regt de RAPHAeL van Frankrijk genoemd, en die eene
plaats zeer nabij aan dien grooten man verdient ; eels
zeldzaam en verheven vernuft, wien niets ontbrak , dan
dat hij Italie niet gezien had , om misfchien RAPHAeL to
evenaren, en die, zonder bet gezien to hebben , in den
verhevenen fmaak van teekeninge en de zuiverheid der
drapeeringen , bijkans alle deszelfs vermaardfte Schilders overtroffen heeft . Welhaast telde Frankrijk eene
menigte bekwame Kunflenaars ; en STELLA, LA HIRE,
BOURDON, MrGNARD , JOUVENET , alien tijdgenooten
en mededingers, bragten her hunne toe tot fieraad en
glorie der eeuwe van LODEWIJK DEN XIV.
Intusfchen had Frankrijk , federt den leeftijd van
VOUET , eenen man voortgebragt , die alle deze vermaarde mannen to boven ging, eenen nieuwen weg bewandelde , en die in de loopbaan , welke hij opende,
model noch mededingers had : men gist reeds, dat it
den vermaarden PoussINbedoel . Frankrijkberoemtzich,
hem bet licht to hebben doen zien ; maar Italie, we1k
hij eenigermat te tot Vaderlandverkoos, en Hit wier boezem hij , door eene diepe bepeinzing van de Oudheid,
de groote hoedanigheden, die hem kenmerkten, heeft
gefchept ; Italie befchouwt hem misfchien met regt als
eenen zijner Schilders , en ontrukt hem aan de F •a n/ehe
School . Hij is daarom niet to minder de eeuwige eer
van zijn land, de diepfte denker, her meest dramatischr
vernuft , welk de Schilderkunst beeft uitgeleverd ; en
1ioewel zijne uitvoering niet altijd aan de fraaiheid der
gedachte beantwoordt , die gedachte, altijd zoo vruchtbaar, zoo dichterlijk, overheert, vervoert, en doet at
war zijn koloriet (*) dikwills treuri-gs en verkeerds bevat,
(*) Deze fombere en trenrige kleur, die men in trijkans
Bile zijne Historifche tafereelen ontmoet , fchijnt veeleer
bet gevolg to zijn van een aangenomen plan , dan van eene
verkeerde manier van de 1Vatuur to befchouwen : want zijne
Landfchappen, waarin hij heeft uitgemunt, zijn even zoo
verwonderlijk ten aanzien van de kracht en de waarheid vets
bet koloriet, als van de fraaiheid van ordonuantie,
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vat, vergeten . I-lij is voor de Schilderkunst hetgerie
TACITUS is voor de Gefchiedenis .
Dit ijverzuchtig Italie telt nog onder zijne kweekelingen twee vermaarde Franfchen, en die in dit zelfde
tijdperk bloeiden : VALENTIN, die, door de fombere en
krachtige manier van CARAVAGGIO vervoerd, hem evenaart in de uitwerkfels, en hem overtreft in de keuze der
beelden ; LORRAIN, de eerfte der Landfchapfchilders,
die in zijne tafereelen grootschheid des onderwerps met
alle de wonderen der uitwerkfelen van bet licht vereenigt , en in zijne manier was, hetgeen RAPHACL in de
zijne was geweest .
Terwijl de Franfche School onder LODEWIJK DEN XIV
klom, daalden de Italiaanfche Scholen ; de Lombardfche
alleen behield haren luister onder GUM en DOMINIQuxN , die toen nog leefden . De Vlaamfche School volgde, omtrent dezen zelfden tijd, met een gelukkigen uitflag, eene andere loopbaan ; en haar roem word door
then van mededingeren niet verduisterd .
In zijne menigvuldige historifche tafereelen had auBENS reeds doen blijken , al wat de floutheid van bet
penteel vermag, al den rijkdom van bet fchitterendst ko .
loriet . Vruchtbaar en dichterjijk in zijne gedachten,
groot in zijne ordonnantien , fchitterende in de uitwerkfels, vol vuur en gevoel, verbaast, verrukt, vervoert
llij ; in weerwil van zichzelven , vergeet men de on .
welvoegelijkheid der costumen, de geringe edelheid der
beelden , de onnaauwkeurigheden zelve zijner t eekenia.
ge . Het dock ademt en gebiedt bewondering .
Zijne School, vruchtbaar in groote Schilders , lever.
d e nieniand, die, in bet historifche vak, bij hem konde
vergeleken worden . GASPAR DE CRAIJER en JORDAENS,
die bet naast bij hem kwamen, traden in zijne voetltappen, zonder van zijne manier verre to durven afwijken .
Anderen waren zijne flaaffche navolgers . VAN DIJK,
zijn vermaardfte leerling, fchilderde intusfchen met eert
goeden uitflag historieftukken, doch leide zich welhaast
op bet portretfchilderen toe , waarin hij uitmuntte .
Hierin overtrof hij alle zijne voorgangers ; en onder zijne tijdgenooten verwierf REMBRAND alleen met hem Bert
even grooten roem . Beiden vonden bet ware langs geheel verfchillende wegen : door de ongezochtfle middelen fchilderde VAN DIJK de Natuur in hare grootfche
ce.uvoudigheid ; REMUMND, fomber, krachtig, zoefit
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en vond dezelve in treffende , iferke , buitengetvnGroote vorderingen maakte hij in de
ne ffanden .
kennis van licht en bruin ; voor bet koloriet hood hij
nieuwe hulpmiddelen aan, en deelde, in dit opzigt % in
den room van RUBE NS .
Natuurlijk moest de fmaak en de mauler dier groote
Schilders veel invloeds hebben op de kweekelingen, die
nit hunne School voortkwamen : hoewel zij Italic gezien
haddcxi, waren zij weinig getroffen door deszelfs (chat .
ten der Oudheid ; en, in hun Vaderiand teruggekeerd ,
had de naauwkeurige navoiging van de Nattlur, dikwiils ook met hare gebreken, hot bekoorlijke van bet
koloriet, de kennis der uitwerkingen , tot bet eenige
voorwerp hunner fludien gediend , en de uitkomst had
hun geregtvaardigd . Hunne leerlingen, voor het meerendeel aan hun Vaderland verknocht, welk zij nooit
verlieten, verre van de groote modellen des ffijfs en
der naauwkeurigbeid van teckeninge , weggefleept
daarenboven door hot voorbeeld hunner leertneesteren,
en door de onbefchrijfelijke bel .oorlijkheid van kletjr en
vitwerkingen , gaven zich geheel over a n deze naive en
treffende navolging van deNatuur . Niets van hergene zij
voortbrengt, befchouwden zij als hun penfeel onwaardig ; en men zag, indien men zich zoo mag uitdrukken, bet blijfpel en bet herdersdicht der Sehilderkunst
ten voorfchijn treden . De burger- en boeren-toonetylen, de keimisfen,matlaen,drnlen, de openhareplaatfen,
de kwakzalvers , de flagvelden , vloten , dieren , bloe.
men, vrochten ; in den woord, al wat bet oog treft,
werd op bet dock verroond . Tot no toe had men bet
fchitterend koloriet der historilche tafereelen, uit deze
School voortgekomen , bewonderd ; in deze nieuwe
fchilderffukken deed eerie nog ver(tandigervereeniging van
kleur en licht nog verwonderliiker werkingen . Thans
bereiktc bet toppunt der volniaaktheid dat tooverachtige
van bet licht en bruin , die vernuftige kunst otn
licht en fchaduw to verfpreiden, zoo over de bijzondere
voorwerpen als over bet geheele ffnk , invoege dat
op eerie effene opperviakte bet gezigt zich op cell aanmerkelijken afftand verdiept en verwijdert , en fomtfjds rust .
Alles word to boat genomen om bet
oog to misleiden ; de groepen van licht, het kontrast
van bet donkere , de terugkaatfingen , de halve fin .
ten,, ca;. : floor a iddei eerier veruuftige berekeninge,
teen.
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>;eenden liciht en fchaduw elkander de hand , en in waarheid,
fchittering en frisheid wedijvercle men met de Natuur.
Eene menigte bekoorliike ftukken , de vruchten van bet
rijkfle penfeel en van het fijnlte gevoel , kwamen uit deze
chonl , en waren het vermaak der Kun .stkenners . V .xx
3 ..RCHEMI, POTTrR , TENIF RS , r?SRARD DOUW, VAN
DE VF:LDE, wOUWVERMi .1N, en nog vele alideren , be .
fchoukeri Europa met hunne bekoorlijke en afwislelende
fchilderflukken .
Indien wij nu deze drie Scholen met elkander vergelijken, zullen wij niet llechts de kenmerken kunnen bevatten, die haar van elkander onderfeheiden, maar ook
de oorzaken van dat onderfcheid . Eerie groorfcher en
rijker Natuur in Italic, cen zuiverder hemel, de volko .
mene ontwikkeling der menfcheiijke geflalten, door hat
klimaat begunfligd, en, meer dan dat alles, de fchatten der Oudheid , moesten noodwendig de ziel der
Schilders verheffen, hun een verhevener fmnak van tee .
keninge inboezemen , nevens eerie fraaijer ordonnautie,
edeler houdingen en uitdrukkingen . Zoodanig zijrr in .
dedaad de heerfcheucle hoedanigheden van deze School,
die tevens groote Meesters in bet koloriet heeft voortgebragt . Doch het is van belang, op to merken, dat
de Schilders , om de naauwkeurigheid van teekeninge
nicest vermaard , de zulken zijrr , die de kleur nicest
veronachtzaamd hebben ; terwijl de zuilcen , die zich
daarop hebben t©egelegd, de Veretianen, bij voorheeld,
minder goed teekenen, en geenen ftijl hebben . l-let
fchijnt, indedaad , dat doze beide deelen der kunst niet
volkomen kunnen gepaard gaan , en dat het een, moet
verliezen hetgene bet andere wint . RAPHAeL zelf teekent minder zuiver in die ftukken, waarin hij zich op
de kleur heeft toegelegd .
De Vlaamfehe fmaak is de Natuur zelve , bijkans
zonder keuze , en zonder zich met de Oudheid to bemoeijen . Eene fchitterende kleur , waarlijk tooverachtige werkingen van bet licht , een geestige , kiefche
toets, zijrr daarvan de voornaamfle hoedanigheden . De
teekening is doorgaans lump, dil :maals onnaauwkeurig,
vooral in de historieftukken, en heeft een volfiagen gebrek aan edelheid . Door nabootfing weggefleept, fchilderden de hlaamfche Schilders de Natuur tot in hate
gebreken .
&lets mag zeggen , dat de Franfche fmaak , edeler dan
R 3
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die der Y7amiszgerz, minder bevallig dan de Italiaanfche,
tusfchen beide doorgaat . De Franfche Schilders voelden, dat men de Natuur niet met hare onvolmaaktheden mag fchilderen ; dock, to verre verwijderd van de
overblijffels der Oudheid, om haar to kunnen verbeteren volgens deze naive en verhevene modellen der
fchoontle Natuur, ftelden zij in de plants der naauwkeurige navolgiage eene flijve en fyftcmatifche teekening, die flechts cen valfcben luister bezat, en welhaast
de School bedierf. LE BRUN, die voor den grootflen
Schilder van zijnen tijd ging, droeg veel bij tot bet doer
aannemen van deze verkeerde en fchitterende manier .
LE sUEUR, veel minder vermaard, hoewel zulks meerder waardig, had geene navolgers, en was de eenige
die zich aan de ware beginfels der kunst hield .
De Italiaanfche School, Pints den aanvang der zeventiende eeuwe van tijd tot tijd vervallen , werd in de achttiende eeuw geheel vernietigd : CARLO MARATTI en
Ricci waren zijne laatfte Schilders , welke mogen genoemd worden . Intusfcben moet RAPHAEL MENGS niet
vergeten worden, die op hen volgde, en , hoewel een
geboren Duitfcher, in Italie de kunst leerde . Deze Schilder , een flaafsch en koel , dikinaals onoordeell:undig
Kopiist der Oudheid , had een tegengef1eld lot van
dat van vele vernuften , bij bun ]even vervolgd , en
ma hunnen dood vergood ; zijn leven lang genoot hij
de fchitterendfle vcr-maardheid , werd bij de grootfte
Meesters vergeleken , en door bet nageflacht met regt
geplaatst in den rang van middehnatige Schilders .
De Ylaarnfche School , daarentegen , zoo bloeijende,
terwijl de Italiaanfche kwvijnde , ging desgelijks eensklaps to niet, in bet begin der achttiende eeuwe : hare
groote Meesters hadden nict een eenigen onder hunne
kweekelingen, waardig om hun op to volgen . De flaaffche navolging van den toets, van de kleur en andere behandelingen der kunst , was bet eenig voorwerp hunner tludie ; en deze koude kweekelingen bepaalden zich
tot bet kopieeren van de flukken van zoo vele uitmuntende Schilders , die niets anders dan de Natuur gekopleerd #sadden .
In den Nat van ellende en zwakheid, tot welken van
tijd tot tijd Jtalie verviel, ontmoet men een.e natuurlijke
verklaring van bet verval van zijne School ; doch er is
vog eene andere minder in fiet oog loopende oorzaak
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diens vervals, welke misfchien tot nog toe niet is
opgemerkt , en die de Italiaanfche met de Vlaamfche
School gemeen had : ik bedoel de menigte van meesterflukken, door groote Meesters voortgebragt , die bijkans
allen eene groote vruchtbaarheid met de voortreffelijkheid
van hun werk zamenpaarden . tam dezen rijkdom verachcte men de hedendaag(che Ilukken ; de levende Schilders werden verwaarloosd en bedild , #n het vernuft,
eanmoediging en belooning dervende, verftierf voordat
her zich konde ontwikkelen .
Het verval van de Franfche School, aan bet einde der
ion gstvoorgaande eeuwe zoo gelukkig herboren , had zijnen grond in andere oorzaken , dan die wij vermeld
hebben . De hoofden van die School , gelijk wij gezegd
bebben , hadden eenen fmaak van fyftematifche teekening
aangenomen, die noch de naive navolging der Vlamingen , noch de door bet oude to regt gebragte Natuur
was , zoo als de Italianen haar gevolgd hadden . Dit
valsch en willekeurig ftelfel bezat het verderfelijk nadeel,
dat her voor de kweekelingen Been vast voorfchrift, geemen geregelden loop overliet . De Oudheid diende niet
sneer tot ten gids, en de Natuur, zoo als zij zich voordeed, aan de Schilders, die op hen volgden, to armoedig voorkomende, ging elk hunner flechts met zijne luimen to rade, ten aanzien van her karakter der beelden,
welk hij verkoos ; en hoewel Frankrijk, rijker zijnde,
eene beftendige befcherming aan de kun[ten bleef verleenen , verviel de Schilderkunst welhaast op eene ontzettencle wijze : de teekening, nog flijver en gedwongener alder
'her penfeel van LEMOYNE, COYPEL, SUBLEYRAS, werd.
onedel en laag in de School van VANLOO en BOUCHER ;
en in de laatfle tijden dier bij ongeluk al to vermaarde
tnannen werden de onnaauwkeurigheid en bet grillige
tot milk ten uiterfte van belagchelijkheid gedreven, dat
de fraaije vernuften er zich over begonnen to verheugen,
van oordeel zijnde , dat bet niet konde misfen, of de
tegenzin en de verachting, welke foortgelijke verkeerdheden moesten inhoezemen , zouden eerie omwenteling
doen ontftaan . En in de daad , omtrent bet einde der
regeringe van LODEWIJK DEN XV, hadden de gemaaktheid in de beelden en houdingen, de grilligheid der costumen en zamenftellingen, de ongerijmde lazzis van den
toets , de kunst tot eene laagte van vernederinge gekragt, erger din de barbaarsheid , en aan alle kanten
gin&
K 4
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ging de kreet op tegen de dwaasheden van den nienwen
finaak . Thans verlcheen een man, die , met een joist
oordeel en eerie groote liefde voor de kwist begaafd , bet
juk van bet Schoolfche Steliel durfde aff'chudden , de
Oudheid befludeerde, door zijne work zaamheden den
Loon gaf, en, de kreet en de vooroordeelen van zijne
School braveerende, den tints zoo lang verlarenen weg
betrad ; ik heb hot oog op den vermaarden vIEN. F1ij
unaakte veel oppangs ; aller oogcn warden geopend, en
de omwenteling was dddr . Zijne School word meest ge•
volgd ; en van toen of aan voedde men de hoop, dat er
eenig gelukkig talent zoude opltaan, hetwelk met nog
vaster voet den weg , door hens gebaand , zou betreden .
Doze hoop word vervuld (*) . De Franfche, tegentvoordig bijkans de alleen blDeijende School, doet als 't
ware aau de beste dagen van de Italiaanfehe gedenken,
en levert reeds namen (j-) en meesterftukken, die nabij
deszelfs grootfte namen en volmaaktfte voortbrengfels
nogen geplaatst worden . Zonder twijfel zal zij denzelfden trap van uirltekendheid en roem bereiken, indien doze bekwame Meesters de vurige Jongelingen, die
onder hun oog arbeiden, en door hun voorbeeld moeten
bezield worden, kuunen beweogen, om met bunne aanlroudende beoefening van de Oudheid een weinig meer
befchouwens van de Natuur to paren . Hot misbruik van
let voortreflelijkfte kan fchadelijk worden . Er is een
punt , aan doze en gene zijde van hetwelke men even
verre van bet fchoone is verwijderd . De overdrevene
navolging van de Oudheid wordt eene koude en onbezielde kopij ; en de N'atuur alleen kan over de voortbrengfels der fraaije kunflen vuur en leven verfpreiden .
(') De Beer DA^ID is een kweekeling van den I-Ieere
vte N .
De Ileeren G!RODET, GRAS„ GERARD en GUERINI.
(
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WAARNE^ZING EENER VERLOSSING, WELKE NIET
DAN DOOR DE SECTIO CAESAREA KONDE VOLL[,AOT WURDEN, UIT HOOFDE DER VERREGAANDE WANSTALTE DER VROUWE .

(Vervolg en Plot van bi. 107 .)

D

An vo?genden dag, 3t December I8o5, haar bezoekende, vond ik ze met een kleinen, echter, even
als (tort na de Operatie, geregelden pols ; de uitvloed wit
de wood was vrij veel, zoodat alles, wat tot bet verband
behoorde, doortrokken was ; it,- liet alles blijven, behalve het omgaand fuitlaken, hetwelk ik vernieuwde .
Men berigtte mij , dat zij, federt ons vertrek op gisteren, alleenlijk had geklaagd , dat het verband haar to
ftijf om bet ligchaam foot . Zij had van tijd tot tijd go.
fuimerd . Dorftig zijnde, dronk zij nu en dan een weinig koud water ; anders is haar gewone drank brood- of
gerltenwater met een weinig citroen en fuilter . In den
morgen hieeft zij eene genoegzame hoeveeiheid gewaterd,
met zeer veel verligting .
Jan . 1807 . De Lijderesfe met een weinig ltoorts gevonden ; het aangezigt rood opgezet ; de fluxes lochiorurn
beginnen zich per zaginam en in ruime hoeveelheid to
ontlasten ; fuimerende ; dor!~ig wanneer zij wakker is,
en bet verband nog al meerder doorgevloeid .
a Jan . De Lijderesfe klaagt zeer over ftijfheid (zoo
als zij bet noemt) van bet verband ; - hetzelve
afgenomen en vernieuwd ; - nit de geheele oppervlakte
der wond vloeide eene tamelijke hoeveelheid bloedige
etter ; om dit zoo veel mogelijk to bevorderen, bragt ik
in het onderfl^e gedeelte der wond eene fleekwiek in .
Dorfti gg als gisteren , doch niet meerder ; de pols niet
koortfiger ; de buik zacht op bet aanraken, zonder iets
tegennatuurlijk opgezet to zijn .
Jan . Sedert de vernieuwing van bet verband is zij
zeer gemakkelijk ; de pots geregeld ; geeft 8o a 85 flagon
in cen minuet ; klaagt niet veel over dorst ; den gepasfeerden nacht vrij goed geflapen, en bet verband niet zoo
veel doorgevloeid . Haar gewone drank blijft denzelfden .
Weinig fluxes lechiorurn per vaginarn .
K 5
4 Tan .

X46

WAAILNEi1-IING EENER VERL0SSING

4 Jan . Als gisteren ; 's avonds echter wat walgen .
de, en in den nacht een weinig braking gehad ; voor 't
overige tamelijk gerust ; de bulk nu vrij war opgezet,
doch zacht en onpijnlijk .
5 Jan . Wederont verbonden, en alles , war de wond
aangaat, zeer goed bevonden ; genoegzame ontlasting
van zeer goede etter[lofle, nu en dan een weinig bloederig ; de lochia blijven zich per vaginarn veel en aanhoudend ontlasten . Gisteren tweemalen fedes gebad , met
veel verligting . Bij dit verband heb ik een der naaidfteken weggenomen, uit vreeze van al to fpoedige fluiting
tier wond. De opgezetheid van den buik veel verminderd ; geregelde pols, en weinig dorftig .
6 Jan . De lochia per vaginarn zeer hoed en veel ; voor
't overige als gisteren
; doch daar zij zoo zeer over
flaauwhartigheid klaagt, gebruikt zij van nu of een weinig rooden of rhijnfchen wijn met water en fuiker ; voor
't overige haar gewone brood- of gertlenwater . Haar
v . edfel beilaat , des verkiezende, in melk- of gruttefpijzen .
7 Jan . Den weinig meer koortfig geweest ; in den nacht
nog al tamelijk gerust, en ontlasting per alvum gehad .
8 Jan . Geheel zonder koorts ; de boriten clerk opgezet
en op bet aanraken pijnlijk ; wederom verbonden ; de
wond in alle opzigten zeer gunftig bevonden ; wederom
twee naaidfleken weggenomen .
9 Jan . De borllen even als gisteren opgezet, loch niet
tneerder ; behoorlijke fedes ; de poll vrij wel ; de lochia
veel en flinkende .
io Jan . Heden wederom verbonden ; de wond is zoo
zuiver mogelijk ; de ontlastingen, zoo door de wond als
per vaginam, veel, en ichoreus . De koorts en dorst lets
weerder ; de zwelling der borllen begint to verminderen .
II en 12 Jan . De koorts en dorst minder ; deze nachten vrij wel geflapen .
I3 Jan . Her verband vernieuwd ; de Lijderesfe bevindt
zich zoo wel als men zoude kunnen verlangen ; de wond
is volmaakt zuiver, waarom ik de twee overige naaldIteken hebbe afgenomen . Thans heeft zij dagelijks geregeld ontlastingen jer alvum . Haar drank is nu een weinig meerder roode of rhijnfche wijn met water ; bet
voedfel hetzelfde .
I5 Jan . Wederom verbonden ; - alles zoo goed mogeIijk. ; er is geene de minfte noodzakelijkheid tot her toedie-
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dienen van geneesmiddelen , r_och om verandering in den
aangenomen leefregel to makers .
17 Jan . Fleden wederom en vervolgens om den anderen (tag verbonden ; wanneer ik, zoo door den aftand,
doch nog meerder doordien bet cenvoudigite verband
toereikende was, dit aan een ander hebbe overgelaten :
beflaande hetzelve alleenlijk in eene drooge plukfelwiek,
en dekpleister oni deze to bevestigen ; in een dik come
pres, en een algemeen fluitlaken .
Ik heb haar alzoo tot op den 9 Feb . behandeld, en ben
hiermede voortgegaan tot op den I4den , wanneer ik de
Lijderesfe geheel herf?eld konde verkiaren . Zij heeft evenwel nog eenige dagen, op mijn aanraden , bet likteeken
der gemaakte wond blijven bedekken met de gewone
pleister . Zoo ook heb ik haar aanbevolen , nog lang een
drukdoek op bet likteeken, en een omgaanden band om
bet ligchaam to blijven dragen . Zij is thans volmaakt
gezond , en doet hare bezigheden (Ig Februarij) als
Voorheen .

a ie

0

In vroegere tijden zoo wel als in onze dagen heeft
men veel tegen de Seetio Caefarea ingebragt ; bet heeft
niet ontbroken aan mannen van naam en bekwaamheid,
die deze als de verfchrikkelijkfte, wreedfte en gevaarlijkite der Kunstbewerkingen affchet(ten, welke immer
konden uitgeoefend worden .
Dus heeft de in zijnentijdgrooteMAURICRAU (*) dezelve als belagchelijk willen doen voorkomen, wanneer hij
fielde, dat deze Operatie alleenlijk in bet verhitte brain
van hare voorfianders beftond, en, bijaldien ze immer
wierd ondernomen op acne levende Vrouwe, deze noolt
konde behouden blijven , maar altijd als een flagtoffer
voor haar Kind, of van de Kunst, moest omkomen .
Dus heeft RICnTEn. (t) van zich kunnen verkrijgen , zoo veal gevaar aan deze Kunstbewerking toe to
fchrijven , dat hij bet gelijk ftelt en voor een en hetzelfde wil gehouden hebben, de Moeder, om hat Kind
to
(*) MAURICEAU,TraitC des maladies des femmes grosfes (Ic.
Tom . I . Chap . XXXII, de 1'Operation Caefarienne, gag. 352 &c.
(t) RICHTER, Chirurgifche Bibliothek, V B. 2 St.
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to behouden , de Sectie Caefarea to doen ondergaan,
of haar aan een gewisfen moorddadigen dood over to
geeen .
Zeer to bejammeren is het, dat groote en waarlijk in
de kunst ervaren mannen dikwijls tot niterlten overhellen, welke veelal tot meerdere volmaking der kunst de
.grootfle hinderpalen zijn . Leest men III onze dagen de
Werken van den verdienflelijken rAVnELOCQTE , dhir
vindt men zeer veel vdGr de Sectio Caefarea, bijna alles
tegen de doarfnijding der Schaambeensvereeniging . En hoe
belangrijk intusfchen ilaan hier tegen over niet v.&N
MUNSTER ' S zestal Verloskundige Thaarnemingen? enz .
Wat toch beteekenen verder de fchrik aanjagende
woorden verfchrikkelijk en wreed , wanneer door voor.
noemde Operatic menfchen kunnen behouden worden ,
wier dood anders , of buitendien, onvermijdelijk is?
Niet geheel ten onregte moge men de Se9io Caefarea
eene gevaarlijke Operatic noemen ; ik voor mij geloove
evenwel, dat dit gevaar nog al afhankelijk zil, zoo wet
van de gefleldheid ties Iigchaams, waaraan de Operatie
wordt verrigt , als van de zorg en oplettendhcid, welke
men gedurende dezelve hebbe in acht to nemen .
Menigmalen is de WIN- ntisfchien ongeltikkig ge .
weest, doordien de Operatic to Nat ondernomen wierd,
en daardoor cte Uterus in to verren graad van ontfleking zich beyond . Menigmaal is misfchien de oorzaak
des doods to vinden geweest in zogverplaatfingen, uitflortingen enz ., veeltijds welligt doodelijk geworden door
bijkomende ziekelijke omftandigheden , waarvoor de
Vrouw zoo zeer vatbaar is . Zeker gaat het, dat er bij
deze Kunstbewerking , wanneer dezelve wet verrigt
words, geene deelen lijden , wefker vaneenfcheiding of
intvetfing doodelijk zijn kan . Zij kan dus, op zichzelve
befchouwd , niet ass zoo bijzonder gevaarlijk geacht
worden . - Is bet voorwerp , waaraan de Operatie
nioet gefchieden, ongefteld, door ziekelijke hoedanighedjen der vochten enz . , dan beeft dezelve, even als zoo
vele andere zware Kunstbewerkingen, waarfchijnlijk een
ongunfligen uitftag . Doch is het geval omgekeerd ; is
bet voorwerp gezond ; heeft er geene of althans geene
aanmerkelijke vochtsverbasterii>g enz . pleats , waarom
zoo dan deze Kunstbewerking aan meer gevaar zijn blootgefleld dan zoo vele andere? - Wat aanbelangt het
doen
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doen der Operatic zelve, meen ik (offchoon, de onder .
fcheidene Schrijvers en Kunstoefenaars raadplegende,
ieder van hun zijne wijze van opereren opgeeft) dat bet
vrij onverfchillig zij of men in bet mid.den des buiks ,
of meet of min links of regts opene . Doch ik meen,
dat bet voor den Operateur veel gemakkelijker en dus
verkiesliji,er zij , die plaats to bepalen , alwaar hij bet
minst behoeft door to fnijden ; en dan zekerlijk is bet
daar, alwaar ik mijue eerttc incifie hebbe gemaakt , namelijk in bet midden der eigenlijk gezegde Linea adba .
Her peritoneum en den uterus to openen, is als het
tweede en derde tijdperk dezer Kunstbewerkmg aan to
merken, wijl men dit onderfcheidenlijk behoort to verripen . (SOEK , p ag . 2O3 . e t feq .) Aldaar ziet men,
dat niet altijd bet peritonxasns zoo dun , en de uitwendige oppervlakte van den Uterus niet altijd zoo natuurlijk is gefteld,als men onder bet opereeren wel zoude wenichen .
Na den Uterus geopcnd, en bet Kind en de Nageboorte naar buiten uitgebragt to hebben, is bet, gelijk
ikboven zeide, eene allernoodzakelijkfte vereischte , de
hand of de vingers noguiaals in de wond van deft
Uterus in to brengen ; ten einde dit ligchaam zich
op deze zamentrekke, en daardoor worde voorgekomert
dat niet eenig deel der darmen of des nets in de wond infchicte,beklemd gerake , en een onvermijdeiijken dood na
zich Ilepe . - „Bij de opening van bet Iijk eenerVrot .we,
(Zegt BAUDELOCQUE , IV Deel, bl . 235. in de hoot .)
„ welke, weinige dagen to voren , de Setlo Cae/area had.
„ ondergaan , vond men een gedeelte der darmen in:
„ de wond van den Uterus omvac en gekneld ."
Eindelijk, bet doen van hechtingenmet de naald zou,
mijns inziens , altijd boven de drooge to verkiezen , maar
alsdan volftrekt noodzakelijk to achten zijn , wanneer
men van de Lijderesfe afwezig woont ; daar de geringlte
braking, hoest enz . (toevallen . welke al zeer ligt op
deze Operatic volgen) de Vrouw in wezenlijk gevaar
itefen, doordien de in ewanden, door de vaneenwijking
van de lippen der word, gemakkclijh naar buiten kunnett
geperst worden .
Dat deze, als een bewijs van mijne vriendfchap voor
U, zoodanig worde nangenomen , als dezelve door mil
words aangeboden , en dit gelegenheid geve, dat onze
kunstbetrekkingen meer en meer toenemen, zal mij al .&
toos

WAARNEMING .
150
toos bijzonder aangenaam zijn ; terwiji ik tnij , met de
meeste hoogachting voor Uw perfoon en verdienften ,
noeme,
\Tel Edele zeer Geleerde Heer !
Veelgeacht Vriend en Kunstgenoot

UED . Dw. Dienaar en Vriend
den

Thiel,
31 O1ober 1807 .

C . VAN HEYTHUYSEN .

VITTREYSEL UIT HET REISVERHAAL VAN BEN
HEER, BEHOORENDE TOT HET RUSSISCHE GE •
ZANTSCHAP, 1N DE MAAND JULIJ 1805
NAAR PEKIN GEZONDEN.

(Vervolg en

I

hot van bl. 1z7.)

ndien men den naam van Woestijn geve aan een land,
met heivelden en bosfchen bedekt, en van bewoners
zoo goed als ontbloot, voegt deze naam volmaakt aan
het grootfte gedeelte van Siberie . Tegenwoordig is bet
verdeeld in vijf Gouvernementen of Landvoogdijen : Perme , Oufa , Tobolsk , Tomsk en Irkutzk . Van wege
de onmexeli'ke uitgeftrektheid van Siberie , zijn er de
voortbrengfels en bet klimaat zeer onderfcheiden . Het
zuidelijkfle gedeelte is vruchtbaar en aangenaam , hoewet men, op vele plaatfen, dorre vlakten en heiveldeu
ontmoet . Bijkans overal bevat de grond zout .
De
n oordelij.ke deelen, met moerasfen, bosfchen en ijs be.
dekt, zijn bijkans onbewoonbaar .
De voornaamfle natien van deze uitgebreide gewesten
zijn : 1. DeFinnen, bevattende de Tcheremisfen, de Mordray, de Tchoubachen, de Votiakken , de Vogoulds , de
Permiers, de Syrianen en de Ostiakken . a . De Tartaren,,
die bet grootfte gedeelte der bewoneren van Siberie uitmaken, en waarvan zij v66r de Rusfen eigenaars waxen . Deze Tartaren beftaan nit zeven onderfcheidene
natien : de eigenlijk genoemde Tartaren, de Nogays, de
Metcheriallen, de Baehkires, de Ergifen, de yakuten
en de Eleuten . Sibir was voormaals de hoofdltad van
Siberie ; op eenigen aftland van 1'obolsk worden nog heden
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den de puinhoopen aangewezen . 3 . De Mongollen of
3Ylantchous . Deze natie, van de Tartaren geheel onderfcheiden, hoewel zij federt zeer langen tijd met dezelve
in gemeenfchap ftaat,, voert thans het gebied over Chivta . Voormaals was zij ir_ verfcheiden volken verdeeld :
de Mongollen, de Kitanen, de Noutehirs , ook Kins,
Toungaufen en Mantchous genaamd . Tegenwoordig worden
de eigenlijk zoo genoemde Mongols en de Dorbes Oiraits
van elkander onderfcheiden . De laat(te worden in vc
fcheide natien gefmaldeeld : de Eleuten of Kalmukken,
de Khoiten of Koumitten , en de Barga-Bouriaten , ook
Bouraeten of Bratzy genaamd .
De twee eerstgemelde
volken than gedeeltelijk onder hot gebied der Rusfen,
gedeeltelijk onder dat der Chinezen . De laatstgenoemde
itaan onder de Rusfen .
Behalve deze volken zijn er vele, wier afkomst onbekend is . Zoodanig zijn de Sarnojeden en vele Kofakfche
volkjes, wier getal honderdduizend menfchen bedraagt .
1-Iunne voornaamlte feden zijn : Uraljk, Gurfef, aan de
Kaspifche zee, en de fierkte liesk of liek .
In het algemeen heeft men in Siberie flechte gedachten
van de genen , welke derwaarts worden gebannen ,
en in gevolge van dit wantrouwen wordt hun lot nog
ellendiger .
Alwte zich in Siberie wil vestigen, bekomt tot onHij
derfland geld , levensmiddelen en bouwftoffen .
ontvangt then onderitand drie jaren lang . Intusfchen
ontmoet de vestiging van een vast verblijf groote
zwtrigheid ; eerst de kinderen plukken doorgaans de
vruchten van de moeite hunner vaderen . In den omtrek
van Tobolsk en Tomsk ontmoet men zeer vele lieden, afkom(tig uit Archangel, Tula, Twer, en Nischniy Nowgorod, die zich aldaar hebben gevestigd .
De Uralfche bergketen loopt zuid en noord , ter lengte
van driehonderd Duitfche mijlen ; alle de overige ketens van Afiatisch Rusland zijn daarvan als zoo vele
takken .
Menigvuldige bouwvallen en andere gedenkteekens verkondigen eene voormalige befchaafdheid, veel grooter
clan die van het hedendaagfche Siberie . Maar , hetgene
van geen minder belang is, zijn de fporen van groote
omwentelingen, welke onze aardbol heeft ondergaan,
die men bij elke fchrede ontmoet , en welke met zeer
veel waarfchijnlijkheids grond gevert tot gisfen, dat de
fchep-
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fchepping van onze aarde merkelijk klimt boven bet tijd .
perk, waariu dezelve gemeenlijk wordt geplaatst .
De Permiers fpreken cene tail, 113,111 bijzonder eigen .
Bisfchop STEPFANUS verkondigde aldaar bet Evangelic
omtrent bet einde der veertiende ceuwe . Hunne voornaamfte rtjkdom beftaat in de voortbrengf is van hunne
ijzer- en kopermijnen , zout- en marmergroeven .
WVij kwamen to Perme, eerie fad onlaiigs tot de lloofdh
plaats van het gouvernement van dien naarn verlieven .
Hare ligging aan de Cama is zecr gunftig ; deze ftad
wordt volgens een regelmatig plan aangelegd .
ledere plaats in R .usland van eenig aanzien heeft cene
foort van Wethouderichap (Dess/anik), aan welke bet
toezigt over tien huisgezinnen words opgedragen . Elders en op belanglijker piaatfen beefs zij het Ldf' uur over
honderd huisgezinnen, en voert den titel van Szotzlik.
Behalve deze is er eerie foort van Schepenen (hvabrannaja), en een Opperfle (Gololva), die met de regtszaken ter eerfte inftantie ziju belast .
Ter tweede
words bet pleitgeding getrokken voor de regtbank van
bet lager Canton (Nischniy femssky fid) , en ter laatfte
voor de opperregtbank (Ujesdnuy fud.) lndien de zaak
van meet belangs zij , wordt dezelve voor bet gouvernement getrokken ; en in het jongfte beroep voor den
Raad .
Te Perme bevonden wij, nagenoeg bet derde gedeelte
van onzen weg naar Irkutzk to hebben afgelegd , en onze reis had 1987 Werften , of 278 Duitfche mijien ,
geduurd .
DeGezant zelf . Graaf VAN GOLOWKIN, kwam den 76
Augustus to Perme ; wij vertrokken 's anderendaags, en
wij naderden de Ural .
Men vindt in dezen omtrek aanzienlijke bergen van
albast , die ho gst hezienswaardige holen bevatten .
De Beer VAN STRAiILENBERG heeft ze naauwkeurig befchreven .
Thans bevonden wij ons aan den voet van eenen der
hoogfte bergen van de Uralfche bergketen , voormaals
werden zij Ripheefclze Bergen genoemd . De Regering
fpaardt geene kosten aan bet onderhouden van den wag,
welke daarover loopt . flier komt men in 14zie ; bet
voorkomen daarvan is bekoorlijk en vruchtbaar . De
grond der provincien Tobolsk en Tornsk is over bet algeween zwart en zeer wel bebouwbaar.
Den
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Den 2o Augustus kwamen wij to Catharinenburg . flet
is eerie groote itad en van meer belangs dan Perme . Zij
Iigt aan de Isfek, die zich in de Tobol ontlast . PETER
DR GROOTE , die dezelve in den jare 1722 bouwde,
noemde haar naar den naam zijner Gemalinne . Nog heden voldoet deze itad aan hare befl :ernming, omnamelijk
tot eene ftapelplaats to dienen voor alle de werkttukketi
der metaalfabrieken van Ural. Ten eenigen tijde lag er
cene tterke bezetting, ter take der veelvuldige aanvallen der Bachkires . Men hecft er eerie Munt, eene kanzelarij voorde munten ; vole perfonen, aan her muntwezen verbonden, houden er bun verblijf. Zij drijft eetl
aanzienlijken handel in amethysten, topazen , fardes en
andere harde en kostbare iteenen , die in Karen outtrek
in vrij aanzienlijk e menigte gevonden worden .
Te Kamensk , verfcheiden mijlen van Catharinenburg
gelegen, heeft men vele Smederijen en andere fabrieken, aan
de regering behoorende . Deze ftad bevat ruim tweeduizend inwoners . Jaarlijks worden er van 20o tot 250
tukken gefchut gegoten . De zeer fraaije mineralen,
die in groote menigte in den omtrek worden gevonden,
dienen ter verrijkinge van de Kabinetten der Rusfifche
Univerfiteiten . Wild gevogelte van allerlei foort is in
deze gewesten zeer menigvuldig .
Under de ballingen, die in de Mijnen werken,heerscht
ten geest van eensgezindheid , het natuurlijk gevolg der
gelijkheid van hun lot ; en in deze eensgezindheid moet
de reden gezocht worden van de dikmaals zeer vernuftige
ontwerpen , die ter bekominge van hunne vrijheid volvoerd worden .
Bij het ellendig dorp Dalmatow ligt het vermaarde
Kloostcr van dien zelfden naam . DEMETRIUS MoERINSHy ftichtte het in den jare 1644 ; zijn Zoon ISAAC
volgde hem op in de hoedanigheid van Prior .
Dit
Klooster heeft drie kerken ; voormaais bezat her veertien dorpen en 25oo zielen ; doch alle die eigendommen
zijn in den jare 174.0 aan de Kroon gekomen, die bet
onderhoud der Monniken op zich heeft gekomen . De
omtrek van het Klooster, door de Isfek befproeid, levert zeer fraaije gezigten .
Indien wij in her land, welk wij doorreisd hadden,
met vele hinderpalen hadden moeten worftelen, en vele vermoeijenisien to verdureu, thans lag een, verfGhiet
MENG . 1808- N0 . 4 .
voot;
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voor ons , hetwelk een nog minder behagelijk vo-orkomen had ; de woestijnen, de moeraslen, de ontnetelijke vlakten van Siberie vervingen elkander onophoudelijk in het gouvernement van Tobolsk . Dikmaals zijn er
de wegen naauwelijks gebaand ; elders zijn de dijken
verwoest . De opgezetenen , wijd en zijd verfpreict,
kennen de herbergzaamheid niet , en men loopt gevaar
van to vallen in de handen der gebannene kwaaddoeners , welke door deze woestijnen kruifen .
filet gouvernement Tobolsk bevat ontnetelijke vlakten,
gedeeltelijk met talrijke meren bedekr, die aan nanzienlijke rivieren den oorfprong geven . Bosfchen beflaatn
ontzaggelijke ftreken , en aan de genen, welke door
dezelve trekken , drukken zij een gevoel van fehrik in ,
hetwelk zich dikmaals bezwaarlijk Jaat overwinnen .
I-let klimaat van bet zuidelijk gedeelte is gematigd, maar
in het noorden wordt bet onverdragelijk .
De bergen
bevatten delfiloffen , mineralen en kosrbare gefteenten .
De zuidelijke ftreken worden gedeeltelijk van Europifche volkplanters bewoond . Rijkelijk beloont de grond
de zulken, die de fchatten des akkerbouws denzelveta
toevertrouwen .
De bewoners zijn nog niet lang gewoon, geld to
ontvangen voor de paarden, welke zij aan de posten leveren ; doch zij beginnen er zich vrij wel naar to fchik .
ken . Om dit voordeel to vergrooten, fpanden zij dikmaals , in weerwil onzer tegenkantingen , van acht tot
twaalf paarden voor onze wagens . Deze dieren loopei
bij troepen in bet veld ; wanneer men hen noodig heeft,
worden zij opgehaald ; doch om voor rijtuigen to loopen zijn zij nog niet zeer gewoon, en de reizigers kunnen niet geheel zonder zorg zijn .
T usfchen de dorpen en bet platte land heerseht dikmaals een ontzettend kontrast ; de eerfte zijn zoo ellendig als bet antler vruchtbaar is . Bijkans nergens ontmoet men werklieden , die eenige kunde bezitten , en ,
uit vreeze van onze wagens niet to kunnen doen herftellen , waren wij genoodzaakt , wielen , asfen en nicer
andere foortgelijke dingen merle to voeren .
Nog woester dan Tobolsk is bet gouvernement Toms-k,
hoewel de grond even vruchtbaar is ; tot bet droogwaken der moerasten zouden ztivarx kosten vereiseh •t
worden, doch zij , die dezelve wilden doen , zouden die

in het vervolg rijkelijk vergoed vinden . Her
rund-
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rundvee komt er zeer wel voort ; bet is de ecnige rijkdom der volkplanters . De oevers ziju met afzigtelijke
en in de daad fchrikwekkende hutten bezet .
Bij Kopiezwsk kwamen wij wederom op den grooten weg
van Tobolsk , welke niet beter is dan die wij gevolgd
waren , en die ons over de tweehonderd Werften had
uitgewonnen . Vele perfonen, tot bet Gezantfchap be]toorende, hadden den eerften weg ingeflagen, en wareti
door Tobolsk gereisd .
Te Tomsk warden wij op cene verpligtende wijze ontvangen door den Gouverneur, den Heer GWASTOW . Hij
bezorgde ons voorraad van tarwenbrood , hetwelk in
deze oorden zeer bezwaarlijk is to bekomen . Er worden eenige nieuwe fleenen huizeu gebouwd . Voor bet
overige maakt deze [tad cene ellendige vertooning .
Den 17 trokken wij over de Kan, eene vrij groote rivier , zijnde de grensfcheiding tusfchen de gouverne .
Inenten Tomsk en Irkutzk ; wij zetteden voet in bet laatstgenoemde , hetwelk het uitgebreidfte van Rusland is .
Dit gouveriiement is vol van bosfchen , bergen en
tnoerasfen .
Minerale bronnen ziju er menigvuldig .
In bet noordelijk gedeelte heerscht een altijddurende
winter ; then vindt er lijken, die vele eeuwen ongefchon .
den zijn gebleven .
De geestelijkheid van bet geheel
gouvernement ['aat onder bet regtsgebied des Aartsbis .
fchops van Irkutzk . De zuidelijke itreken worden door
de Bratsky of Buraeten bewoond, eene talrijke natie,
zamengetteld uit die der Buraeteo, Tungunfen, Saku .
ken, Kamtfchadalen en anderen . Zij wonen in tenten,
en leven van de vruchten der jagt, visfcherij , of van bun
vee . Slechts de eerfte beginfels der befchavinge zijn
bun bekend . Velen zijn nog bet 1-ieidendom toegea
daan .
Het land is zeer vruchtbaar en wacht flechts op den
bouw . Do wegen worden zeer gevaarlijk doer de her .
haalde over [troomingen, aan welke z-ij bloot[taau .
Den 21 September bereikten wij de oevers van de Uda,
die van Buraeten bewoond worden, welke in peltQrijen
handel drijven . Zij zijn vrij talrijk . Nischniy Whisk
is niet zulk eene aanzienlijke flad, als men van de traaie
heid barer ligginge, en de voordeelen van den koop .
handel, welke zij aanbiedt , zot3 mogen verwaehten .
\Vij vonden aldaar de Zendeliugtat , die in de waand
Mei uit Petersburg waren vertrokken, en het Gvzant
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fchap in China moesten verzellen . Zij waren beflemd
om den Prior SOPHROnIUS en de andere kerkelijker*
of to losfeu, die er hunne fcholen hebben . Deze eerRe zending hield haar verblijf to Pekin, federt ruins
elf jaren . De nicuwe Prior APOLLOS is een man van
een zeer zacht karakter . Deze zending beftaat uit tien
perfonen .
lrkutzk naderende, vestigde zich ons oog op bekoorJijke weilanden , en eensklaps kwamen wij in donkere
bosfchen . Allengskens naderden wij de Angora, aan
welke Irkutzk ligt . Op den aS ,September kwamen wij
behouden in deze fl :ad aan . Zij is omringd van fpitfe
bergen , wier toppen woest zijn . Voormaals was zij
de hoofdfiad der Buraeten ; tegenwoordig is zij de zetel
dcr regeringe van geheel Siberie. De handel , welken zj
op China drijft, is van belang.
Alle de perfonen, tot bet Gezantfchap beboorende ,
waren in deze flad bijeen, ten getale van tweehonderd .
De did, welken wij aldaar vertoefden , werd gedeeltelijk aan vermakelijkheden gewiid ; de Buraeten namen er
deelaan ; zijzonden aan den Gezanr eenige gelastigden,
em hunne onderwerping en eerbied aan hunnen Souverein to betuigen . De Buraeten in deze oorden zijn ten
getale van tweeduizend . Ecnigen zijn Christenen ; docit
de meesten zijn nog Heidenen .
Eenige geleerden van her Gezantfchap, een van wetke
was de 1-leer KLAPROTH, een jongeling in de talen zeer
bedreven, werd benoemd om den winter in Siberie door
to brengen ; een andere keerde naar Petersburg terug, era
wilgingen op reis naar de grenzen, den 6 O&ober .
met land aan deze en gene zijde van bet meer Baikal,
tot aan de grenzen van China, befiaat geheel ui°r zandnchtige woestijnen, bergen en bosfchen . De Altai-keten, welke China van Rusland fcheidt, fchiet bare tak.
lien wijd en zijd . Wij volgden de oevers van de AtgoOp onzen weg ontmoetten
ra tot aan bet meer Baikal.
wi.1 pechts eenige hutten . Eijeren en flecht brood waxen de eenige levensmiddelen , die er to bekomen. warem,
en zulks nog bezwaarlijk .
Met regt geven de Rusfen den naam van Zee- aan bet
meet Baikal ; bet heeft eb en vloed , even als de Kaspi.
fche Zee . Te Nikolsk, vijftig Werften van de Angora gelegen, worden de koopgoedereu doorzocbt, die uit Chi-

so komen,
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Meer dan gemeen fchilderachtig zijn de gezigtew, welke men aan dit meer ontmoet . In de verte ziet men ber.
gen, wier top met fneeuw bedekt is , en die den geaigteinder uitmaken . De vaart op dit meer is niet zoo
druk, als de voordeelen, welke bet aanbiedt, konden
doen verwqchten . In de onkunde van bun, die er toe
gebruikt worden , meet voornaruelijk de oorzaak daarvan gezocht worden .
Het meer knelt van Zeedieren ; men vindt er Zeekalveren . De woningen der Buraeten hier to lande zijn over
bet geheel zindelijk , en kondigen eene zekere gegoedheid nan . Selenginsk, a an de Selenga gelegen, is vertnakelijk en vrij wel gebouwd . Tot onze algemeene
verzamelplaats was bet fort , of liever bet dorp Troizhafawsk beftemd ; bet wend in den jare .x728 gebouwd .
De grond is niet kwalijk uitgekozen . Het omliggende
land is onvruchtbaar en woest .
Terwijl de Gezant bier vertoefde , werd er een kourier
naar Pekin gezonden, ter bekominge van verlof om in
bet Keizerrijk to mogen komen ; doch van wege bet
talmen, vertrok een gedeelte van bet Gezantfchap, zonder deszelfs wederkomst of to wachten, en begaf ziclt
naar Burga .
De Bratsky vierden eenige feesten ter eere van den Ge .
zant ; zij ontvingen hem onder bet geluid van eene muzijk, die niet zeer welluidende was . Zij ftelden hem
bunne vronwen voor, die zich op bet prachtigst hadden
opgefchikt ; 's avonds was er bal .
Vecrtig Werften van Troizkolawsk vonden wij eene
volkplanting van heidenfche Buraeten . Hun Lama ont .
ving ons beleefd , en wij waren , in hunnen tempel, bij
hunne openbare -godsdienstoefening tegenwoordig . Men
hoorde er een gemompel, hetwelk door eene luider muzijk
van tijd tot tijd werd afgebroken . De Lama, met een
gelen mantel omhangen, en met eene fpitstoeloopende
muts gedekt, naderde eene verhevene plaats, die bet
altaar omringde , en gaf met een fchel bet fein tot de
plegtigheden . De muren des tempels waren met fchilderijen verfierd, verbeeldende eenige tooneelen der belle . Achter bet geftoelte van den Lama was eene foort
van Sacristie, waarin wij verfcheiden drinkfchalen zitgen voor de thee en de koffij .
In den avond werd des Gezants verjaardag gevierd ;
zijn hotctl was verlicht , en in de vergaderzaal was eetc
St.
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altaar geplaatst , met dit opfchrift in het Fransch : de
eerbied feha .&t niet aan de liefde .
Het fort Kudara, hetwelk op de grenzen ligt, gelijkt
naar een dorp ; her words omringd van Kazematten , wier
toegangen zorgvuldig bewaakt worden . Niemand durft
aldaar aftreden ; zelfs werden de lichten uiitgebluscht,
in bet oogenblik als de Gezant binnenkwam . Nergens
vvorden fporen dezer onderaardfche gewelven vernomen .
Reeds vernam men cene aanmerkelijke verandering in
de gewoonten en voorwerpen der kunst, in de nabuur(chap van China . De handelbetrekking?n met dit uitgebreid Keizerrijk zijn hier zeer druk .
Den xg December gingen wij naar Pekin op weg.
r,'IEVWE BESCHRIJVING VAN DE WATEREN , DIE DB
RIVIER MISSISSIPPI ZAMENSTELLEN ; MET EENIGE
AANMERKINGEN OVER HET BELANG VAN DE
VRIJE VAART OP DIE RIVIER VOOR DE
AIVIERIKANEN .

(Uit bet Engelsch.)
"r -\ e Rivier Misftsfippi ontlast zich in de Golf van Mexi~~ co . De loop dies Riviere, van den mond tot tier •
zelver vereeniging met de Ohio, bedraagt, met de veelvuldige boaten en wendingen , meer dan goo (E;ngelfche)
Isiijlen . De Ohio words gevormd door de vereeniging
van de dlegheny- en Ihlonongahela-Rivieren op de Breedte
van 40 0 , 3I' en 44 R , en ftrekt zich in de Lengte uit tot
op omtrent vijf graden ten westen van Philadelphia . De
loop is omtrent 1188 berekende mijlen , door eene aan .
genat..e, vruchtbare en gezonde landftreek .
Bij de zamenvloeijing van de Allegheny en Msnongahela
flag bet Fort Pitt, en omtrent tweehonderd roeden van
%laar , op den oostelijken oever van do Monongahela-,
ligt de Stad Pittsburg, eene pleats van groote aangelegenh,eid, on dagelijks toenemende . De Ohio is van viertot zevenhonderd roeden wijd, tot dat dezelve op een
bonderd mijlen van de Misfs/ppi komt, waar do wijdte
duizend roeden haalt . Dezeive ontvangt de wateren van
.veer date veertig rivieren en kreken, veelal bevaarbaar,
heeft gemeemfcbap met de meren Erie, Owario, Sty.
Clear „
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Clair, en Huron . Deze rivieren en kreken doorfnijdcn
en cnaken vruchtbaar de beste (treken des lands in de
Vereenigde Staten .
De landen aan de beide zijden van de Ohio en derzelver takken , zich zuidoost- en zuidwestwaarts uititreikI-ende, bevatten eene ruitnte van eeu millioen vierkanIn bet verilag , gegeven door Kapi ein
te mijlen .
BUTCHINS, Geographist van bet Congres, bei'chrij,t hij
het gedeelte door hem opgenomen , liggende tus(chen de
Brie-en-dertigen vijf-en-veertiggraden Breedte en ache-eazeventig en negen -en - veertig graden Lengte , als een
uitgeftrekt land , 't weak , ten aanzien van de gezondheid ,
vruchtbaarheid en verfcheidenheid van voortbrengtelen,
inisfchien niet overtroffen wordt door eenig land op den
aardk loot .
Volgens HUTCHINS verfag, brengt bet een overvioed
van graan, hennip en vlas voort . De bosfchen zijn vdl
van fuiker-, noten-, esfchen- en eiken-boomen . itlen
vindt er heeren, buffets, harten, kalkoenen enz .
Mr . LEWIS EVANS (een ander Agent van bet Congres)
bckrachtigt deze opgave . I-Iij _voegt er nevens , dat de
meeste bergen , aan beide de zijden van de Ohio , uitm unzende kool, alsmede zourwellen bevatten ; dat men ijzererts en lood-mijnen op de oevers vindt . De Ohio en cfe
rivieren, die zich daarin ontlasten, wemelen van visch
en groote visfchen in vele foorten . Bij de boomen, door
Kapitein HUTCHINS opgeteld, voegt hij, dat de hooge
en drooge landen druiven opleveren , en de lage vol zijn
van populieren , berken en olmenboomen ; beneden of
zuidwaarts van de Rapids (eeu waterval in de Ohio, 7 0 5
mijien beneden bet Fort Pitt) ontmoet men verfcheide
laagten met ceder- en cipresfen-boomen, die zeer zwaar
zijn, alsmede eene menigte van riettlaven , gelijk er in
Zuid-Carolina groeijen . De andere voortbrengfets des
lands zijn (volgens Mr . EVANS) tarwe , Indiaansch
koorn, boekweit, rogge, boonen, vlas, hennip, tabak, zijde ; er doen zich uitgeltrekte velden op met roode en witte klaver , en andere nutte grasgewasfen . Op
een afftand van 584 mijlen beneden bet Fort Pitt, aan
den oostkant van de Ohio , op omtrent drie mijlen afftands, en bij bet begin van eene kleine kreek, waar
men verfcheide groote zouutbronnen ontmoet , treft men
(naar Mr . EVANS berigt) in grooten getale beenderen en
tanden aan , die men veronderfteld heeft Olifantstanden to zijn, doch door Dr . IIUNTETL befchreven als toebe.
L 4
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behoord hebbende aan eenig vleescheetend dier, grooter
dan de Olifant . Zij zijn vol .niaakt gelijl: aan die van
bet Onbekende flier, of den Mammoth , door Mr. PEALE, een 4rnerikaan, to jonden vertoo .nd .
In eenige waarnemingen, medegedeeld aan den Graaf
VAN HILLSBOROUGEI, ten fare 1770, wanneer deze Secretaris van Stant was voor hot Noord-4rnerikaansch Departement, door eenen Mr . VARTHON van Philadephia,
melt hij, volgens gedane opgaven, vast,
„ dat Been
• gedeelte van Noord-A&rika minder aanmoedigings
• behoeft tot het voortbrengen van fcheepsbehoeften en
• ruble flolfe voor de manufadturen in Europa, en ono
• de TVestindifche Eilanden van alien noodigen voorraad
• to voorzien, dan de landitreek aan de Ohio ."
Volgens de berigten van dezen en andere Perfonen,
blijken de volgende hoogstnuttige artikels gevonden to
warden bij de takken van de Ohio : bij de Licking- en
Laconic-kreken cone menigte van Wen en fleenen tot
bouwen gefchikt ; bij Kiskenrinetas koleti en zout ; nabij
Muskingurn fcheepstuumerhout , zoupbronnen, kool ,
wetlteenen, witte en blaauwe klei voor po :tebakkerijen
en glaswerk ; omftreeks Hockhocking kolen, bouwfteen ;
vabij Tottery Carolina-riet ; otntireeks Great Salt Lick
Creek zoutbroniien , witte klei en kalkfteen ; nabij de
-61, oe-rivier(op 925 genieten mijien van bet FortPitt)
hen.nip,~vlas, koorn, tabak, kool, kalk- en bouw .
fleen ; Diet verre van de Oniatanon een zilvermijn, kalken bouwtteen, tour, kool, blaauwe , gele en witte
kJei voor glaswerk ca pottebakkerijen , hennip , hop ,
appolen , peren, kerlen , meloenen , enz . De inwoners
Iiabij de laatstgemelde rivier handelen in h-ttilen en pel=erijen, ten beloope van 5 .ooo P . St . 's iaarlijks .
Van de vereeniging der Ifuisrsfppi en Ohio ftrekt zich
de eerfte door middel van verfcheide takken uit tot en
liceft gemeenfchap met de meren Erie ., Ontario, St . Clair,
en Huron . De befchrijving van de landen op den oever
der Mlsiisrppi is zoo zeer overeenkomftig met het reeds
opgegevene , dat de opgave louter herhaleta zou wezen .
:(r zijn verIMheide Franfc/ie en andere Vastigheden aan
de 1fZs,sfppi, haven derzelver vereeniging met de Ohio,
welke reeds ten tijde van Klpitein HUTCHINs gezegd
warden ruim I oo weerbare mannen to kunnen opleveren .
fn ilmerika is onlangs een Uittrekfel in 't licht geko-
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men van bet Handfchrift eens Reizigers, waarin wij vermeld vinden, „ dat aan beide de oevers van de 1llisftsfsppi vele teekens gevonden worden , dat dit land , in
vroegere eeuwen , zoo wel bebouwd en zoo digt bewoond geweest is als tegenwoordig de landen aan den
Donau of den Rbijn : 't welk ten voile uitwijst, dat
de Geleerden to haastig geweest zijn met 4merika den
naam van de Nieuwe [''ereld to geven, of hetzelve aan
to merken als een oorfpronkelijk gefchenk~~aan de Europeanen, nit do hand der Nature ontvangen .
De redenen , waarop dit denkbeeld gegrond is, hebben
niet weinig fchijns, en verdienen zeker opmerking . Wij
willen , voor de liefhebbers der Oudheid, er de voorrfaatnfte trekken uit opgeven .
„ Behglve de rumen in de landen der `fillineezen en
Lhabafchen, (liggende onmiddellijk boven de zamenvloeijing van de Misfisfppi en de Ohio) waarvan dikwijls gefpraken is , zijn er andere niet min opmerkenswaardige,
ee.nige honderd mijlen meer westwaarts gelegen , en bovenal in bet land omftreeks de groote \'Vatervallen van
de Nisfi>tppi . Wanneer men deze Watervallen, gewoon .
lijk de Watervallen van St. 4ntonij genaamd , nadert,
ontmoet men vele piramiden van narde , van 30 tot 7a en
zelfs So voeten hoog . Deze zijn waarfchijnlijk de Graf .
tombes van de oude Koningen en Opperhoofden in dit
gedeelte van 4merika ; fchoon er andere voorkomen ,
welke ik geloof dat opgerigt werden ingevolge van eene
~roote en beflisfende overWinning, en misfchien om de
tteenderen en overblijffeis der verflagenen to bedekken .
In verfcheide van deze piramiden hoiizontaal delvende,
vonden wij veelal een weinig boven bet grondftuk eene
bedding van eene witte zelfftandigheid , eenigzins naar
vochtige lijm gelijkende, naar alle waarfchijniijkheid verfcheide roeden diep, of misfchien ten naasten bij de geheele lengte van de door fneedlinie . Ik had zelts reden
om to gelooven, dat deze vaste kalkaardige zelfftandigbeid bet overblijffel was van geraamten, misfchien twintig eeuwen geleden begraven, door den tijd en de werking der elementen in den tegenwoordigen ftaat gebragr.
Eenige jaren geleden werd er, verder de Misfisfsppi
af, een koper-mijn geopend, en, tot groote verbazrng
der werklieden , vond men, verfcheide vademen beneden 's aardrijks oppervlakte , eene groote verzameling
van mijnwerktuigen . Een ander perfoon, delvende ow
L 5
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eene wel to vinden, ontdekte een fleenen fornuis, vijf
vademen beneden de tegenwoordige oppervlakte ; in betzelve was eerie menigte van kool en brandfloffe, die misfchien in de dagen van MOZES Of LYCURGUS gebrand
badden .
„ Zeer onlangs viel er, op eene plaats aan de oevers
van de Ohio, waar de kant uitgebrokkeld was door de
oudermijuing des waters , een lleen uit van de hardffe
foort van zwarr warmer, omtrent zeven ponden wegende : dezelve had twaalf gelijke oppervlakten ; elke opper,
vlakte was wiskundig gelijkzijdig en gelijkhoekig . Dir
Meek geene fpeling der Natuur , maar een werk van
1taauwkeurige kunst to wezen , en door menfchenhanden gemaakt.
„Nabij de watervallen van de JYlisJisfippi is eene zoutwelle in de bedding der riviere, woolke omgeven is geweest , Pints onbekende oudheid , met een fleenen
muur, om bet versch water er buiten to houden . Somtijds, bij hooge vloeden, vloeit echter de rivier over
dir fteenen affchutfel been, en vermengt zich met bet zoute water , zoodat bet geen zout aan de Wilden verfchaffe, voordat de rivier aanmerkelijk gevallen is .
„ Op vele plaatfen heeft men cirkelswijze vestingwerken in dit zelfde land ontdekt ; Reeds zijn ze met diepe
grachten omgeven en met een bolwerk voorzien . -- Uit
deze en vele andere foortgelijke overblijffels der oudheid zou men gereedelijk tot de gedachten komen , dat
de Wereld veel ouder is dan algemeene meening wil.
Vele Stammen aan den westkant van de Groote Rivier,
boven getneld , ftellen bet beflaan buns Volks op
sneer dan 2o,ooo Maanjaren ; en de Indianen in bet oos.
ten gaau veel verder in de diepte der oudheid terugge ;
fchoon zoo wel de eene als de andere vele voorvalh,{ n van
then vroegen tijd ophalen , die blijkbaar met veelvuldige fabelen doorweven zijn
Zonder ons in to laten, om op de echtheid dezer gemel(*) Dir vertalende , konden wij niet nalaten onze Lezers
terug to wijzen tot onze Letteroef. voor ,8o6. 11 D . bl . 621 .
en hun to herinneren aan eeneAanteekening, die hooge oud»
heid der Volken betreffende , voorkomende in BAAFnER's
Verhandeling over de Zendelingen , bl . 133 des XXII Dee1c
O r Verh. van TEYLEtt'S Godg. Genootfchap .
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srlelde ontdekkingen des ongenoemden Reizigers onderzoek to doen , en de waarfchijnlijkheid van bet gevolg ,
daaruit afgeleid, ten opzigte van de oudheid der Wereld , kan ik niet nalaten to vermelden , dat vele andere
Reizigers in deze oorden van dergelijke ontdekte oudheden fpreken : en ftaat het mij vrij, hier eene gisfing to
wagen , zoo komt bet mij waarfchijnlijk voor, dat Amerika zeer bevolkt was, lang v66r de inrukking van ATTILA en diens horden in de zuidelijke gedeelten van
Europa .
Het is eene bewezene zaak, dat de noordelijkfte niteriteu van de twee groote Vastelanden elkander tot op
omtrent achttien mijlen naderen . Wij niogen, overzulks,
wel veronderttellen , dat , wanneer deze zoogenaamde
Qfcina Gentium to vol yolks werd, en er uittogten ge .
fchiedden naar Pannonia , Mcera Dacie , Engeland,
Italie, Frankr~jk en Spanje, velen de ftraat overtogen
tusfchen hun en bet wester-vasteland ; dan, misfchien
bevindende dat de lucht1treek en de grond in deze noordelijke gewesten niet gelijk waren aan die, welke hunne
valksgenooten ontdekten in de zuidelijker deelen des vastenlands van Europa, keerden velen terug., en iloegen
den anderen weg op . De zoodanigen nogtans, die bleven , moeten noodwendig ontdekt hebben , dat , hoe
verder zij zich zuidwaarts begaven, de grond beter en
de luchtsgetteltenis zachter werd . Het is geenszins on.
waarfchijnlijk , dat de Mexikanen en de Indianen van bet
zuidelijk 4merika oorfpronkelijk deze Barbaren geweest
zijn , door de warmer luchtttreken meer verwijfd geworden . Allen, die ooggetuigen geweest zijn van bet dnderfcheid tusfchen de Inboorlingen , niet verder van
elkander verwijderd dan Masfachu/etts en Zuid-Carolina,
zullen erkennen, dat deze verandering nog meer moge .
lijk is in den Wilden, die van zijne ruwe en ongunttigb
luchtttreek in eene zachte en weelderige overgaar.
De zuidelijke Indianen mogten dan bet noordelijk gedeelte overlaten aan hunne ruwere broederen , die na
ban kwamen , en dus , door de uitwerking der luchtftteke, de trapswijzeveranderingenplaats grijpenvanhet
ze-lfde yolk, vats ddnen [tam afkamitig, doch vaneengte
fcheiden , en onderworpen aan en gedreven door very
feheide natuurlijke oorzaken . In dezer voege valt ligt
reden to geven, waarbij die veranderingen toekwamen ,
en dal de befehaafde Mexikanen en de woeste Mohawkee
den-
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denzeffden oorfprong hebben . -- De Plexilanen, waarfchijnlijk bevindende dat hunne Noordelijke Broeders
zeer onrustig van aard waren, wierpen die cirkelvormige
Sterkten op , bier bovett gerneld, en de Piramidea waren
de begraaf*~laatfen, waarin zij de gefnenvelden ter aarde
beflelden ; tot dat zij, afgemat door dit herhaalde vechten, nicer zuidwaarts been trokken, en bet noorden aan
Itunne aanvallers overlieten, die, zich daar met den tijd
vestigende , de Cherokees , Chickafaws , ChaFlaws enz .
rrormden .
Dan, de gisfing daar gelatesi, is bet blijkbaar, nit de
onmetelijke landen , toebehoorende aan de Vereenigde
eStaten , waardoor de takken van de Misfisjppi been look
pen , en tot uitvoer van welker voortbren¢lelen die Rivier de Unige opening geeft, dat de vr-ije vaart daarop
onmisbaar is voor de Inwoners , die thans zeer talrijk
zijn , en misichien 3oo,oco zielen bedragen . Zij zijn
to onbefchaafd en to onverduldig, orn bet bedwang zelfs
van bun eigen Landbeftuurte verdragen ; gelijk de twee
opfanden in but Westen, wegens de opgelegde 13elasting door bet elrnerikaansch Gouvernemenr, ten duide .
ifijkite toonen . Om deze to tillen, werden bijkans vijf
aiiilioenen Dollars to koste gelegd ; en er is weinig reden
om to twijfelen, indien de Wetgeving der dmerikaanfche
Staten geene vaardige en betlisfende maatregels genomen
laadde , orn bet gefchil , ten aanzien van den Intendant
van Nieuw Orleans gerezen , to vereffenen , of zij zouden, gelijk zij verklaarden, in Loauifsana getrokken zijn,
en zicbzelve regt verfchaft hebben .
Ik hub reeds opgemerkt, dat de Misfisfrppi de esdnige
vitvoer .rivier naar zee is voor de voortbrengfelen van
bet w-cstelijk grondgebied . De reden hiervan is deze :
de hooge Allegheny bergen loopen dwars over bet geheel
der Vereenigde Staten in de lengte in eene noordoostelijke en zuidwestelijke rigting, zoo dat er geene gemeenfehap is tusfchen de rivieren aan den lost-of westkant,
door de Inwoners der oostelijke deelen de Ultramontanewateren geheeten .-- Die van Virginie, 't is waar, hebben bet denkbeeld van eene groote onderneming , om
namelijk de vaart op de Potomack tot den voet der dlleghenybergen to brengen ; men fpreekt ook van eene andere gemeenfchap daar to ftellen , door middel van de westelijkfte takken der Satsquehannah ; doch deze pogingen
in bet werk to ftellen,-zoo bet itnmer gebeure , zal
veel
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veel tijdsverloop kosten ; en zeffs , indien ze tot fland
kwamen, blijft er over eene verdrietige en zeer kostbare
overvoering to laud over het gebergte, zoo dat het meeste van den uitvoer uit het westelijk grondgebied fland
moot houden door bet kanaal van de Rivier IVMisfisfppi.
De afloop van de Ohio is zoo verbazend fuel en iterk,
dat tegen den ftroom op to varen votllrekt ondoenlijk is ;
de droogten en andere belemmeringen zijn zoo veelvuldig, dat bet ten uiterlle veel gewaagd zou zijn, een (chip
en fcheepslading naar zee to zenden . De Inboorlingen
laden danroin hunne koopwaren in booten , of leggen ze
op viotten, die met den ftroom in alle faizoenen kunnen
afzakken, en, behoorlijke voorzorge aanwendende, alto
doze gevaren vermijden . De vaartuigen of vlotten worden geroeid of met flokken voortgeftuwd tot Nieu
Orleans, waar men ze verkoopt, en de goederen opflaat,
tot dat er zich eene fcheepsgelegenheid aanbiedt naar de
markt, op welke de koopwaren gewild zijn .
-J
BRIEF VAN AIR. J. SCIIELTEMA, OVER HETGENE HIJ AANGAANDE
ANNA EN MARIA TESSELSCHADE,DE DOCHTERS VAN ROEMER
VISSCHER, IIEEFT KUNNEN VINDEN, EN %AT HEM NOG
ONTEREEKT .

Aan de Heeren, Schrijvers der Vaderlandfclre Letteroefe»
zlingen.

Nel Edele Heeren l
Redevoering over de Brieven
D atva;luwe Recenfie vaninmijne
hare voornaamfle deelen, en b et
P . C . HOOFT ,

algetneen gunflig onthaal van dezelve bij verftandigen , mij
seer aangenaam zijn, zai ik nict behoeven to verbergen . Dit een
en ander geeft mij hoop, dat mijne Redevoering over het lot

en de verdienflen van ANNA en MARIA TESSELSCHADE, de Dock
Eers van ROEMER VJ.SSCHER, de .4riendinnen vat . HOOFT, Diet

minder welkom zal zijn . Dan ik zie teveus nu zoo wel mijta
pligt als mijn lust rijzen, om dit Stuk zoo volledig to maken
als ziju kin . Door befef van het laatfle vind ik mij, daar Gij
door utve uitnoodiging uwe genegenheid voor dit onderwerp
reeds hebt doen blijken, opgewekt, om eens breedvoerig aata
Ul. to fchrijveu, over hetgene ik aangaande dit edel Zusterpaar gevonden heb , en wat paij nog, haar aangaande, ont-
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breekt . Ik (}reel inij reeds met de hoop , dat door het
plaatfen van dezen Brief in Ui . geacht Tijdfchrift vergetene
bandfchriften en kunstwerken van beide nit de donkere hoeken zullen hervoortkomen, en de beminnaars ouzer letterkunde zullen willen rnedewerken tot eenen Letterkrans, die vooral aangenaam zal zijn aan de beminnelijke Sexe, als geldende
Ywee barer luisterrijk(te fieraadjen .
Wat berigten en getuigenisfen van anderen , hear eangeande,
betreft , hierin ben ik boven wenfchen geflaagd . Zeer veel
heb ik gevonden in de Werken van m . BALEN, P. UUISINGA

BAKKER, C . BARLAEUS, S . VAN BEAUMONT, J . VAN BEVERWIJK,
Vrouwe C . P . (BRACONIER), G . BRANDT, G . BREDEROO , ALIDA BRUNO , J . DE BRUNE , J. CATS , II . D E GROOT , G . VAN
HHASSELT, D . HEINSIUS , Z . HEYNS, P . C. H00FT, C . HUYGENS,
D . R . KAMPHUYZEN, G . KLINCKHAMER, J . KOK, J. LYDIUS, L .
PEUTEMANS, E. PUTEANUS, J . VAN. VONDEL, J . VOS, J . VOLLENHOVE, J . WAGENAAR en j . WESTERBAEN ; hijna to veel lof-

fpraak, vermits op de getuigenis van Dichters doorgeans
eenige korting valt , en vriendichap of liefde de pen van
fommigen fchijnt beftuurd to hebben .
Aangaande eigene gefchriften , dicht- en kunstwerk, ben ik
veel Ininder geflaagd ; en hierdoor vrees ik, dat deze poging to
veel bij die voor de eer van HOOFT zal afileken : toen heb ik
des mans hooge wearde bijna alleen nit eigen werk kunnen
betoogen ; bier moest ik alleen uit berigten van anderen to
werk gaan, en derhalve van den weerglans luister ontleenen .
Van ANNA'S werk heb ik Ileen de verbeteringen tri aanvullingen van ROEMER VISSCHER'S zinnepoppen , het lofdicht op
CATS en eenige losfe ftukjes, verfpreid in de Zeeuwfc/ie Nachtegaal, in Klio's Kraant, de Nederlanafehe Helicon, de Hollandfche Parnas, in de Verzamelingen van verfrheidene Gedichten, in I65o, 1653 en 1659 gedrukt, en in de Werken van
HUYGENS en HOOFT .
Van TESSELSCHADE heb ik, behalve eenig Handfcirrift van Weiaige beteekenis, alleen eenige dichctlukjes, in dezelfde boeken gevonden, en een in 4pollo's harp . Dan uit de reeds aangehaalde Schrijvers bleek bet mij, dal er van beide ongelijk
veel meer dichtwerk eanwezig moet geweest zijn, zonder dat
ik weet of dir immer gedrukt zij of niet .
Behalve meerdere, outbreken mij zeker van ANNA, een Bijchrift op de Afbeelding van HUGO DE GROOT (*), en hare-Ge-•
lukwensch over zijne outkoming van Loeveflein (t) ; zij moet
oak
f

(*) flit moet geplaatst zijn voor den S(ten drak van bet Bewijs roan

den waren Godsdierst ; dan deze drub is door mij vergeefs gezocht .
(t) VOLLENHoVE . Poizij, bI . 5~9, en Brieven achter net Leven

;so

G . SaANDC,

194 . Dit vers is door

DE

GROOT

telf'in Latijnfalte

4Whtmt oltexgebrogt ; bet Handfcbrifc zelf is aaa mij verAxekt .
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sok nog een groot Werk ondernomen hebben tot cere van
Prins WILLEM 1 . (*) .
Aangaande dichtfiukjes en letterwerk van TESSELSCHADE ,
die verloren of in het donker zijn, vond ik meerdere berigten .
Ik heb vergeefs gezocht naar dat op de fchaduty (t) , op SUSANNA
BARTALOTTI ( .4.) , aan C . RUYGENS (§) , her antwoord op deszelfs klinkdicht aan BARLSUS (**), een fonnet op zijne HeFUelvaart (},) , op den Vrcde to Munfler (j4) . Dan het incest beklaag ik mij, dat ik nergens heb kunnen opfporen hare overzetting van bet Yeruzalem verlost van TORQUATUS TASSO (§§),
waaraan zij bijna gedurende haar geheel leven moet gewerkt
bebben , en waarvan ontelbare loffpralcen bij de genoemde
Schrijvers gevonden worden, alsmede de vertaling der Adonis
van MARINO (***) . Hoe gaarn wenschte ik deze juweelen ergens to kunnen opfporen l Het is mij gebleken, dat ANNA, na
bet overlijden van hare Zuster, erfgename van deze is geworden ; van hier dat deze handfchriften , blijkens VoLLENHOVE,
(Poezij, bl . 5I9, en Brieven) in eigendom geraakten van
Mr . ROEMER Of ROMANUS VAN WEZEL, Advocaat in den Hang .
Uit eene aanteekening van I7I2 bleek mij , dat vele papieren en kunstwerken toen nog bewaard werden bij eenett
VAN WEZEL, Procureur in den Haag ; dan welke nafporingen ik ook gedaan heb, ik heb geen bet minlle licht in dezen
kunnen erlangen, en ben geheel onkundig gebleven van het lot
van dezen tak der Familie van VAN WEZEL . Door dat de leden
van dezelve bij de Roomfche Kerk gebleven zijn, fchijnen de
betrekkingen tot andere leden van dit ge(lacht minder ce zija
aangehouden , hetwelk anders in vele takken , ook met den
naam van VAN DEN HONERT, gebloeid heeft en nog bloeit .
Ter ontdekking van onbekende verzen en gefchriften kan
misfchien dienen , dat ik opgeef, dat beide Zusters, naar de
gewoonte van,,dien tijd, hare verzen en brieven teekenden met
bare gewone zinfpreuken . Die van ANNA :was
Genaegh is meer,
en die vatl TESSELSCHADE : Elck fyn waerom .
Aangaande kunstwerk ben ik nog minder gelukkig geweest.
Van ANNA'S werk heb ik uimmer lets gezien, dan alleen eene
kieine teekening ; van TESSELSCHADE alleen een roemer, door
haar
(*) VONDR S Polzij. 0, 1, bl . 70W B-1-9tjpoem . 433(4) HOOFT'S
B'ieven, No, 311(j Aid . No . 385,
(**) Dit Klinkdicht is in de K,renbl .emen bl. 652, sie EARLaa
$piss . P . II, p 68 .
.
(it) HooFT's Brieven, No. .Tax506
.
(4 Vos , Gedichten , bi
(%) In,rrnderheid bij DE BRUNB, Wetfi :een der Pernrften . Vo*
DE4, Opdragt der EIe4r., cu in de .Urfeve& V u VQLsEotov ; I. c
(*41*) Vos, Gedichten .
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haar met verwonderlijke fchoonheid befchreven ; ook heb ik
in bewaring een borstfluk of l .eursje met koralen geborduurd ;
of dit haar werk zij, durf ik nict flellig verzekeren ; dan bet is
van bijzondere fraaihcid en fmaak . Bij HOOFT (Bricven, N° .
198) is melding van zulk een borst s'a ;; gitre ; en de verliefde
RARLIEUS bel laagde zich (Pours . II . 431) over zulk een hard,
fieraad en dekfel van den zachten boezem . Ter ontdekking
van kltnstwerk kan dienen, dat ANNA haar werk teckende met
cen Inerk, zijnde de letters AR Ian elkander ; en TESSELSCHADE met hot hare, zijnde een M met eene T in bet midden .
In den roemer, door mij gezien , flag[ dit Inerk in den voet .
Hoogstwaarfchijnlijk , doch niet zeker, is bet , dat beide
Zusters Stamboeken of 441bums hebben gehouden ; indien deze
bewaard waren, zoude uit dezelve misfchien bet een of ander
to ontdekken zijn .
Ik zal bij de uitgaaf, behalve eene proef van beider handfchrift en hare emblemata of blazoenen , afbeeldingen geven
van beider gelaat ; van dat van ANNA is nimmer, zoo veel ik
wee[, eene uitgegeveu ; de plant wordt vervaardigd naar eene
fchoone teekenhag van J . STOLKER, gevolgd naar eene groote
fchilderij van nlC. VAN DER HECK, 1625 . Van TESSELSCHADE
heb ik alleen de prent van c . PLOOS VAN AMSTEL, naar de teekening van N . GOLTZIUS, 1612, waarnaar ook een plaatje in
den Almanak poor Yrouwen, 1793 , is vervaardigd . Gaarn
gaf ik een ander portrait, omdat bet beflaande haar zeer jong
afbeeldt. Er moet nog eene groote fchilderij van PAULUS MOREELZE bellaan , waarfchijnlijk ook een door gemelden N .
VAN DER HECK, Schilder to Alkmaar ; ten minfte is haar Echtgeno0t ALLARD VAN KROMBALG ill 1625 door dezen gefchilderd . Ter bevordering van opfporing en ontdekking kan dielien, dat haar geboortejaar is 1594, en dot haar wapen beflond
uit een fchuins gedeeld (child, in welks bovenfle helft eon
zwarte klimmende bever is op een zilveren veld, en in de onderlle helft drie roode paler op goud .
Deze Redevoering zal wederom vergezeld worden van vele
b1jvoegfels en aanteekeningen ; order deze ziju bijzonder uitgedegen die aanganude RoEMER vIsscuER, den grader van beiden , den Hollandfchen MARTIAAL . Naar mijn indien is des
mans wnarde, als opbouwer onzer taxi en dichtkunde, to weinig bekend . Zoo veel mij bewust is , is er~pimmer eene
afbeelding van zijn gelaat gedrukt uirgegeven ; atteen wee[ ik,
dal, bij de verkooping der kunstwerken van gemelden Heer
STOLKER , eene fchoone teekening hiervan voor f 50 verkocht , dan niet , waar dezelve gebleven is ; gaarn zoude
1k oak hiernlede mijn werk verfreren .
Na dit shies nu medegedeeld to hebben, heb ik niets meer
<e doen, dan mij en mijn werk, door uw Tijdfchrift, heufchelfjk to bevelen son de vereerendo luedeWerking van
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alle beminnaars der Vaderlandfche Kunst en Letterkunde ; van
welke laatfte een berninnelijk vak, to weten, bet aandeel, 't
welk der fchoone Sexe toekomt in den roem door Nederlanders
bierbij verworven , maar al to zeer verwaarloosd is.
Alles, wat men mij , betrekkelijk tot deze beide verdienftelijke Vrouwen of haren Vader, zendt of berigt, zal mij welkom
zijn ; van hetzelve zal een fpoedig, kiesch en dankbaar gebruik gemaakt worden . In de hbop van eenen rijken oogst,
zal ik tot I Junij wachtetn, met de Redevoering ter perfe to geven . en Beef miln adres op, wonende op de Keizersgrachr over
ode Greenlandfche Pakhuizen, N° . 378 .
Verders betuig 1k aan Ul ., Wel Edele Heeren 1 mijne dienstvaardigheid tot Ul . pogingen , en noem mij met hoogachting
Uwen heilw. Dienaar
dmfferdam ,
den 12 Maart I8o8 .

JACOBUS SCHELTEMA .

IETS, RAKENDE MET GESCHIL OVER DE VERKLARING DER
PROETNEMING VAN BOYLE.

et verfchil over de bewuste Waterweegkundige Proef van
H
zuiver wetenfchappelijk , begint een krijgshaftig
aanziea to krijgen , vooral federt den Heere
BOYLE ,

AENEAE (*) behaagd heeft er dien toon aan to geven, en een ongenoemd
Schrijver (t) hetn in dien trant beentwoord heeft ; in welke
fchermutfelingen ik niet voorheb eenig deel to nemen . Door
veel fchrijvens toch words de waarheid doorgaans zoek gebragt, meer ten minfte verdonkerd dan opgehelderd . Niets is
eenvoudiger, dan de opmerking, dat Glas, ter oorzake van
meerdere Digtheid uit zichzelve zwaarder dan Water, door
hetzelve moet been zinken, zonder dat bet water, 't welk
zich tusfchen de wanden ophoudt, hieraan iets toebrenge. Die
dit niet kan , of gelieft, op to merken , zal door niets overtuigd worden . De Heer AENEAE , voor wiens kunde ik hoogachting heb, had zich, in plaats van den omflagtigen toe .
ilel van Proeven, welke algemeen erkende Hydrostatifche
Waarheden voor bet oog aantoonen, mijns achtens, hiertoe
moeten bepalen, als den grondflag mijner gegevene verklaring ;
loch dit flilzwijgend voorbijgaande , beroept hij zich eindelij1C
*) Lets ever de IT'aterweegkunde enz. bij 1. VAN DER NET, 1907 .
t) Gepiaatat in bet Mengelwerk der 4ig . Vad. ~,eU.rvef+t ik grti,
jaet bet begin dezer Meand wtgcgcya .
)dENG. 1608 . NO . 4.
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IETS, RAKENDE EEN WATERWEEGKUNDIG GiISCHI .

lijk (bind z.28), even ais alle and ere NP tuurknndigennaBOVLE,
ten bewijze, dat bet ingeloopene water op den arm der Balanp
weegt, op bet Bijvocgfel van bet Gewigt, 't geen tot herliet
van bet evenwigt noodiis
g ; omtrenc welk herfchijnfel toch
geen verfchil is .
Zoo er nog Lezers zijn (de meesten toch moet dit reeds
vervelen), zie ik nog meer gefchrijf to gemoet ; want de Steller van het zoo even gemeld Stukje in bet Mengeiwerk der
Letteroefeningen, fchoon daariu veel goeds voorkotne, zoekt,
ter wederlegging van den Ileer AENEAE, mijne gegevene verklaring van bet zinken van bet fleschje door eene Proef zigtbaar to maken, welke tot dat einde niet dienflig is, 'en iets
ntisleidends voor bet oog heeft . Zijne Balans flaat niet door,
nadat het water in het fleschje geloopen is . Dic is voor bet
oog der aanfchouwers want, die Wet opmetken, dat er nagenoeg op hetzelfde oogenblik , als bet water in bet fleschje
loopt , zoo veel Gewigt van bet fleschje words afgenomen,
ais heczelve fchijnba<sr zwaarder words, nadat bet waterer ingedrongen is ; welk Gewigt, met een draadje aan bet ffeschje
gehangen, bijkans, bij voorbeeld, op eene Lijn afflands, den
bodem raakt . Zoodra de Balans eene Lijn doorflaac ('t geen
zij wezenlijk doet), valt dit Gewigt op den bodem, en wordt
er aldus afgenomen . Hing dit een, Duim van den bodem, de
Balans zou ook cen Dnim doorflaan .
Tot dergelijke bedenkingen en tegenbedenkingen zou bij
meerder gefchrijf telkens aanleiding zijn . Terwijl de Schrijvers
zichzelven vermnken , vervelen zij tie Lezers . 1k meen genoeg gezegd to hebben , en wil niet gaarue hierin den kindereti
flachteu, wi.en het to doen is, bet laatfle woord to hebben >
Amflerdarn,
5 1\7aart a8o8 .

G . HESSELINK.

.4
OVER BEN DIAMANT, 1IIJ DEN NAAM VAN PITT OF DE
REGENT BEKEND .

Geflacht vats
zoo vermaard geworden door de=
I etbegaafdheden
van Lord
en liens loon, is zijn
PITT,

CHATAM

vermogen gedeeltelijk verfchuldigd ann de foramen, welke
bet, nu eene eeuw geleelen, uit Frankrijk heeft ontvangen.
De Grootvader van Lord CHATAM was genaamd THOMAS
PITT, en woonde, geruimen tijd , op ziine landgoederen in
bet Graaffchap Dorfet.
Handel- en geldzucitt, die, in de
zeventiende eeuw, de' aloude zeden der Engelfche natie veran .
derden, ontrukteu ook Tim m PITT aan deu fchoot zijaer vreedzarile
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we velden . In den jare 1679 vertrok hij naar de EngelJche Inken, die zich teen tot cenige plaatfen aan de kusten van
Coromandel en 111alabar bepaalden . Hot Port St . George, bij
iWadras, was de houfdplaats : de [leer PITT ;nerd er Gouverneur van ; 't was de aanzienlijkile post in Indie voor een Engelschman . -- Hij vertrok van daar in 1709 Of 1710, en had
tot opvolger eenen broeder van den beroemden ADDISON .
Naauwelijlfs was de nieuwe Gouverneur in bet bewind getreden, of verfcheiden Engelfehe ; en Indianen verfchenen voor
hem, om zijneu voorzaat to befchuldigen, eenen Indiaanfchen
Koopman een edelgefleente van groote waarde to hebben afgetruggeld . l)eze befchuldiging woei welhaast nanr Engeland
over, alwaar de Ex- Gouverneur PITT in den grootflen luister
Jeefde ; hij wederleide dezelve ; en vermits er nooit wezenlijke bewijzen voor die aantijging zijn voortgebragt , befchouwden kiindige lieden eenparig dezelve als eene dier lasteringen, met welke de nijd elkeenen , door verdicufle of
rijkdom uit!lekende, doorgaans vereert .
Zie bier de zaak , zoo als bet Gellacht van PITT dezelve
beftendig heeft opgegeven .
De [leer T[Io :nAS PITT , Gouverneur van Coroniaadfl,hoorde
van Diarnantmijnen fpreken , nabij Pa)-teal ontdekt, twintig mijlen van Mafulipatan , en vijf-en-veertig mijlen van
Golconda . De Indianen tot bet bewerken van dezelve wiliende
aanmoedigen, maakte hij bekend, alle de Diamanten to willen koopen , die men hem zou brengen . Een koopman , onder audere , bond hem een grooten ruwen Diamant aan , welkc
waarde zich b .ozwaarlijk liet bepalen .
Na Tang over en
weder fpreken , kocht de Heer PITT den fleen voor ¢8,000
pagoden, of 20,400 ponden iterlings, of ruim twee tonnen
gouds ; denzelven naar Engeland hebbende gezonden , kostte
hem bet bewerken bij de 130,000 guldens . Toen eerst konde men over de wezenlijke waarde des Diamants oordeeien .
De Regent, Hertog VAN ORLEANS, kocht bet geflecnte voor
de brood van Frankrijk , voor eene fomme van 135,000
ponden fterlings , of ruim veertien tonnen gouds . Doch vermits de Regent tang aarzelde om eene zoo aanmerkelijke
fomme to verCpillen, verfpilde, zegt men, de Heer PITT eene
fotnine van 6o,ooo guldens am de zaak of to shaken . Slechts
eon gedeelte dier fotnme werd met gereede penningen betaald ; en 't is , ongetwijfeld , deze bijzonderheid , welke den Heer DUTENS heeft doen zeggen , dat doze Dinwant
voor o,ooo ;ooo en eon half livres is gekocht,
terwijl de
Beer JEPFERYS bewezen heeft, dat dezelve bij de 4,000,000
Franfche livres waardig was .
Ondanks der waarfchijnlijkheid van dit berigt, en tien of
twaalf foortaelijke voorbeelden, heeft de Taster diet afgelaM 2
test
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ten van bet Geflicht van PITT het verkrijgen van dezen Diamant tot misdaad to rekenen .
PoPE , die tusfchen eea
Epigram en de waarheid nooit in twijfel flond , heeft dit
vertelfeltje in een zijner Hekeldichten aangevoerd .
Deze vermaarde Diamant , nu eens de Pitt, fomtijds de
Regent genaamd, weegt 136 karaten, en is een der fchoonfle en groot(le , ooit in Europa gezien .
Nogtans heeft
Hij zijne mededingers . De Franfche Kroon bezat er eenen,
de fchoone Sancy genaamd, wegende 55 karaten ; doeh die,
naar het gevoelen van verfcheiden ooggetuigen , zuiverder
van water is dan de Pitt. De Groothertog van Toskanen bezat
een Diamant van 138 karaten , door DUTENS op 2,6oo,00o
franks gefchat ; zijn water trekt een weinig naar de citroenkleur. Tegenwoordig behoort hij ann den Duitfchen
Keizer.
In den fcepter des Keizers van Rusland bewondert men den
grootilen van aile gekloofde Diamanten ; hij weegt 119 karaten ; hij is gekocht voor t,25o,ooo franks in gereed geld , en
eene jaarwedde van IoO,ooo franks . Een Ar9nenier , SCHAFRASS genaamd, had then ergens in Turkije gekocht ; vele jaren
Meld die koopman den (teen verborgen, uit vreeze dat hij
met geweld hem zou ontnomen worden . Hij begaf zich naar
Asnilerdam, alwaar hij hem to koop veilde .
Zijne zonen,
die to Affrakan wonen, hebben, zegt men, bet groot ver3nogen verkwist, hunnen vader I ij geval in handen gekomen .
Alle deze Diamanten zijn nit Indie herkomftig ; dit geldt
ook omtrent die van den Grooten Mogol, van welke de rei2igerTAVERNIER fpreekt, en die, door NADIR-SCHAH naar Perzie overgebragt , thans , veelligt , in de gebergten der woeste en
ruwe Asgans zijn begraven.
Men heeft beweerd , dat de Brazilfcke Diamanten van mindere waarde zijn dan de Oostindifche . De vermaarde HAUL is
van gedachte, dat dit onderfcheid niet bewezen is, De Koning van Portugal bezit een Diamant, wegende 1680 karaten, en die verfcheiden miljarden zou waardig zijn, indien
bet konde bewezen worden , dat het een echte Diamant is ;
anaar, volgens R051e DE LILLE, zijn velen van gedachte, dot
bet flechts een wine Topaas is . Een geleerd Portugees verzekert ons, dat, vermits deze ileen fleehts aan de eene zljde
geflepeh is j het gefchil niet kan beflist worden .
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TWEE OPMERILENSWAARDIGE GE®ALLEN, HET RARAKTER EN
DE ZEDEN DER SICILIANEN BETREFFENDE .

Officier, die als Aide de Camp van den Prins
EenvanDuitsch
Hesfen-Philipsthal, to Gaeta, in Sicilie, en eindelijk

in Calabrie heeft gediend, alwaar hij door de Franfchen krijgsgevangen gemaakc is , heeft, federt zijne wederkomst in zijn
Vaderland, een verhaal van zijne veldtogten , of liever van
zijne avonturen, in bet licht gegeven . Onder andere leest
men aldaar de twee volgende Anecdoten , die de zeden der
Sicilianen naar her leven fchilderen .
De Gouverneur van Girgenti (her aloude ilgrigentum) was
fmoorlijk verliefd geworden op eene jonge boerin, die alle
marktdagen voorbij zijn huis ging . I-lij Iaat haar de uitlokkendlte voorflagen doen ; zij verwerpt dezelve ; hij fpreekt haar
zelve, doch words even min gehoord . In woede ontftoken , doet
Ilij her meisje door zijne vertrouwelingen belagen ; men
voert haar weg, en brengt haar bij hem . Na Lang en vruchteloos zoeken, ontdekt de vader, een eerwaardig grijsaard, den
fchaker van zijn kind. Straks begeeft hij zich naar Girgenti,
en mat zich bij den Gouverneur aanmelden, onder voorgeven van hem let gewigtigs to ontdekken to hebben . Hfj words
in zijne tegenwoordigheid toegelaten , en verzoekt hem alleen
re mogen fpreken . Zoo dra zij alleen zijn , zegt hij niets anders dan deze woorden : „ Gij hebt mijne dochter ; gij moet
„ hear mij terftond wedergeven, of van mijne hand fterven ."
De Gouverneur maakt gerucht ; de grijsaard brengt hem een
dolkfteektoe, die, half afgekeerd,flechts eene geringe wonde
veroorzaakt . Men fchiet toe ; de landman words in verzekering genomen, en, eer hij wordt weggeleid, teekent de Gouverneur her bevel tot zijne doodftraffe .
Nog then zejfden
evond wordt de ongelukkige grijsaard opgehangen .
Zijne
nog ongelukkiger dochter hoort in bet zelfde oogenhlik de
onderneming en bet treurig einde hairs vaders : zij geeft den
geest, onder de fluiptrekkingen der wanhope .
Niet tang Teed her, dat her gerucht van dit rampzalig voorval
doordrong tot in her gehucht, atwaar des ouden mans drie
zonen zijn gezeten . De jonge lieden, even moedig als flerk,
verbinden zich door eenen eed, aan den voef des altaars gedean, hunnen vader en hunne zuster to wreken , of te f}erven . Zij ijlen naar Girgenti, en doen vruchtelooze pogingen om tot den Gouverneur door to dringen, die nog aan zijne
wonde zijne kamer houdt . Zij gaan, echter, niet van daar,
elan na vernomen ce hebben , dat hun gezworen vijand, op
M 3
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een bepaaldrn did, zich naar de hoofdkerk zoudc begeten,
<llh een plt.'gtig feest bij to wonen.
Dc drie brooders, met fliaphanen gewapend als berg ;agers,
die hun wild hwamen verltoopen , komen ten befreruden aage in
de find, en nemen hunne fiandplaats voor de wonin& des Gouverecurs . 0efraast verfchijnt deze, van eeu grooterl.ftoet gevolgd .
Len der jonge dorpelingen treedt toe , eu roept :
„ Leo daar, beul vase onzen vaderi Leg daar, moordenaar
„ van ooze zuster!" en lost meteen zijn geweer ; de Gouverneur valt dood ter aerde . „ Alwie zich tegen ons durft
„ver :etten , heeft cen gelijk lot to wachten ! " roepen de twee
xnderen, hunnen broeder tusfchen hen rieo ende, met overgelinald getveer . De geheeie menigte, van fchrik bevangen,
blijfi onbewegeHjk ftaan, en voordat de overheid de noodige
bevelen konde geven om de jongelingen to vervolgen, hadden
Zij zich reeds in veiligheid gefteld . In den oord, welken zij
lewonen , kunnen zij met eene altijddurende f1rafeloosheid
zich vleijen .
Nier minder knraktermatig is de andere Anecdote .
Een rijk koopman nit het binnenfte des Eilands had to Palerrno een belangrijken koop gefloten . Naar zijn land willende
wederkeeren, en diensvolgens over de bergen moctende trekken ; oordeelt hij het voorzigtig, op zijne veiligheid bedacht
to zijn . Diensvolgens vervoegt hij zich , naar gewoonte, bij
Stet zeer hekende opperhoofd eener rooverbende, om zich to
iaten asfureren .
Men eischt van hem opgave van hetgene
Irij bij zich heeft ;hij opent zijne brieventasch en zijnen gored , bevattende aanzienlijke foramen, zoo in wisfels als in
good . flet opperhoofd ziet zijn boek na, en de koopman betealt de premie van asfnrantie. l-lij vertrekt , verzeld van een
vcrtrouwd perfoon, hem toegevoegd, en die voor al wat er
gchenren Iran aanfprakelijk is .
De eerfte dag verloopt, zonder tint zij let onaangenaams
outmoeten ; maar 's anderendaags morgens, terwijl zij door
cone zeer fmalle engte trekken, vertoonen zich twee banditen,
die den koopman bevelen, hun alles to geven vat hij bij zich
heeft. Zijn gids vat het wooed, berigt den kameraden dat de
reizi ;ger zijnen pl'igt gedaan en de prernie van asfurantie heeft
betaald, vertoonende meteen het paspoort, door bet hoofd der
bende hem ter hand gefteld . De roovers, half befchoniten ,
willen nergens naar luisteren, en zetten den koopman den dolls
op de borst , die-hierop de befcherming zijns geleiders inroept. Maar hoe groot is zijne wanhoop, toen hij dezen zich
bij de anderen zag voegen, en hem den dood dreigen, indien
Irij bun niet ftraks voldoe I Nu geeft hij zijnen gordel over ;
de gids vac en opent lien, en beftrooit den grond met goudgeld . De twee roovers buigen zich voor over, om bet van
den grond op to rapen ; de certte fchiec op hun toe als een
blik .
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blikfemfrnal , en fchiet hen door de herfenen met twee piftoolfchoten . De koopmsn , fidderende van angst, wilt niec
of hij moest vreezen of hopen . „ haeem uw goud terug,"
2egt hem do bandiet ; „ deze guiten deden het handwork on,, eere aan ; ift heb hen geftraft .
1 -loe zoude bet gags
• met onze Asfurantiekas, indien de reizigers zich niet langer
• op otis woord konden verlaten?" Bet over ., ,- , e van de rein
word onverhinderd afgelegd , en de roover, den koopmaa
bebbende thuis gebragt , verzocht hem, nan zijn avoctuurape mogelijke publiciteit to geven, „ voor de veiligheid des
• koophandels."

IIIET ORIGINEEL EN

DE KOPY.

e gelehiedenis der Schilders levert belangrijker voorvallen
D
op dan die der Dichters . Nooit, misfchien, heeft cen
dichtwerk zulke warine voorftanders gehad als een fchilder(luk .

Een dichtfiuk wordt beoordeeld voord .^t bet bewonderd wordt,
terwijl men gemeenlijk een fchilderftult bewondert eer men
bet beoordeelt . Ben vermaard Veldoverfie, in de dagen van
ouds , deed bet beleg eener fad opbreken , nit vreeze dar eeue
fchilderij van een grooc meester zoude befchadigd worden,
hetwelk in de belegerde fiad bewaard werd .
Frankri;k heeft een millioen voor eenen St . Hieronymus geweigerd .
Vele fchilderflukken zijn tot zoo hoogen prijs opgejaagd,
dat Vorfien alleen dezelve konden betalen .
Allen kennen het fchildertalent van ADRIAAN VAN DE VELDE ;
doeh weinigen zijue ontmoeting met eenen Engelschman, een
groot liefhebber van fchilderijen .
Lord CLARENDON had een zeer fraai Landhuis gekocht in de
nabijheid vast 4ntwerpen ; de bosfchen , de wateren en de
hoogteir leverden eene aangenaame Jigging nit, en verfehaften
mime flofte voor de verb eeldingskracht .
VAN DE VELDE, op
zekeren tijd dnnr voorbijtrekkende , door die pick bekoord,
werd ftraks to rade, dezelve op hot doek to brengen . H,ij naut
zija verbliif in een naburig Dorp, en vervaardigde eene beerHike fchilderij van dit landfchap . Eenigen tijd daarna vertrok
bij met deze fchilderij naar Londen, orn dezelve aldaar to verkoopen ; maar dewijl hij er niet zoo veel voor konde makes
als hij vraagde , flak hij bet Fuk in eene openbare veiling,
met oogmerlc, echter, om bet op to houden, indien bet tier
hoog genoeg Hop .
Lord CLARENDON beyond zich tbans in Engeland , om er
cooige taken to regelen . Iiij beyond zich op de verkooping
r
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In bet oogenblik als er op de fchilderij van VAN DE VELDE werd
geboden ; hij herkende daarin zijn eigen Landhuis, tot in de
kleinfle bijzonderhedon . Men begon tamelijk hoog tegenelkander op to bieden, toen de Lord, zijue item verhefFeude, riep

yjf_en-twintig guinies i

Die prijs overtrof reeds des Schilders verwachting .
Lord
ziende dat het opbieden nog al voortduurde3, en vreezende dat bet fluk hem ontgaan zoude, riep :
• 1k geef bet Origineel voor de Kopij 1 " Op bet woord Kopij
werd ieder van verbaasdheid bevangen . VAN HE VELDE rijst
woedende op, en vraagt aan den Lord, of hij een kenner was
en aldus konde fpreken? + „ 1k hen zulk een goed kenner,"
hernam hij, „ dat ik herhale : Ik geef het Origineel voor de
• Kopij."-,, Maar, Milord, bedenk wel dat gij u bedriegt . . ."
- „ VAN DE VELDE is alleen maker van dit ftuk, en voor
• de derdemaal bled ik hem bet Origineel voor de Kopij . " Toen vacce de Schilder het raadfel, nam de fchilderij van de
veiling terug, en de verkoop werd ten overftaan van eenen
Notaris gefloten . Sints then tijd hield VAN DE VELDE dikmaals
zijn verblijf in dit huis, hetwelk hem een ftreelend nandenken
berinnerde .
CLARENDON ,

KONINKLIJKE HUISHOUDELIJKHEID .

werd door zijne Hovelingen van gierigL
heid befchuldigd. Zijverzochten den AEteur,die in zeker
fink
rol van Koning moest fpelen , dat hij eenen met goud geODEWIJK DE X11

de
vulden beker aan den mond zou brengen, alsof hij drinken
wilde. - LODEWJJK merkte de fatire, en zeide : „ Her is beter,
• dat mijne Hovelingen mij van gierigheid befchuldigen, dan ;
• dat miju Volk over mijne verkwisting weene ."
OP DE AFBEELDING VAN MR . W. BILDERDIJK .

den
onzer dagen,
ZDielet• Denftouttolkalsvan in print,
die in zijn glorie deelt,
zoet als
fpeelt,
BILDERDIJK

SOPHOCLES,
OSSIAN,

voNDEL

DELILLE

En van: zijn rijk vernuft den Zangbeg doet gewagen .
Zijn Dichterlijke kruin, verfierd met lauwerkrans,
Wordt grootfcher van APOL beftraald met zonneglans .

L.

1808 .

B.

ME NG ELWEAK,
TOT FRAAIJE LETTEREN, KUNSTEN EN \VETENSCHAPPEN, BETREKKELIJK .

PROEVE, OVER DE NATUUR , bE OORZAKEN EN DKr
DWAASHEID VAN zeLFBEDROG ;
O F
OVERWEGING VAN SALOIVIO'S SPREUKE

Alle wegen des Mans zijn zu ver in zijn oogen .
Mar de HEERE weegt de Geesten .
SPREUKEN

XVI :

2.

preukswijze voorgefl :elde grondregels moeten veeltijds
met zekere bepalingen verftaan worden . De grondS
regel, in de Spreuk boven deze Proeve, als derzelver

boofdinhoud bevattende, geplaatst, „ dat alle de we„ gen eens mans zuiver of regt in zijne eigene oogett
„ zijn, hoe algemeen ook in de uitdrukking, is blijkbaar aan vole ultzonderingen onderhevig , zoo ten aanziene van de Perfonen , die bet Oordeet , waarvan bier
gewaagd words, ftrijlten, als ten opzigte van dat Oordeel zelve .
SALOMO wil voorzeker niet beweren, dat geen menseh
genoegzaam verlicht of genoegzaam eerlijk is, om, ten
rninften voor zijn eigen hart , de gebreken in zijn karakter to belijden , -- noch ook, dat zij , die bet pare
tijdigst ten opzigte van ziclizelven zijn, nooit iets berispenswaardigs in bun gedrag ontdekken , of geene re .
den 4ien, ont zich van misdrijf, of althans van onvoorzigtigheid, to befchuldigen . De wijze Vorst heeft one
getwijfeld alleen ten oogmerke , to beweren, dat er weie
nigen onder de kinderen der menfchen gevonden worden, die niet tot dwaling overhellen in bet fink van op •
regtheid , als 't op bet oordeel over zichzelven aanAKENG . 1808 . N'0 . S .
N
komt ;
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kotnt ; alsmede, dat het geene ongewone zaak is bij de
menfchen, alleen bet oog to vestigen op de fehoone zijde van hunne karakters, zichzelven toe to juichen
wegens bedrijven, die in de daad bcrisping verdienen,
en duizend wegen to vinden , om de misdrijven, welke zij
niet kunnen nalaten op to merken, to verkieinen . SnLOMO fpreekt over deze foort van Zelfbedrog als algemeen, dewijl zijne menschkunde en de kennis van zijn
eigen hart hem op 't overtuigendst geleerd hadden, dat
dit gebrek zeer algemeen heerschte .
Waarin toch beftaat eigenlijk de Natutrr van dezy
zedelijke ongefteltenisfe ? Aan welke oorzaken moet dezelve voornamelijk worden toegefchreven? - Deze Vragen moeten wij trachten to bea .ntwoorden , indien wij
anders wenl'chen , bet gevaar, waarin wij verkeeren, to
weten , en verlangen naar de middelen om 't zelve to
ontgaan . - Wij maken eenen aanvang met de eerst voorgeltelde , en zu'len zoeken to bepalen den eigenlijken
acrd der befchuldiginge, door SALOMO tegen bet menschdom ingebragt, als hij verklaart
„ Alle de wegen
• des mans zijn zuiver in zijne eigene oogen •"
Met algem .eene woorden beftaat de misflag in bet vor.men van een al to gunftig gevoelen van onszelven en
van onze bedrijven . Het is die foort van bedriegerij,
welke ons, op al to losfe gronden, doet den-ken, dat
wij vrij zijn van misdrijf, of eene groote mate van wijsheid en verdienften bezitten . Geene woorden konden
ma et meer juistheids uitdrukken den overhaasten en oppervlakkigen oogflag, waarmede die partijdige oordeelvellingen doorgaans gefchieden . .,, Alle de wegen des
• mans zijn zuiver in ziine eigene oogen ." Zij vertoonen zich , bij bet eerfte oppervlakkige befchouwen , als
regt, en hij neemt de mueite niet , om de zaak dieper
en naauwkeuriget in to zien ; want hij belt tot zelfbedrog over
.In de daad, indien iemand, na, in waren eenst, zip
oogtnerken,
zijne
bedrijven,
en
de
beweegredenen,
•
door welke h,ij werd aangefponrd , oiiderzocht to hebben, bevinde, dat zij, over bet algemeen, zamenltemmen met de regelen, welke bet geweten voorfchrijft,
en overeenkomen met de wettea van den Godsdienst ,
kan er niets redelijker wezen , dan dat hij de voldoening
erlange van deugdzame zelfgoedkeuring . Zulk eene
voldoening rust op eenen wezenlijken grondflag, is de
ter-
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eerfte vrucht en de eerfle belooning der deugd . Mar,
indien een mensch , in haast, fcaiinbaar- voor wezenlijkheden opncme , zichzelven deugden toetchrijve,
welke hij niet bezit, dan is blijkhaar zijne zelitoejuiching bedriegelijk, en de gerustheid, daardoor veroorzaakt , niets meer dan eene valfche gerustftelling . IIij
is niet ongelijk ann eenen waterzuchtigen, die de eerfle
verfchijnfels eener kwale , welke hem ras ten grave zal
llepen , voor teekens van gezondheid houdt . Hij verbeeldt zich bet wezen to bezitten , daar bet in waarheid niets meer is dan de fchaduw. Ontdekt hij in zich
eetiige wezenlijk goede hoedanigheden, hij vergroot dezelve verre boven de waarde . Met d6a woord, door
den betooverenden invloed der zelfliefde, is hij buiten
ftaat om zijn eigen karakter in bet ware licht to befchouwen .
h'Iij ontvlugt niet, dat de eigenaardige werking der
zelfliefde , om zelfbedrog to baren , dikwijls geft€ord
wbrdt door de tusl'chenkomende werking van andere
driften . Terwijl wij druk bezig zijn in bet najagen
van zinnelijke voorwerpen, fehiet ons weinig tijds over,
zelfs om die aanmerkingen to maken, welke ten voedfel van bedrog dienen : dan, to midden van alle onze
vurigfte najagingen , vindt de zelfliefde , die hoogstbedriegelijke vleifter, tusfchenpoozen van rust, waarht
zij haren bedrogvollen tpiegel ons voor oogen houdt,
en ons verlokt om boozer van onszelven to denken, dan
wij behoorden . Listig en vernuftig in hare maatregelen,
neemt zij duizenderlei gedaanten aan, en bezigt duizenderlei ftreken , om onze mistlagen to verkleinen of to
bedekken, of een valfchen glans over onze deugden to
verfpreiden .
Zelfs zij, die zich bet meest verheven
wanen boven hare toovermagt, vinden zich bedrogen .
De Wijsgeer, die zich verbeeldt alle hare kunfteriarijen
ontdekt to hebben , de Redenaar, die ze met kracht van
welfprekendheid afmaalt , de Gewetensgeval-ontleder,
die ze ontvouwt, en zelfs de Heilig, die zich haven
hair bereik verheven waant, doen alien hulde aan deze
Godesfe, zonder het to bemerken . En, 't geen boven
alles de kracht en de uitgebreidheid van hare heerfchappij
aantoont, beftaat hierin, dat noch jaren, noch ondervinding eene genoegzame befchutting tegen hare magi
Terleenen .
Ten erode wij ons echter, zoo Veel mogelijk, wape .
N q
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'ten tegen de onheilen, uit doze misleiding herkomttig,
Ram ons wat onderfcheidener to overwegen de ken .
merken , waaraan zij is to ontdekken . De voornaamfte zijn , I*ogmoed , Trotschheid , Eerzucht en Perwaandheid
Wat toch is Hoognaoed, dan eene der waufmakelijkfle
vruchten van zeifliefde, die Reeds in den groei gelloofd
wordt door zelfbewondering? Blind to zijn voor onze
cigene gebreken ; altoos onze deugden to belchouwen
door eene middenflofe, die dezelve vergroot of vermenigvuldigt ; door eene onopregte vergelijking eisch to
waken op eene meerderheid van verdienfien , die den
luister van anderer voortreTelijkheden doet tanen ; onszelven in zoo verre to vergeten, dat wij een hoogmoedig
en zelfvertrouwend oog ten Hemel heffen, en zeggen
„ 1k dank u , © GOD! dat ik niet ben gelijk andere men• fchen . " - Is bet mogelijk, dat wij zulk een karakter befchouwen zonder wederzin in onszelven, ware
bet niet „ dat alle wegen eens mans zuiver in zijn
• eigene oogen waren?"
Ten anderen, wai-is Trotschbeid, dan eenepraalvotle
ten toonfpreiding van de goede hoedanig- en begaafdbeden, welke wij zelve veronderflellen to bezitten? Op •geblazen van bedrog, en gelukkig in de bewondering
van zichzelven, tracht de trotschaard Heeds de aandacht
van anderen op zich to lokken . Hij bedient zich van
allerlei kunllenarijen, om op bet voordeeligst ten toon
to fpreiden die verdienften , welke hij niet twijfelt of
Zij zullen den vollen dag kunnen verdragen . - Somtijds vordert hij regtftreeks uw oordeel, en eiseht uwe
toejuiching , door eene zich alles aanmatigende bonding
aan to nemen, en vol vertrouwen de verregaaudfte aanfpraken to makers . Op eenen anderen tijd bedekt hij zijn
trots onder den fchijn van nederigheid , en bedelt de
bewondering, welke hij fchijnt to willen ontgaan . Vaneeaar dit alles, dan omdat „ zijue wegen regt in zijne
• oogen ziin ? "
Wie kan in twijfel trekken , dat Eerzucht, of eene
onverzadelijke begeerte naar onderfcheiding en magt,
ztit dezelfde bron voortvloeijen? - De man, die zich
tot alles bekwaam acht, zal eigenaardig denken, dat hij
alles waardig is . Dikwijls than wij verwonderd, men
fchen aan to treffen met weinig verdienften en geringe begaafdheden, ftoutelijk ltaande naar plaatfen van het eerfte
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fte aanzien en gewigt ; die zich in hagchelijke ondernemingen inwikkelen , unt:t allen vertrouwen van wel to
zullen ilagett . Onze verwondering zou ophouden, inthen wij hunne talenten en verdieniten konden befchouwen met dezelfde oogen als zij zichzelven bezien . Zij
kennen niemand beter dan zij gefchikt tot den post of
de onderneming, waartoe zij zich aanbieden, en denken
bet daarom beneden zich, hunne eifchen ter gunite van
tenig fterveling of to ttaan .
Het laatite onderfcheidende kenmerk van de zedelijke
onge(teldheid , waarover ik handel , is Verwaandheid. Indi.on bovenmatige zelfliefde den mensch aanzet , om
door Hoograoed to hoog van zichzelven to denken,
fchoon 7rotschheid al to zeer naar toejuiching ftaat, en
fohoon Eerzrscht naar dingen , to hoog voor hem , ftreeft,
is het dezelfde drift, welke hem met Verwaandheid bezielt, om zich to veel van eigene krachten to verbeelden , met to veel gerustheids op eigqn wijsheid to vertrouwert , en met to veel waans zich eenen gelukkigen
uitilag in alles, wat hij onderneemt , to beloven . Geene
verwachting is hem to herfenfchimmig orn dezelve to
koesteren , geene onderneming to hagchelijk om dezelve
pier to onderftaan .
Zijn fchranderheid en vlijtbetoon
noodzakelijke vereischten om wel to flagen, hij is gelukkig in de bewustheid van die hoedanigheden to be .
zitten . Worden er kloekberadenheid en voiftandigheid
gevorderd, die hoedanigheden ontbreken hem geenszins .
IvJoet men zwarigheden to hoven worttelen en hinderpalen uit den web ruimen , hij vertrouwt in zichzelven
genoegzame redmiddelen in dit alles to hebben .
Dit zijn de voornaamfte trekken van het Karakter, door
6ALOnzo bedoeld ; dit de kenmerken van den Man , die
zich zoo verre laat vervoeren door de begoochelingen
van Zelfliefde, dat hij de fpeelbal worde van Hoogmoed,
Trotschheid, Eerzttcht en Verwaandheid .
Ontelhaar zijn de Oorzaken, welke zamenloopen en
mede%verken om die verwarring van denkbeelden to doen
geboren worden, en die valfche oordeelvellingen to doen
ftand grijpen, welke „ alle de wegen des mans regt in
„ zijne eigene oogen maken ."
Aan 't hoofd dezer oorzaken mogen wij vrijelijk plaatfen eene verkeerde opvoeding en vroeg ingezogene vooroordeelen .
Zijn , laten wij het vrijmoedig onderzoekeA , de geneigdheden , welke men den kinderea eerst
N 3
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inboezemt, doorgaans die van nederigheid , zedigheid, Pat
een voorzigtig wantrouwen van zichzelven? Worden zij
geleerd zichzelven to waarderen , naar mate zij, op een
rijp onderzoelc , bevinden ware verdienflen to bezixten ? Onderrigt men bun , om nimmer fchitterende begaafdheden hooger to keuren dan wezenlijke verdienfen, en bovenal om een gel, unileld karakter to verfoei.
jen, en de gemaakte nabootfiogen van beminnelijke hoe .
danigheden , welke zij geheel ontberen ? In 't kort ,
leert men den ki :idei-en deugdzaam to zijn, of deugdzaam to fhijnen? om onderfcheiding to verdienen, of
er naar to fdreven? - Helaas ! wie merkt niet op ., hwe
men, in de opvoeding der kinderen , zich doorgaans
nicer bevlijtigt om bet uitwendig voorkomen, dan ow
bet hart to vormen ! Wat eene ftrekking heeft om to be .
hagen , to vermaken , de bewondering nit to lokken,
wordt voorgefteld als van beduidenis , en der moeite out
zulks to verkrijgen waardig ; en de zorg, gebruikt out
ulks in to boezemen, is zeldzaaw verloren . Hot gevolg
iervan is, onvermijdelijk, dat uitweudjgljeden b oven .
al de aandacht trekken . Zij oordeelen over zichzelven
zoo wel als over anderen naar den fchijn, zonder rich de
moeite to geven out to onderzoeken wat waarlijk is .
Zorg.dragende dat hunne wagon regt fckijnen, keuren
zij zulks genoeg, en geven zich geene moeite altoos om
to onderzoeken of zij met de daad regt zijn.
Dit kwaad zou echter niet zonder hulpmiddel zijn,
indien wij bij de gebreken der opvoedinge niet voegden
eene verkeerde en opzettelijke verwaarloozing van Zelf .
onderzoek .
Wanneer jongelieden , met bet aanrijpen
der rede, zichzelven wilden zetten, out aandacbtig na
to gaan den wezenlijken aard dier hoedanigheden , we.
gens welke zij genegen ziju zichzelven hoog to fchatten,
en zorgvuldig die bedrijven to herzien , welke zij zonder berisping hadden doorgelaten, don volt or geen tw1j
iel aan, of do valfche glans, welken eene verkeerde o-tiocd:ingoverhudanfpreibs,zoukhelijk verdwijnen , en zij zouden leaven over zichzelven
naar waarheid to oordeelen . - Doch waar zullen wij
de perfonen aantreffen , die dit nuttig work aanvangen,
en zich op die gewigtige zelfkenuis toeleggen2 Zullen
wij de zoodanigen zoeken onder bun , die niets zoo zeer
fchratnen, dan zich alleen to vinden ; onder bun, die,
van den morgen tot den avond, zich laten rond. en otnfle .
pen
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pen in den draaikolk van verftrooijende verlustiging?
of onder de zulken, die verflonden warden door de onaflatende b.ezorgiugen, wefke bun geene tijdruimte altoos overlaten ? Zullen wil ons verzekerd houden de
aoodanigen to zullen aantreffen zelfs onder de zulken,
die bekenuen den dag van de zeven to fchikken tat het
groot oogmerk on zedelijke en godsdienftige vorderingen
to makers? Zijn niet de wijsten en besten onder ons al
toger d,omdegl-egnhedn,opdez tusfchenitaun
den ons aangeboden, om met ons eigen thart bekend to
worden, to verwaarloozen ? of om ons to vergenaoegen
met algemeene en oppervlakkige zelfbeproevingen, zonder ons to ontrusten omtrent die bijzonderheden, ten
weiker opzigte wij een heitnelijk vermoeden koesterea
dat all-Is niet voikomen regt is? Zeus deze vlugtige
overzigten worden gedaan onder den magtigen invloed
der zeifliefde ; wij wenfchen we[ van onszelven te denken , wij bedr-iegen ohszelve'n , en zijn wel to vrede
over dit bedrog . Indien onze wegen refit fcbijnen, juichen wij, zonder verder onderzoek, onszelven toe, en
blijven gerust zoo ass wij war€n .
Zoo echter niet , of het gebeurt, dat wij onszelven
zorgvuldiger en naauwer onderzoeken . Er zijta tijden
van ramp en tegenfpoed , waarin wij overhellen om ons
gezetter data wet anders op dezen pligt toe to leggeng
£r zjjn oogenb-llkken , waarin wij ons to onvrede vin •
den over de wereld, en de dingen, die in de wereld
zijn, en overhellen om to luisteren naar de ftem van re .
de en Godsdienst .
Alsdan maakt her geweten aanfpraik op zijne regten ; het fpreekt, beftraft, verwijt,
en vordert gehoor . ----• Maar, helaas ! zelfs in deze omflandigheid, zoo aanleidetijk tot , zoo gunftig
voor zelfonderzoek , is de zelfliefde niet zonder hulpmiddelen , om ons door hare begoochelingen weg to
flepen. Zij is hl :.t, die , indien er dan een zelfonderzoek
moet plaats hebben , ons aanmaant om dit zijdelings to
doen, door de vergelijking met anderen veeleer, dan
door eene regtft ekfche vervoeging tot de eeuwige wetten van Waarheid en Pligt. Nn eens pleiten wij voor
onszelven, wegens 1etgeen verkeerd moge zijn in onze
daden, door de anwederltaanlijke kracht des voorbeelds,
en houden ons voldaan met aan to merken, dat wij alleen den ftroom des tijds gevolgd zijn, en gedaan hebb-en, wat zij , die men doorgaans gewoon is brave lie.
N 4
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den to noefuen, gewoon zijn to doen . Dan weder regtvaardigen wij ons op eene tegenoverge ftelde wijze , danken, tnet den Pharizeer, GOD, dat wij ons nier behebd
vinden met de gebreken van andere menfchen, en verheugen ons , nicer Godsvruchts dan dezen , meer Liefde
dan anderen to bezitten . In deter voege befluiten wij
altoos, dat onze wegen regt zijn, of omdat zij overeenkomen met bet doorgaande gedrag der menfchen, of dewijl zij, in fommige opzigten, niet zoo ongeregeld zijn
als die van velen rondsom ons ? Welk een beginfel dan
ongeregelde Zeifliefde zou zich op zoo zwakke gronden gerust ftellen , of den mensch bekwaam malzen ,
op zulke hoogst twijfelachtige proeven , to verklaren,
„ dat zijne wegen regt zijn?"
Ik moet niet verzuimen gewag to maken van die foort
van zelfbedrog, door SALOMO zoo bijzonder aangeduid ;
namelijk die gelegen is in Vleijerij . Schoon deze een
valitrik is, bijzonder voor de grooten dezer wereld ge .
fpannen, is echter iedereen in zijnen kring, naar den
rang , lien hij bekleedt, naar bet gezag , 't welk hij
heeft, naar den rijkdom,, welken hij bezit, naar de ta.
Lenten, waarmede hij begaafd is, of de perfoonlijke
bevalligheden , welke hem verfieren , meer of min bloot
gefteld aan den heilloos befmettenden invloed der V1ei .
jerije, Waar is de man, zoo volkomen vrij van trotschheid en hovaardij , dat hij zich niet , buiten de palerm
van gematigdheid, verbeffe , door opmerking en toeboven zijne verdienfen to verwerven ? Niets
jisuiching
gefchikter om bet oordeel to zweniZea en bet hart to
1?ederven , dan de begoocheliugen , die uit dezen hoek
opdagen,
Terwijl elks Item openlijk onzen lof verklaart, of lien fail fluistert, is bet b .ezwaarlijk moge .
lijk, dat bet geweten gehoor verkrijge , wanneer tier
zich daar tegen verkaaart . Wij zullen rasfer overhelJen om geloof to geven aan de wereld, als deze wdi
van ons fpreekt , dan om aandacht to verleeneu aan de
infpraken van ons hart ten tegendeele .
Eindelijk, er is geene kunftenarij, waardoor de men .
fchen menigvuldiger zichzelven beiriegeu , dan door
eene veronderfteldb vegtheid van ooprerk in flede van
regtheid van gedrag to fiellen . Bet is waar, wij befparen doorgaaus deze veronrfchuldiging of verdedi .
ging tot bet laatfte, dewiji dezelve de kwellende erkente-

nts iuf uit dat wij verkeerd geksndeld When ; waar, wane
veer
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leer andere verontfeiiuldigingen feilen , weet ieder,,
dat onze laattle toevlugt deze is : „wij hebben, 't is
waar, verkeerd gehandeld, doch niet met opzet ; hadden wij bet zoo zeer gezien en geweten vddk het plegen
des misdrijfs als na bet begaan , wij zouden geheel
anders gehandeld hebben .
Zijn wij van bet deugdenfpoor afgeweken, bet is door gebrek aan oordeel, of
door eene overweldigende vlaag van drift ; wij hebben
her echter wdl gemeend , en bet is voornamelijk naar
bet oogmerk, dat de verdientten of wanverdieniten on .
zer daden moeten bepaald worden . - Indien onze wegen zelve niet zuiver waxen, maken wij ons diets, dat
onze beginfels en oogmerken ten miniteti voor zuiver
en regt zijn in GODS oog ;
iuoeten gehouden worden
terwijl er niets zekerder is, dan , dat ellze boom uit
„ zijne vrucht gekend words ; en dat hij, die regtvaary , digheid duet, regtvaardig is ."
Op deze verfchillende wijzen bedriogen wij ons-zel .
Yen , en verbeelden ons andere fchepfels to wezen, dan
wij met de daad zijn . In dezer voege fpannen verkeerde
opvoeding , oppervlakkig zelfonderzoek , onopregte
vergelijkingen, vleijerij, en vgrtrouvyen op goede oog.
xterken , zatnen , orn de zelfbegoocheling to bevesti .
gen , welke zelfliefde allerwegen gereed is aan te moedigen .
Maar, helaas I ongelukkig is die begoocheling, eu
beilloos die gerustheid : want, fchoon „ alle de wezen
„ des mans zuiver zijn in zijneeigeneoogen, de HEER&
„ weegt de Geesten ."
Daar is een Opperregter, die eene onfeilbare weegfcbale in zijne hand houdt, waarin 1-Iij, met volkomene
jtiistheid, der menfchen daden opw:eegt, en zelfs hunne
gedacbten en oogmerkeu , ten einde Hij derzelver we .
2enlijke verdieniten bepale en hun eindelijk lot beflisfe
volgens de uitkomst dezer proeve . De balans, waar
niede llij der menfchen karakters opweegt , is de Eeuwige Wet der Zedelijke Regtheid . Hij zelf is volniaakt
regtvaardig, wijs en goed ; bet is onmogelijk, dat Hij
niet met de ttrilcttle onpartijdigheid oordeele , of dat Hij
zou feilen urn elk mensch naar zijne werken to vergelden . In bet opmaken van onze eigene karakters geven
wij onszelven zelden de moeite , om ze met eene juiste
balans op to wegen , die met eene vaste hand te houden, en met een onpartijdig oog bet overflaan to befchouN S
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fchouwer. . AV ij houden ons doorgaans to vrede ow to
oordeelen volgens een haastig en kortflondig overzigt,
bij 't welk bet oog afgetrokken wordt door een fchitMaar , wanneer GOD onze karakterend voorkomen .
rers • opweegt , brengt Hij elke daad met de heimelijke
roerfels, 't zij goed of kwaad ., ten toetfe . Niets ontgaat zijne kennisneming , Diets komt Hen. onder eene
Voor zijn oog verdwijnen
vermomde gedaante voor .
&lle fc.hijnbaarheden ; wez ;~ . .'_ijkheden alleen doen zkh
op . Hij oordeelt naar 't geen is, Diet naar bet het uiterlijk aanzien . Hij onderzoekt beweegredenen en oogmerken, zoo wel als bedrijven . Op zijne juiste weegfehale is gemaakte deugd en geveitisde godsvrucht ligWat op de wereld doorgaat voor
ter dan ijdelheit1 .
waken ijver , wordt in vele gevallen Diets anders bevon
den dan een boosaardige geest van bijgeloof en vervolgzucht ; fchijnbare voorzorge en fpaarza'amheid;
tr4ets ainders dan dadelijke gierigheid . In 't kart, elk
namrnkfel van deugd wordt ontdekt , en niets gnat langor door voor meet dan bet waardig is .
En ten welken oogmerke dit naauwkeurig onderzoek?
Is het Diet , ten einde hetgeen gebrekkig is verworperr, en 't geen gow1gt houdt in de fchatkist des Hemels opgelegd wor ? -- Om' onverbloemd to foreken
onze groote Schepper beeft ons op deze wereld geplaatst als de zoddantgei'r, die naar een eeuwi :g'durend
g ib titan . Oin ons daarvoor bekwaatn re waken, vor&#t lair van ons , ware hebbelijkheden van deugd en
godsvrucht to vormen . Indien wij, naar de mate onzer kundig- en bekwaatnheden , chit doen, zal Hij ons
des Eeuwigen Levens waardig vetklaren , en ons opnemen in dien flaa't van volmaaktheid en geluk, welken
Hij voor den bravan beUemd heeft ; maar indien onze behjdenis van den Godsdienst onopregt is en onze deugdsbeetrachting Diets meer dan enkel voorgeven , 221 Hij
cans ongefchikt keuren voor het gezelfchap der opregten
en volmaakten , en ons verwijzen tot dien flaat van ItrafIre, welken zijne wijsheid noodig keurt voor de verbetering en geheele teonderbrenging der ondeugd .
Dit is de Leer der fleilige 1laderen ; zoodanig zijn de
denkbeelden, welke de Rede ons leert vormen wegens
oons zedelijk betluur .
Naardemaal bet dan eene zekere waarheid is, dat de
Mensch zal maaijen naar 't geen hij gezaaid heeft, hoe
one
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onredelijk , hoe d waas .i s het dan niet voor de menfchen,
dat zij zichzelven bedriegen door den ijdelen waan , dat
zij op den weg des levens wandeten, daar zij met de
daad bet pad des doods betreden! Indien OOD niet miskid kunng worden , waarom zullen dan de menfchen
zichzelven misleiden? waarom van vrede tot zichzelven
fpreken, waar in de daad geen vrede is? En wij hebbetit
bet woord der eeuwige waarheid, „ dat. d e Goddeloozeri
„ geenen vrede hebben ."

VOORSCHRIF'T TER GENE2ING8 VAN DE TUSSCHEN •
POOZENDE OF ZOOGENAAMDE KOUTi$ KOORT .
SEN, DOOR' MIDDEL VAN' TOURNIQUETS .
(Medegedeeld door H. DE H . LEWON,

H

Wed. Dolt& te-4nz/lardavn ;)

et mag den Geneesheerniet onverfchi<llig zijn, om .,
in de tegenwoordige tijden, alle u.nddelen gretig
aau to nernen, weike, beproefd, den meer en meet in
prijs .toenernenden Koortsbast kunnen vervangen ; althaps
itt zoodanige gevaUev_, in weike duelye vaegelijk kan
ter zijde gefle}d warden . Dit fehijlit het gev:a1 to zijn
in de tus(chenpoozende of zoogena-amde koude Keortjen .
De onbemiddelde is niet meer in that om den Koorts,
bast to betalen -- . . en wanner de zaken nog ; een -gerui .
men tijd zoo b1iiven als zij nu ttaan, zal dezelve. bijaia
in pert geheel niet meer verkrijgbaat ,z,ijn . Wanner
men nu teffens in . s$timerkipg neernt-,,, dat cep, groot gedeelte onzer Lai}degcpooten , j1 i3:et voor- en u2fa r,
zees veel van .-de, tusfohepp,oozenft Koortfen to lijku
beeft, zoo zal Wen geaioodzaakt
om meet en
nicer-naar. zulke midd'elen om to zieu, weike, zoo als
gezegd is , dell Eoorishast minder,noodzakelijki roaken .
1\-len heeft , wel is waar, al voor langen .tijd,
egnige middelen beproefd, als char zjjn, de Saliaen_Iba :,
de radix caryophiliata of bet Gems Urbassum, de, .4#,
gusaura , de Quas/ia , de Gentiana , de Card. benedidt.
of de Zuren Van REICH, en meer anderen : -- mair a11e
doze en foortgelijke middelen zijn, (ill beroep mij pop de
ondervinding) in hardnekkige gevallen, althans in ens
Land, ouvoldoende bevonden .
Het

zijn ,
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I-let is derhalve noodzakelijk, en ik reken bet mij tot
cell pligt, (inet betcheidenheid zij bet gezeg(I) dat HL
mijne Kunstgenooten bier to Lande aan bet voorftel
I7erinnere , door KELLIE [een zeer ervaren Engelsch
Scheeps-Chirurgus] reeds voor lang gedaan, en door
denzelven als cell zeer goed beproefd middel aan de hand
gegeven, bet aanleggen nanielijk van twee Tourniquets
net of bij bet begin van de koorts-aanvallen . Dit zoo
eenvoudige middel , waartoe men ook een paar zakdoeken of flerke windfels i:an gebruiken , wordt op volgende wijze toegediend : Men laat een zacht laxeermiddel voorafgaan, en de Lijder biijft op den koortsdag to
bedde ; bij bet begin van den aanval Nat men den linker
arm en de regterdije ieder met een Tourniquet , of iterk dock
of windfel, zoo veel als de Patient verdragen :kan, digt
toebinden of wurgen , en last deze banden op zijn minst
¢es minuuten aanleggen ; dan neemt men dezelven weg,
en men herhaalt dit telkens bij alle volgende aanvallen ,
Wnnneer men zal bevinden, dat de paroxys?ni niet nicer
zoo perk zullen zijn en allerrgskens afnemen , zoodanig
slat de verdere genezing , z'onder den Koortsbast , met
de•b ekende zaclt oplosfende en bittern middelen, allergemakkelijkst voortgang zal hebben . Men late overigens- den Lijder, in de koude, geene warme dranken gebruiken, daar dezelve , in de hitte, koude vochten maw
tot zich nemen .
Do&or wALLICH , to Coblenz , betuigt, zich van
bo •v engenoemde behan&eling met veel lucces bediend to
heliben, zoo als ten Men lean in de Medizinifehe Natioviii-Zeitunv fur Desltschland, ,7ttli/-I798 . ,- 4401k wensch , dat de Geneesheeren in ons Land, zoo
ills reeds eenigen mijner Vrienden, op mijn aanraden,
daarmede eeta begin gemaakt hebben (*), dit eenvoildig
miaddel zonder vooringenomenheid molten beproeven, en
het refultaat lrimner bevindingen pnbliek maken , ten
c in.d e -den onbemiddelden met weinig kosten hulp to verfchaf'en , en de verfchiillende Theorien over de natnur
en de oorzaak der Koorts paroxysmi worden toegelicht.
(6 ) In een volgenden zal men welligt reeds in ftaat zijn,
deswegen iet naders mede to deelen .
SE-
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et blijkt uit bet Proces-verbaal `*a der ver~j rigtingen van de L-eeren VAN BREUGEL, LE
FEVRE DE I•I ONTIGNY, AENEAE, en DE GELDER, WeFens de vergelijking der ijzeren roede, op bet Obfervatorium der Akademie to Leijden berustende, met de nicuwe Franfche maat genoemd Metre , dat de gemelde
Rhijnlandfche roede eene lengte heeft van
3m . 7 6 73582 . Vermits nu de Rhijnlandfche voet bet twaalfde
gedeelte is der Rhijnlandfche roede , en de roede, in
het hoofd van gemeld Proces-verbaal, den ritel draagt
van die Abijnlandfche roede, u'aarvan zich de Hoogleeraar
J. LULOFS in de vorige Eeuw bediend heeft ter bepaling
van de lengte des enkelen fecondenflingers to Leijden, zat
men gereedelijk befluiten , dat de Rhijnlandfche voet,
door LULOFS ten gemelden einde gebruikt , de lengte za.t
gehad heoben van bet twaalfde gedeelte van 3 m • 76735 8 ;
dat is, dat die voet gelijk zal geweest zijn aan cm.
$139465 ; hetgeen, dsar de voormalige Parijfche voet
overeenkomt met o-. 3243394, tusfchen den Rhijnlandfchen voet door LULOFS gebezigd en den Parijfchen
voet de rede zoude opleveren
van
3139465 tot 3243394
•
of van .
0,966467 tot
r
•
of van .
1391 .712 tot 1440
•
•
• Natunrkundigen van eenig be .
S 3 . Het is vo or de
lang,de ware lengte van den Rhijnlandfchen voet, door
LU-

(') Zie hetzelve in den Letterkadr voor 3>i08 . No . 3.
b1~ 35 .
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gebruikt , to kennen, omdat van denzelven de
kennis afhangt van de lengte des enkelen fingers to
Leijden, van het gewigt van een teerlingichen voet water, van de inhoudsmaten enz . Doze is ook de reden ,
waarom ik in mijn Work over de Maten en Gewigten (*)
getracht heb diets voet naauwkeurig to bepalen ; ik heb
denzelven getleld op b'n . 3I382F6 ; hetgeen met het gevolg, uit de bepaling van de gemelde Heeren (Ss .) afgeleid, to weten met om . 3139465, een verfchil maakt van
om . 0001249 , dat is van
van een millimetre-, of van
van
gene
lijn
.
iaos
§ 4 . Uit doze mijne bepaling van den Rhijnlandfchen
voet, door LULOFS gebruikt , volgt, dat de R3iijulandfche roede zoude moeten gefteld worcen, gelilk ik ook
in dat Werk gedaan heb, op 3m . 7558 ;9 ; welke roede
if millimetre of s lijn en i s van eene lijn korter zoude
zijn dan de roecie volgeos de bepaling van de genoemde
Heeren (§ I) , en op iederen af[tand van 2512 roedeu
eene roede to weinig zoude opleveren . Doze verfchilllen , zoo tusfchen de voeten als tusfchen de roeden , zijn
to aanmerkelijk , om zoo nlaar over het hoofd gezie :i
to worden .
§ 5 . Daar men nu ann de juistheid der verrigtingen
van lieden , in dit vak zoo door en door ervaren als ik
weet dat de Heere .n LE Fk.VRE DE MONTIGNY, AENEAE,
en DE GELDER zijn, nietkau twijfelen, zoude men gereedelijk de verfchillen, die tusfchen hunne bepaling en
de mijne ziin , op biijne rekening kunnen ftellen , en .
oordeelen , dat ik mij in bet bepalen der lengte van den
1 biinlandfcben voet, door LULOFS gebruikt, op om .
31 $zi6 , en van de daaruit afgeleide roede op 3m .
765859 , merkelijk vergist heb , en onuaauwkeurig to
work gegaan ben.. Hot is natuurlijk dat ik dit onderzoeke . Ton dies eiude heb ik dit ganfche fink og ee.ns
van den beginne aFnagegaan en geheelo.pnieuwbewerkt.
Den uitflag mijner navorfchingen zal men in de beantwoording der vijf voigende vragen aantreffen
I. Welke maatftaven heeft : de Hoogleeraar LULOFSS in
zijne proeven over den enkelen finger gebruikt?
II . Welke is de voet, door zijn Hoogge1, , onder den.
uaam van Rhijnlandpben voet, gebezigd2
III . Wel•
LULOFS

() Ilde Deel, g 315-1 328 .

VAN VEN ItIIIJNLANDSCHEN VQE t' .

19*

III. WVelke redenen maken een nieuw onderzoek deawegen noodzakelijk?
IV. Welk onderzoek zoude men nu nog , om alien
twijfel , zoo mogelijk, weg to nemen, in het werk kunxten i1ellen ?
V . In hoe verre kan men op verfchciden kopijen van
den voet door LULOFS , op het Leijdsch Obfervatorium
ter bewaring getteld, ftaat waken?

I . Welke Maatffaven heeft de Hoogleeraar- LULOFS ; n zijtie proevers over den enkien flinger gebruikt ?
§ 6 . "Pot het meten zijner proefflingers, die vijf in
getal geweest zijn , heeft de Hoogleeraar LULOFS eenen
ijzeren ftaf gebruikt , dien hij zelf aldus befchrevert
heeft (*) (§ XI) to weten, , een Itaf van vijf lijnen
,, in het vierkant, aan beide de enden beitelachtig, dock
„ Romp, afgeflepen , en waarvan de enden regthoekig
„ ftaan op de zijden ." Ilij heeft dien ftaf, of roede ,
achtervolgens korter en korter laten maken , om de
lengte zijner vier eerfte proefflingers to bepalen .
Voor de twee eerfte proefnemingen werd (§ XIX , XX .)
die ftaf (j-) gebragt tot eene lengte van 463 1 .754 r. m .
Thermometer 62.
Voor de derde , vierde , vijfde , zesde en zevende
proefneming (§ XXI-XXV .) werd de Ilaf verkort,
en gebragt op
. 466 1 . 8194 r . m.
Thermometer 52 .
Voor de achtt e en negende proef (§ XXVI, XXVII)
`vend de ftaf weder verkort, en gebragt Op 4631 .83!6 r . m .
Thermometer 44 .
Voor de tiende, elfde en twaalfde proef (§ XXVIIIXXX) werd diezelfde ftaf of roede, „ die mij ," zegt
de
(*) In zijne Verhandeling over de lengtc van den dnkclen
in bet IIIde Deel van de Verhandelingen der Haar-lemjche HaatJchapp :j : ik zal de §§ dier Verhandeling met romeinfche ciiferletters aanhalen, en fomtijds ook de bladzijden .
(f) Die lengten heb ik voor deze proef moeten berekenen,
omdat de Heer LULOFS (p . 463) alleen de lengte in Parijfehe
mast heeft opgegeven van den flinger tot het middelpunt van
den bat : ilt heb er derhalve middellijn van den bat bij moeten voegen, enom redenen,in §XIV gemeld, ;f o 1 .moeten aftrekken . Voor de volgende proeven zijn de lengten door den
Hoogleeraar zelven opgegeven .

inger,

f
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de Hoogleeraar , „ tot MaatJlok verflrekte ," gebragt
op
444 1 . oc8 r . m .
Thermometer 41' .
Voor de dertiende en veertiende proef gebruikte de
Hoogleeraar (§ XXXI .) eene andere ijzeren roede ter
4911 . 9467 r . m .
Jengte van
Thermometer 444 gr .
Zie daar de vijf maatt1aven, door den Hoogleeraar in
zijne proeven gebruikt : men ziet , dat de zware ijzeren roede van het Obfervatorium tot flu toe niet to pas
komt .
§ 7 . Maar hoe heeft de Hoogleeraar de lengten dezer
vijf maatltaven achtervolgens gemeten ? Voor de dertiende en veertiende proef, d . i . voor den vijfden en
laatflen maatitaf, heeft zijn Hooggel . eene Parijfche ebbenhouten maat gebruikt : en derhalve behoeven wij ons
daarover filet verder uit to laten .
Hoe hij in de overige proeven to werk gegaan is,
waarin dezelfde reeds befchrevene (§ 6.) doch achtervolgens korter en korter gemaakte roede gebruikt is
geworden, berigt ons de Hoogleeraar zelf in deze woorden , § XI, bi . 433 .
„ Ik leide dezen maatflaf tpet zijne langfte zijde op
• de zware ijzeren roede, die een duim in bet vierkant
„ dik is, en welke ik gebruike om de hoogte van den
• Gnomon , of zonneftijl, op de groote kamer van ons
• Obfervatoriurn to bepalen , en bepaald to laten voor
• de nakomelingfchap (*) . Aan beide de enden maak• to ik met een zeer fijn mesje eene flreep langs de enden , en zag , met een fterk vergrootglas , of de ge•
,, trok*) Zie daar de voorname reden, waarom die roede bewanrd
words . De Ileer LULOFS herhaalt dezelve in het' Certificnat,
waarvau wij hier onder § 14 fpreken zullen, zeg-;ende : „Qui
„ duo pedes rhenonlandici exatlisfrne conficiunt Jextam par-tern

• vir •gae ferreae in inferieri conclavi OL/ervatoriiLeidenftsmen-

„ frram praeftantis iflius altitudinis qud Gnomon folaris
„ queer erexi est conjpicuus." Zijn Hooggel . herhaalt dit ook
in zijne Jflijnroeikunde, § XCVII, bl . 103 : „ De zware ijze .

x, ten roede, welke mij op de groote ka-seer van dat zelfde

• Obfervatorium reeds meer dan eenentwintig jaren gediend
• beef, ,gym de hoogte van den Gnomon of zonneflijl to bepalen,
a, bevat volmaakt zesmalen die maat van twee Rhijnlandfcbe
9 voeten ."
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g , trokken (creep wel juist met die enden overeenkwam 3
• vervolgens mat ik met een flaafpasfi r, die zeer fijne
• punten heeft, den affland tusfchen de twee (trepeal
„ dit deed ik fomtijds zes malen ; fomtijds liet ik her bij
,, drie of vier malen berusten : hetgeen er meer of min• der was dan drie voeten mat ik door middel van eene
„ zeer fijne fchaal , telkeris bet vergrootglas to hulp
~, roepende ."
§ 8 . De zware ijzeren roede van bet Obfervatorium , die
zelfde, welke de bewuste Haagfche Commisfie (§ i) gem
meten heeft , heeft dan in deze proeven gediend, om de to
me ten maatftaven op to leggen, derzelver lengte met ingeineden (frepen aan to teekenen, en om vervolgens die
lengten to meten ; of liever , om derzelver overmaat boven of afwijking van eene be/lendige lengte van drie veeten to meten met eene zeer fijue fchaal, waarvan de
verhouding met de Rhijnlandfche en Parijfche mater
to voren bepaald was geworden ; misfehien wel met die
zelfde fchaal, waarv4n, volgens § XXXI, 4940 deelen in een Rhijnlandfchen en 5111 in een Parijfche ;t
voet gaan .
§ 9 . Maar welke iss die beftendige lengte van drie voe
ten geweest, door L(.LOFS tot het meten zijner maatfta-•n
ven gebruikt ? was dezelve a ns voor al op die zware
ijzeren roede afgeteekendgeworclen?Hoe waarfchijnlijk
dit ook zij , de Hoogleeraar zegt er niets van : zoo
neen ; moet zijn Hooggel:, bij iedere meting, lien af •
Hand van drie voeten weder op de ijzeren roede geappliDoch in alle gevallen rijst nog eene
ceerd hebben .
andere vraag op : welke waren die drie voeten ? warett
bet Franfche, dan wel Rhijnlandfche voeten ? Hetgeeti
in andere woorden hier op neerkomt, heeft de I-leer LuLOFS zijne vier maatftaven (§ 6, 7) met eene Fran/ehe,
dan we) . met eene Rhijnlandfche voetmaat gemeten? Zijix
Ed. laat zich daarover niet uit .
§ lo . Het mangelt niet aan redenen, die kunnen doers
gisfen , dat LULOFS gene Franfche drievoetsmaat in die_
metingen zoude gebruikt hebben : ill . Alle de lengten
zijner proefflingers worden ook in Franfche maat opge .
geven : a n . In alle de berekeningen der proeven is de
Franfche maat gebruikt : 3 0 . De Hoogleeraar fpreekt ner=
gens van een maatftaf van drie Rhijnlandfche voeten,
welken hij eerst to pas gemaakt, of immers onderzocht
koude hebben : 40 . Hij had eene Frantche mast van drib
Vbe+
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voeten bij de hand, door den beroemden LF MATE ver•
vaardigd , aan den Hoogleeraar musscnENBRoEK toebehoorende, en door dezen aan zijnen ambtgenoot geleend (*) : en die maat is in de daad tot bet vergeliikert
van dtirn Rhijnlandfchen voet met den Parijfchen gebruikt
5o . De laattte of vijfde maatllaf (§ 7) is door den HOOP
leeraar in Franfche maat gemeten geworden .
Zoo deze gisfing gegrond moat zijn , zoude de bewuste zware ijzeren roede in deze proeven , in geese"
opzigten hoegenaamd , als geheele of gedeelteliike maatitaf gebruilt geweest zijn , mar alleen , gelijk itraks
(§ 12) blijken zal, om de verhouding van den Rhijn
landfchenn voet met den Pariji'chen to bepalcn .
ii . Het voorgaande is flechts eene gisfing ; en er
2ijn ook redenen genoeg voorhanden, om, en veelligt met
meerder grond, to denken, dat de Heer LULors Rhijulandfche ma-at tot bet meten zijner Maatftaven gebruikt
heeft . Laat ons dit aannemen, en onderzoeken wij, wat
er nit volgt.
Of die zware ijzeren roede , waarover bier gehandeld
wordt, in voeten verdeeld is, moot ik betuigen mij niet
to herinneren, hoewel'ik, in bet jaar 179 , met wijlen
mijnen dierbaren Vriend den I-loogleeraar NIEUWLAND,
die roede in handen gehad , en , in andere opzigten,
nagegaan heb .
Of, in ien zij in de daad in voeten
verdeeld is , die twaalf deelen alle volkomen aan elk
anderenngelijk zijn (iets dat zeer moeijelijk valt to verrigten , en in de meeste maatttaven Been plaats heeft) , ten
minfte of er op die roede eene lengte van drie voetei
is, welke naauwkettrig bet vierde gedeelte van de gehee(") Perk. over den enkelen Slio er, § XII : „ rn de eerfe plaats heb ik mij bediend van cene halve toife, of een
„ mantftaf beftaande nit Brie Parijfche voeten, welke in den
„ jare 1733 door den Heer DU FAY ann miinen wijdberoem• den arnbtgenoot den Ileer P . VAN MTTSSC1-ISNBROEK gezondets•
„ is . Deze halve toife beftaat nit eeu zwnren ijzeren ftaf,
• op welken eene koperen plant is vastgehecht door den bekonltenaar LE MAIRE to Parijs s de lengte van drie
•„ roemden
voeten is bepaald door twee lijnen, wier eene zeer Lin,
• de andere een weinig breeder is ." Uic deze befchrijviwg , gepaard met hetgeen § 23 gezegd zal worden, durf ik niet met
zekerheid opmaken, of de bewuste drie voeten op het keper
clan wet op bet ijzer gefueden geweesc zijn.
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iieele roede uitmaakt , is mij geheel oi :bekend . Van
eenig on4erzoek , deswegens ondernomen, fpreekt de
deer LULOFS niet .
aloe c.it zij, hot lijdt bij mij geen twijfel, of de lengte van Brie voeten , door den Hoogleeraar tot bet tneten .
zijner Maatflaven gebruikt,,zal, zoo zij uit Rhijuland .
fche voeten betl:aan heeft, naauwkeurig het drievoud
geweest zijn van die lengte, welke de Hoogleeraar voor
den Rhijnnitndfchen voet gehouden, en uaar weiken h .ij
eenen fhf, onder den naani vats Rbijnlandfchen voet, vervaardigd, getoetst, en gueagekeurd heeft .
§ ti . Welke is nu de icr:gte geweest van dien Rhijnlandfchen voet, door den f1'oogleeraar gebrtukt? Hiervan geeft ziju Hooggel . ons hct volgend berigt, § X:16
bl . 439 .
„De lengte van den Rhijnlan4fchen voet hat? ik al in bet
„ jaat 1752" [dat is vier ja •r eti vdbr het doers der. proe=
ven over den enktelen flinger) „ met de uiterte omzig• tigheid onderzocht ; toen al voornemens zijnde out
• t'eeniger tijd proeven to doen over de lengte van den
,, enkelen flinger , en otn door dozen weg ook to ver,, hoeden dat men in hot vervolg van ti jden in onzeker• heid mogt zijn over de juiste lengte van deze niaat .

• 1k nam bet twaalfde gedeelte van de ijzeren roede die op
• bet Obfervatoriur is, en vond dat doze lengte vol-

„ maakt overeenkwam met de maat , die aan het Leijd„ fche Stadhuis in den muur gemetfeld is . Doze maat
„ beftaat nit twee duimen , die door eerie regtopftaande
• ijzeren flaaf worden gekoppeld . -- Ik heb den af.
j , hand der duimen joist in het midden genomen, wan=
neer dezelve ten voile overeenkwam met het twaa4f,
,., de gedeelte van de ijzeren roede op het Obfervatorium ..'
Zie daar den Rhijnlandfchen voet door LULOYS gebea
zigd, en veelligt tot het doer van proeven over den enkelen flinger gebruikt . Dc eenige zin dan , waarM men
zeggen kan dat die aware ijzeren roede tot dezelve gediend heeft , is, dat de Heer LULOFS ti et twaalfde ge ,
deelte daarvan zoude genomen , vervolgens naar dat
twaalfde gedeelte maattlaven vervaardigd . en dezea
gebruikt zoude hebben L*) .
Maar lets anders is
do
(*) Het llaat batten twijfel, dat het oogmerk van den Heer
geweest is, het twaalfde gedeelte van die roede tot
0 a
vlet
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de roede zelve , iets anders haar twaalfde gedeeite to
gebruiken .
De roede is wat zij is : dat is , zij heeft eene bepaalde
lengte : maar men kan zich in bet nemen van bet twaalfde
gedeeite verzinnen : men kan daarin eene feil van roa deelen
van Une lijn bij v. begaan : en al begaat hij, die, zoo
21s de Hoogleeraar, dat twaalfde gedeelte afpast , die feil
al niet, zij kan zeer gemakkelijk door den Konflenaar
begaan worden , welke die hoegrootheid in koper of
ijzer affleekt en maten naar dezelve vervaardigt, gelijk
er zulke feilen dikwerf begaan zijn , en met name in
then koperen flaf , welken LULOFS op bet Obfervato=ium bezorgd heeft (S 14) om de lengte des Rhijnland .
£then voets to bewaren en aan de Nakomelingfchap over
to brengen .
Voor bet overige , de Foogleeraar heeft niet opgegeven, welke middelen hij gebruikt heeft om bet twaalfde deel van die roede to nemen , en daarna zich to verzekeren dat die lengte in de daad juist bet twaalfde gedeelte geweest is : ook niet, op welke wijze hij zich
verzekerd heeft, dat de door den Konfenaar vervaardigde voetmaat, in de dand en zonder eenige feil, met
de opgegevene lengte overeenkwam .
II . Welke is de voet , door den Hoogleeraar LULOri, onder den nasnr van Rhijnlandfchen voer,
gebruikt ?

5 iS . De Hoogleeraar LULOFS heeft dan, zoo ik weT
beb, de bewuste ijzeren roede van bet Obfervatoriutn
tot bet meten zijner maatflaven ter bepaling zijner proefflingers niet gebruikt, maar wel eene bepaalde lengte.,
welke zijn Hooggel ., als dezelve voor bet twaalfde ge .
deelte direr Roede houdende, me ; den naam van Rhijn?andfchen voet beflempeld heeft . Wanneer men dan van .
den'Rhijnlandfchen voet fpreekt, volgens welke de lengte des enkelen fingers bepaald is, moet die voet, en
niet
yoet to gebruiken, en bet zesde gedeelte tot eene twaeveets-

maat : dic laatfle blijkt hieruit , dat hij van de twee veeten,
welke gegraveerd zijn op de plaat, in bet kistje van het Obfervatoriun3 liggende , (§, 14) zegt : qui due ptdes &c. Zie
ties bcven $ 7 , hoot .
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9liet bet twaalfde gedeelte van de gemelde roede , zoo
als die nu bevonden of berekend words, worden ge .
bruikt .
Maar welke is dan de lengte van dien Rhijnlandfchen
voet , door LULOFS gebruikt ? Of die ftaf , welken
de Iloogleeraar naar zijne opgave heeft laten maken, en
welken hij op de maat, die in den muur van bet Leijdfche
Stadhuis gemetfeld is, ter toetfe gebragt heeft , (§ i44)
nog aanwezig is, is mij onbekend . Doch bij mangel
van dit belangrijk ftuk zijn er twee middelen voorhanden, om over de lengte van dien voet to oordeelen
1 0 . Het exemplaar, a1s ik mij zoo mag uitdrukken,vati
then voet, hetwelk door den Heer LULOFS zelven ter
nagedachtenis op bet Obfervatorium bezorgd is : en
29 . Die verhouding tusfchen den Rhijnlandfchen en den
i'arijfchen voet , welke LULOFS , niet naar dat exemllaar , maar naar zijne oorfpronkelijke verrigtingen,
heeft daargefteld . Laat ons die beide middelen bij de
hand nemen .
S 14 . Het bewuste exemplaar van den Rhijnlandfchen vcet, door den Hoogl . LULOFS gebruikt, beltaat
in eene koperen plaat of liniaal, waarop zijn Hooggel .
twee Rhijnlandfche voeten heeft laten fnijden, naar den
voet, door hem tot het bepalen van den enkelen flinger
gebruikt (*) . Deze plaat ligt, met twee andere dergeVAN DEN RHIJNLANDSCHEN VOET .

•
„
•
•
•
„
•
•
„
•

('°)

LULOFS

fpreekt van die pitat aldus in bet Certificnat :

Pedis Rhenslandici veram longitudinem exploravi, determinavique , turn attendendo ad menfuram illam quam curiae
Leiden/is anterior Jades confpiciendam praebet , turn eam
conferendo cum longitudine ulnaeLugduno Batavae , gage fecundum Snellium in Eratosthene Batavo (Lib. 2 . Cap-4
.) complellitu! • 2187 earum partium quarum 1000 confciunt pedem .
rhenolaneicurn : ipfe proinde exacte menfuravi ulnam Leidenjern, qua omniurn ulnarum quas in hac civitate adhibere
licet, est exemplar, invenique eam continere 2186 .t earum
particularurn." Van die lengte der Leijdfche elle heeft de

Beer

LULOFS

ook in zijne Verhandeling over den enkelen fin-

ger,, § XI . bl. 440, gefproken . Zijn Hooggel. gaat in bet
Certificaat dus voort : „ Collate autem pede Phenolandico cum
• pari/into repperi illum con:ple0i 1391.835 illarum partium
„ quorum 1440 hanc con/lituunt. Secundum hanc rationern Irse
• re, ulae orichalceae , in hac Thec4 rnenfurae pari/znae comiti,
• incidi Yet am lvvvgitudinem, eamque tum punais tun lineolis
0 3
91 fub-
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gelij' ;eplaten in , en \I :,! g a ll onij-houterI histje, en is rnet
een eigenhanAg Certificaat van den bleer LULOFS , op
Perk, ment gefchresren , voorzien : zijnde dit kistje door
zijn Hooggel . 'op het Leijdsch Obfervatorium, als een
gedenkteehen zijner verrigtingen en der daarin liggende
niateii , gefleld . Op eene der twee genoemde Platen zijn
twee Londonfche voeten gefneden , naar de verhouding, die
de Heer LULOFS nit de beste Engelfche Schrijvers heeft
opgemaakt (*) : op de andere zijn twee Fran/che voeten a
waarvan 1 raks (§ 17) nader .
Hoe veel valt bet niet to bejammeren, dat de Rhijn1an ?fiche tweevoetsmaat , op de eerstgemelde plant gefneden , en welke tot Leggpr van den Rhijnlandfchen
voct dienen moest , ongelukkig is uitgevallen? De lengden immers der dric f1repen Als, CD, Eh, die
A-13
C---,--D
E
ieder twee voeten moesten aanwijzen , zijn niet gelijk
aan elkanderen . Dit is an n de Heeren AENEAE, LE NOIR,
cn tnij, bij eene naauwkeurige meting, to zamen door
on$

•

frt€ tilisfi;a s defrnivi, qut duo pedes &c." Hieruit zoude men
kanneii optnaken, dat die Rhijnlaudfche voetmaat niet op
rile pleat ;efneden is geworden naar den materieelen raat~
K : ; van eeu voet, to voren door den F - Ioogleeraar vervaardigd en
op het Stadhuis getoetst , maar naar de opgemaakte verhou
ding met den Pariifchen voet, en naar dozen : en zoo dit
pi .^:ats heeft, zoude, al waren de drie ftrepen AB, CD, EF
voikomen ondcrlirg gelijk, de juistheid van lien Qp de plant
gefuedenen Rhijnl . voet afhankelijk zijn van de_j1histheid des
,yebruikten Parijfchen voets .
(*) De Ileer tutors fpreekt er aldns van in het gemelde
Certifienat : „ Tertio tandem loco huic Thecae fervandam tra• ddi a•ega>iem orichalcearn , edi WOE incidi, punc7isque tentais/I• ado deter;A i r~svi long itwdinern duorufn pedum Londinenfium jux• to proportionem in Transac7ionum Philofophic . No. 460 . P . 35,
ab i f4 Societate regia defnitarn : antem menfura continet
~9 x351 .479 earum partiam quarurn x44q conficiunt darn pedens
to T!~r?~i~b13Dd, "
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*ns to Parijs verrigt, gebleken * ; en bet is daarna
nog door andere metingen bevest gd gewofden . Hot is
derhalve on zeker , welke der drie ftrepen AB , Cl) , of
EF men voor de lengte van den bedoelden voet moot
houden , en of wel een derzelve daarvoor to houden
is . Die plaat kan dan, ongelukkiglibk, niet tot aanwijzing van den ware nRhijnlandfchen voet, zoo als die door
LULOFS gebruikt is , itrekken ; en dit eerite middel van
toetfen vervalt ; hoewel het mij gebleken is , dat de
Itreep 1 F in de temperatuur van 49 graden van Fahrenheit zeer ten naasten bij de lengte des Rhijnlandfchen
voets uitdrukt , zoo men deszelfs rede to ; den Parijfehen voet Itelt als 1391 .15841 tot 1440 ; eene retie,
die ik geoordeeld heb (S I8) to moeten aannemen (-h) .
§ 15 . Met het tweede middel (S 13) is het beter gefield ; to weten met de opgave der verhouding, welke
LULOFS tusfchen den Rhijnlandfchen voet, reeds in hot
jaar 1752 door hem bepaald, en denParijfchen voet getteld heeft .
De Heer LULOrs berigt daaromtrent (§ X11), „ door
„ twaalf herhaalde metingen op eene halve •toife, beftaande
„ flit eenen zeer zwaren ijzeren ftaf, op welken cone ko„ peren plaat is vastgehecht, door den beroetnden LE
„ blAIRE to Parijs, den Parijfchen voet tot den Rhijn„ landfchen bevonden to hebben to ltaan als 1 4.40 tot
„ 1391 .835 : en vervolgens op eene ebbenhouten twee„ voetsmaat , door LANGLOIS vervaardigd , de rede
„ Bier twee Maten insgelijks bevonden to hebben als
1440 tot 1391 .835 , of," voegt er de Hoogleeraar
bij , „ lets minder , als ik een middengetal neem uit vele
• metingen , die alle door een vergrootglas gedaan
• zijn , en die zeer weinig van elkanderen verfchil• den ; zoo dat ik, tot nag toe, gerust ben op doze
• bepalingen ."
Om daarop gerust to zijn , worden er twee dingen
vereischt : 1° Dat de Roogleeraar LULOrs de rode, die
er tusfchen de twee door hem gebruikte voetmatetl
waarlijk plaats had, naauwkeurig bepaald hebbe : 29 .
Dat de Parifche maat,, door ziju 1fooggel . gebruikt,
juist
(*) Verh. over volm . Maten en Gewigter :, II
(j) Ibid. S 321, 3s2, 32304

Deel, § 315 .
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juist en naauwketurig de ware Parijfche voet zij . Beide
die ftellingen behooren onderzocht to worden .
S 0 . Ik bhuig geene redenen to kunnen zien , oni
ivelke men zoude kunnen f'ellen, dat de Heer LULOFS
zich in het bepalen der gemelde rede zoude vergist
hebben . Allen , die zijn Hooggeleerden van nabij ge .
lend , of zijne werken befudeerd hebben, weten, met
hoc veel naauwkeurigheids hi i gewoon was to handefen .
Net eerl innerlijk genoegen bewijs ik die hulde aan de
Ilagedachtenis van rnijn beroemden Leermeester . Ik heb
derhalve, zonder cenige hedenking, aangenomen, dat
de cede van den Rhijnlandfchen voet , door den Heer
LULOFS gebruikt , tot den door hem gebezigden Parijichen voet, de rede is van 1391 .835 tot, 1400, welke
zijn Hooggeleerde heeft opgegeven : en k vrees nier,
dat men mij zal befchuldigen, daarin roekeloos to werl ;
gegaan to zijn .
§ 17 . Laat ons nu de Parijfche voetmaat, die de I-leer
LULOFS gebruikt heeft, onderzoeken .
Zijn Hooggeleerde heeft noodzakelijk moeten berets .
ten in die voetmaten , welke to Parijs door beroemde
Konftenaren, onder opzigt van DU FAY, of L.E MON
.
NIER, of MAIRAN vervaardigd, en hem bezorgd waren,,
en dezelve voor den waren Parijfchen voet houden . Deze voetmaten nu waren de halve toife van 1,E AIAIRE en
de tweevoetsmaat van LANGLOIS in ebbenhout gefneden , beiden reeds hier boven (§ io . 115) gemeld . Naderhand is er nog eene derde voetmaat bijgekomen ,
to weten eene koperen plaat of liniaal, waarop door
TIE 1MMAIRE twee Parijfche voeten gefneden zijn . De Heer
LULOFS getuigt, deze voetmaat -volkomen gelijk aan de
twee voorgaande bevandeik to hebben (*; . Deze derde
Maat
(*) Fl e/nrseikunde, § XCVII . „ 1k vond , dat deze voet• maat juist overeenkwam met diegene , welke ik in mijne
• proeven omtrent den enkelen Slinger gebruikt had, en welke
,~ door den Heer LANGLOIS to Parijs op ebbenhout gefneden
• is ." Van die derde, nog aanwezige, en in bet kistje ber{lstende Parijfche voetmaat, fpreekt de Beer LULOFS met de.
ze w-oorden in het Certificaat : „ Cum igitur -,inno MDCCLJJ1

y , id agercm ut longitudinem penduli li'mplicis in obfervatorie
Lugduno Batavo per experimenta eircumfpme inftituta ex•• ploraretx, eandemque cum aliorum obfervatis conferrem ac, c ;;ratius , petivi ab inclyto DRLISLE, 4cademiae fcientiarum
• tr ud Sari nos dignis1mo membro, ut mecum communicares~
13
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Maat is nog aanwezig : zij is die, welke wij bier boven (§ 14) gezegd hebben Fiat ter g2dachtenis in het
bewuste kistje op het Leijdsch Obfervatorium gefteld is .
De Heer AENEAE en ik hebben gelegenheid gehad die
maat to onderzoeken : en de [leer AENEAE, dezelve met
zijne gewone naauwkeurigheid nagaande, heeft ontdekt,
dal die maat op iederen voet ;oo van Etsne liju korter is
dan de ware Parijfche voet ; dat is, dan het . gedeelte van
de toife genoenid toife du Perou : een verfchil, hetwelk ik, nadat ik van hetzelve door den Heer AENEAE
onderrigt was geworden, op verfchillende wijzen en tijden onderzocht en bevestigd heb .
§ t8 . I-Iieruit volgt, i 0 . , dat, zoo de halve toife van LE
rrAIRE en de voetmaat van LANGLOIS in de daad volkomen overeenkwamen met deze Parijfche maat, welke
LuLoas meende dat de juiste Parijfche voet was , en
derhalve 144 Parijfchelijnen te bevatten , zij waarlijk geert
144, maar alleen 143 Qo5 Parijfche lijnen Tang w aren .
al . Dat de rede van 1440 tot 1391 .835 door LULOFS opgegeven, buiten zijn 1-looggels . fchuld, niet is die van
den Rhijnlandfchen voet, door zijn Hooggeleerden gebruikt, tot den waren Parijfchen ; maar de rede van
dien Rhijnlandfchen voet tot den Parijfchen , welke op de
halve toile van LL aIAIRa , of op de ebbenhouten voetmaat
van LANGLOIS gefneden is , zoo die voeten in de daad
volkomen gelijk waren met dien, welke op de koperen
plaat van het bewuste kistje gefneden is .
Waaruit dan eindelijk 3 0 . volgt, dat de rede tusfchen
den waren Parijfchen voet van de toife du Perou, en den
Rhijnlandfchen voet door LULOFS gebruikt, opgemaakt
moot
•
•
•
•

veram longitudine :n pedisparifni juxta exemplarpublica auctoritate publico ix loco repofitum,acelebrioris nomine artifice
exactisfsme definitum. xfnnuit ineae petitioni Vir exirnius,
ac longitudinem duorum pedurn , a praeflantisTmo artifice LE
,,,MAIRE , orichalceae regulae, quae in hac Theca includitur,
• incidi curavit, rein amneinapprobante illuflri de MAIRAN,qui
• eadem hac menfura ufus f uerat in determinanda penduli
• fimplicis longitudine in urbe Parifina , eandemque adhibuerunt
• drademiae regiae fcientiarum Membra, 'in definiendis gra• dibus l atitudinis in Gallia, Laponia, Perua, ac prope dfrica .
„ num Premontorirem Bonae Spei ."

Os

sot

OVI

DE WARE GROOTTZ

moot worden uit de zamenftelling van doze twee redens : to wetell :
Voet op de koperen Plaat tot Rhijnlandfchen voet
als 1440 tot 139 1 - 8 -35
Ware Parijfche voet tot voet op de koperen Plan
als 144 tot 143 . 93
Derhalve

Ware Parijfche voet tot Rhijnlandfchen voet
als 14-40 x 144 tot 1391 .835 x 143 .93
Dat is als 1440 tot 1391 .15841
als
1 tot 0 .9660822
welke rede dezelfde is , die ik in mijn Work over 13Taten

en Gewvigten heb opgegeven (*) , en die ik in mime Ver-

gelijkings-tafelen gebruikt heb ; eene rede , waarmedo'
die, gelijk ik toen heb doen opmerkett, welke men uit
de naauwkeurigfte proeven over bet gewigt van een teertin ; - Parijfchen voet , en een teerling - Rhijnlandfchen voet water, afleidt, ulechts een tienduizendite gedeelte verfchilt (t) .
§ 19 . Ik kan dan niet zien of die rede is door mij met
juistheid bepaald geworden , daar zij gevestigd is,
1° . op cene onmiddellijke meting van de nog aanwezige
zoogenaamde Parijfche voetmaat, door den HeerAENEAE
verrigt , en door mij bevestigd ; en 2° . , bij mangel
van then zelfden individueelen Rhijnlandfchen voet ,
welken LULOrS gcbruikt heeft, op de rede, welke zijn
Ilooggeleerde zelf tusfchen dien voet en eene andere
nog aanwezige voetmaat gefteld beeft . Zoo die rede ,
door den Heer LULOrs gefteld , niet joist is, waartoe
ik geen de minfte redenen weet, zouden zijn Hooggels .
proeven over den enkelen Slinger vrij wat van derzelver
waarde verliezen .
§ 2o . Hoewel de ijzeren roede van bet Leijdsch Obfervatorium, waarvan de lengte onlangs door de Heeren
VAN BREUGEL, LE FEVRE DE MONTIGNY, AENEAE en
DE GELDER met zoo veel naauwkeurigheids bepaald is ,
op
(*) § 319, alwaar door eene tastbare drukfeil ftaat 1391 .15.`7
tot 1400, in plants van 1391 .1584 tot 144 0(t) ibid. § 320.
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op hoog bevel als de ware Rhijnlandfche roede aangenornen is (*), en derhalve bet twaalfde gedeelte daarvan,
of cu . .G 139645 (§ z,1 voortaan tot Rhijnlandfchen voet
zalgebruuikt worden : neemt dit niet weg , dat men in de
Natuurkunde zieh wel zal moeten wachten, om de proeven over den enkelen Slinger, bet gewigt van een teerling.fchen voet water, en al tvatdaarvan afhangt, naar dien
voet to berekenen, zoo lang niet gebleken zal zijn , dat
hetgeen wij in § i8 gefteld hebben geheel van grond
ontbloot is . Ook ben ik van oordeel, dat, welke dan
ook de reden zij, waarom de voet, door LULOFS gebezigci, immers zoo veel ik heb kunnen nagaan, ~ss
van ~eue lijn (§ 3) korter is dan bet twaalfde gedeelte
van de bewuste roede , welk twaalfde gedeelte echter
LULOFS van zins was to gebruiken , bet to wenfchen
ware dat dit verfchil geen plaats had, en dat alle onderzoekingcn, die men zal kunnen doen, om deze zaak to
voldingen, zeer nuttig zullen zijn,
III . Over de redenen , die een nieuw onderzoek van
deze zaak noodzakelijk doen worden .
§ s'1 . Ik itel to meer belaug in de ware bepaling van den
Rhijalandfchen voet, door LULOFS gebruikt, daar ik niet
ontveinzen kan, dat er, voor mij, op dit ftuk nog vele
zwarigheden zijn , die il, gaarne opgelost zag , maar
welke ik buiten flaat ben op to losfen , en waarvan de
verellening een geheel nieuw onderzoek vordert . Zij
zijn ontleend' uit de lengce zelve des enkelen Slingers .
LULOFS heeft nit zijne proeven befloten, dat de leng.
te des enkelen Slingers , die to Leijden de feconden flaat,
455 1 - 963 Rhijnl . maat beilpat . HUIGENS heeft gene eeuw
to voreal, to weten in 1664 (-j-), gevonden, dat de lengte
(*) De Minister van Finantien heeft, bij Notificatie van den
neFebruarij I1 .,terkennisfe van alle en eeniegelijk, wien zulkc
aangant, gebragt,dat zijne Majefteit de Koning, bij eea Decreet
wan den iS dier maand No . 3 , „ als uit/luitende eenheid voor
„ de Rhijnlandfche Moat, bij de metingen ten dientle van
„ het middel der Verponding, heeft bepaald, en als zooda„ trig ge/anetioneerd, den ijzeren flnf of roede, thans nog
„ aon de Koninklijke Akademie to Leijden voorhanden i" to
weten die zelfde roede, van welke wij au fpreken .
Ct) Zie maces, 1liflory of the Royal Society, I . p . 495 .
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enkelen Slingers, die in den Haag de halve fecon .
den flaat, 92 duimen Rhijnlandfche moat bedraagt : betgeen derhalve voor den Slinger, (lie de heele feconden
flaat, het viervoud, of 38 duimen, dat is 456 1 . geeft .
Bet verfchil van .-1&5 van cene lijn, hetweik er tusfchen
de b'eide bepalingen pleats heeft, is al zeer gering , en
ltan gemakkelijk of van eenig verfchil van temperatuur,
of van eenige zeer geringe ongelijkheid in de maten afhangen : met flechts eene verandering in de proef van
HUIGENS van IT a van rs6ne Jijn to maken, vereffent men
alles . Deze overeenkomst tusfchen de beide bepalitigen is, zoo niet een bewijs, ten trinfle een groot vermoeden voor de nsauwkeurigheid der proeven van LULoFS ; en verfchait bovendien gewigtige redenen om to
denken, dat LULOFS alles, oorfpronlelijk,in Rhijnlandfche moat gemeten heeft . (§ ii .)
§ aa. Maar ;tan den anderen kant, zoo heeft LULOFs
de door hem gevondene lengte des Slingers ook in Parijiche maat opgegeven , en wel met 440 1 . 7118 (*) van
die maat uitgedrukt : in welke uitdrukking deherleiding tot
bet luchtledige niet begrepen is : het zij dan dat LULOFS
die lengte oorfpronkelijk met Parijfche maat gemeten hebbe
(S 1o), het zij hij de Rhijnlandfche maat tot de Parijfche
hebbe overgebra„t volgens de door hen : bepaalde rede
(§ 15) van 1391 .835 tot 1440 . Hoe dit zij , het is buiten twijfel, dat de Parijfche voet, die op de no- aanwe(*) FIoox zegt (Posthumous Works, p . 458) datUUIGENS
de lengre van den Stinger gevonden heeft to ziln 3v- od . 86 1 .
Parijfche Moat, of 440 -1 1 . of 440 1 . 167 . Om dit to verilaan, behoort men to weten, dat HUIGENs de rede van den
Rhijnlandfchenn voet tot den Parijfchen flelde als 139 tot 144
(liorolog . oscillatorium, Pars IV. Prop. XXV), waarin hij door
PICARD gevolgd is, doch welke naderband de rede van 1392 tot
.440gefleldheeft . De eerflerede is teklein,de tweede tegroot .
Indien men nu 456 Rhijnlandfche lijnen voor de lengte des
Slingers, volgens HUIGENS flelt, en dit volgens de rede J .t:9 : 144
in Parijfche moat overbrengt, verkrijgt men juist de 440 1 .167
Parijfche mast, die Hooa flelt. Dit gezegde van Hoox is derhalve flechts eene verkeerde overbrenging van moat tot moat :
de ware lengte des Slingers , door HUIGENS gefleld, is 456 1 .
thijnlandfche mast. De lengte des Stingers to Parijs is volgens PICARD 3V. od. Ej 1 . Parijfche mast, of44o 1 . 5, volgeng
MA1RAN 940 l . 515.
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wezige fchaal gefneden is ($ 17) , you van ddne lijn to
kort is ; en derhalve, dat, zoo het waar is, gelijk LULoFS getteld heeft (§ 17), dat die voet voltliaakt gelijk
is aan die Parijfche voetmaten, welke hij in bet doen
zijner proeven gebruikt heeft , deze ook Toa van ddne
lijn to kort geweest znllen zijn : dat is T o o van Edne
Iijn op ddn voet of 144 lijnen : of I iz oa , dat is o~3 of
zeer ten naasten bij aoaa van het geheel . Zoo dan de
Stinger gemeten geweestware met den warenParijfchen
voet, dat is met een voet, die aaaa langer geweest was,
zoude men de lengte deszelven aoaa gedeelte, dat is o 1 .
!y2 korter gevonden hebben : en die lengte des enkelen
Stingers to Leijden zoude o 1 . .23 minder bedr9gen dan 440
1 . 7118 : dat is, zoude gelijk moeten zijn LM 4. 40 1 . 49 2
van den waren Parijfchen voet .
Deze lengte nu, van 440 1 . 49 is voor den Slinger op
die Breedte, waarop Leijden gelegen is, buiten twijfel
to kort . Want neemt men de lengten des Stingers aan,
gelijk zij bepaald zijn geworden, eensdeels door MAIRAN
to Parijs, OP 440 1 .56 (*), anderdeels door aOUGURR (t)
in Peru, aan bet oppervlak der zee , zonder correctie voor de temperatuar, op 439 1 . 07, of, gelijk bet
behoort, met o 1 . o75 door de corre&ie aan to nemen,
Op 439 1 . 145, dan vindt men door de Theorie, wet .
ke, gelijk bekend is, op dit fink naauwkeurig is (4),
dat de lengte des enkelen Stingers to Leijden bedragen
Inoet 440 l . 701 , dat veel met 440 1 . 492 verfchilt ,
doch veel beter met bet gezegde van LULOFS , dat Ss
met 440 1 . 712, overeenkomt . Indien men de rede gebruikt , die er tusfchen de Parijfche en Rhijnlandfche
voeten, volgens de bepaling der bewuste Haagfche Commisfie, plaats heeft (S a), to weten die van I tot 0,96647,
dan zal men de 455 1 . 963 , die de Slinger in lthijnlandfche maat lang is, gelijk vin .den aan 4401 . 676 Parijfche maat : dat veel minder, zoo met de Theorie, als
%net de bepaling van LULOrs zelven , verfchilt dan 440
1 . 491 •
§ a3. Hieruit nu words deze twijfel geboren . Zoude

P)

*) Blemoires de P4cad. des Sciences, 4o . 1735 .
P BouGuER, fig . de 14 Terre, p .339.
(4) Zie Verb . over i olm . 111aten en Gewigten ,

Deel, p. 95 .
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de die Parijfche voet, welke nog in het kistje van bet
Leijdsch Obfervatorium aanwezig is, en welke door den
Hr . AENEAE en mij is onderzociit eworden (§ r .}), wel
zoo volkotnen geiijit geweest zijn met de halve toile van
LE t{AIRE en de ebbenhouten moat vale LANGLOIS, beiden door den HeerLULoFS ge'ruikt, als ziju Elooggd . wel
gedacht heeft ? want zoo zij gelijk waren , moet men
wel 440 1 . 492 aanuemen ; of LULOFS m-yet zich in de
cede , die hij gelleld heeft tuslchen zijnen Rhijnlandfchen voet en den zoogenaamden Pari~fcheti door hem
gebruikt , vergist hebben ; dat moeijelijk valt to den .
ken . Om dit to befisfen, zoude men die beide mater,
to weten de halve toile van LP nMAIttE en de ebbeahouten tweevoetsmaat van LANGLOI , moeten nagaan . De
halve toife, die den Hoogleeraar MUSSCHE :N1MtOLK toebehoorde, is, in het jaar 1762, met aile de Iallrumenten, zian Hooggeleerden toebehoorende, to Leijden door
de Heeren LUCHTMMANS verkocht, en ttond op den Cata .
logus onder N° . 628, aldus befchreven : „ Een ijzeren
„ ll:aaf diet koper bekleed, waarop de voetmaat van
„ Parijfche voeten , in een voedraal ." Door wien dit
fluk gekocht is zoude nog na to zien zijn ; en daardoor zoude men misfehien aanleiding krijgen , om .te kinden nagaan, in wiens handen die halve toile zich than
bevindt . Van de voetmaat van LANGLOIS kan ik geed
berigt geven hoegenaamd .
Het blijkt uithetgezegde, dat er nog vrij wat to doe .n
valt, eer dat alles, wat tot den Rhijnlandfchen voet,
door LULOFS gebruikt, betrekking he .eft, vereffend is ;
en dat een nader onderzoek zeer noodzakelijk words .
IV . Over het onderzoek , dat men nog in 't werk
zoude kunnen tellen, om allen tswifel weg to
nemen .
S 24- Ik neem de vrijheid, om, zoo we] met betrek,
king tot de roede van bet Leijdsch Obfervatorium, als
omtrent den Rbijnlandfchen voet , door LULOFS gebruikt, bet volgende onderzoek voor to dragen ; • met
opregte wcnfchen, dat bet door de Heeren, die daartoe
gelegenheid hebben, moge oudernomen worden .
I . Zijn er eenige echte befcheiden voorhanden , waarttit men zoude kunnen bef isfen , of met waarfchijniijkheid
opmaken,dat die ijzeren roede op het Leijdsch Obiervato-
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tnrium de echte Rhijnlandfche roede is, en meer then
naam verdient dan andere individueele d ergelij.k e maatfl-ven of roeden, die op publieke plaatfen` in dit Land, in
Gemeenelands-huizen, bij,v, van Rhijnland, Schieland,
Delftland , daar er voorheen zulke waren , of wel op
Stadshuizen enz . gevonden worden ?
§ 25 . II. Is de ijzeren roede van bet Obfervatorium to
Leijden in voeten, of in voeten en ouderdeelen van voeten, verdeeld? Zoo ja,zijn alle die voeten, en onderdeelen van voeten, volkomen gelijk?
§ 26 . III . Is die ijzeren roede volkomen regt ? of wel,
is dezelve nog, gelijk wijlen de Hooggel . Heer NIEUwLAND en ik zulks in 1794 gezien hebben-, eenigzins
gekromd ? Zoo zij nog gckromd is, hoe groot is die
kromte , en hoeveel zoude de regte lijn , die de beide
uiterften vereenigt, larger worden dan zij nu is, indien
die roede regt wierd ? Zoo de roede , integendeel , nu
volkomen regt is, weet men , of zij zuiks geworden is
door eenigen tijd in eene tegengeftelde rigting geplaatst
geweest to zijn ? of wel door dat men er gewigten op
geplaatst heeft? enz .
§ 27 . IV . I-Iebben NIEUWLAND en ik in bet jaar 179¢
W41 geoordeeld, toen het ons toegefchenen is , dat die
roede aan de enden noch volkomen vlak, noch genoegzaam haaksis? Indien de roede in de daad gefleld is gelijk vvij geoordeeld hebben , zoude men kunnen nagaan , welk verfchil dat gebrek van volkomen vlak to
zijn in de lengte der roede to weeg brengt? welk het
verfchil der zijden is ? welk de lengte van eene derzelven ?
§ 28 . V . Is er ergens op die roede een .juiste afftand van
drie voeten (§
afgepast? Zoo ja, zijn zij, gelijk men zoude kunnen gisfen (§ io) , Franfche voeten, dan wel Rhijnlandfche? Zoo zij Franfche voeten
zijn (x'), zijn zij cyan volkomen gelijk aan drie van die
voeten, waarvan er twee gefneden zijn op de plaat,
did
(') Zoo dit plants had , zoude men moeten beuuiten , dat
de gisftug, bier boven § to gevpperd, waarheid is : en dan
zoude men er uit moeten afleiden , dat alle metingen van
de proefflingers door LULOFS oorfpronkelijk in Parijfche w at
gedaan ziju .
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die in bet kistje op het Obfervatorium bewaard words?
of welk is hun verfchil met dezen? Zoo die voeten
Rhijnlandfche zijn, zijn zij dan met hun drien juist het
a gedeelte der roede? of welk is in eene bepaalde maat
hunne lengte? en hoe is derzelver verhouding met ieder
der drie ftrepen AB, CD, Eh, op de plaat in het be .
wuste kistje van bet Obfervatorium berustende 0 14) ?
§ 29 . VI . Zijn op de bewuste roede nog to vinden die
ftrepen, waardoor LULOFS de lengten zijner maatttaven
heeft aangeteekend (§ 6 .5 7) ? to weten eene ftreep,
die tot begin aangenomen is, en dan vervolgens vier andere op die afftanden tot de eerfte, bet zij dan in Franfche, bet zij in Rhijnlandfche maat , welke met de hier
boven (5 6) opgegevene overeenkomen? Eene naauwkeurige hermeting van die aft'anden zal volitrekt noodzakelijk zijn .
§ 30 . VII . Indien , na bet onderzoek in de voorgaande
~5 voorgetteld, nog eenige twijfell niogt overig blijven
over de ware lengte van den Rhijnlandfchen voet door
LULOFS gebruikt , zoude er een beflisfend middel zijn
om denzelven weg to nemen : to weten , de proeven over
de lengte van den enkelen Slinger op bet Leiidsch Obfervatorium met denzelfden toettel, dien LULOFS daartoe
gebruikt heeft, (eeu toeftel, die immers voor een gedeelte in 't jaar 1794 nog aanwezig was, zoo mijn geheugen mij met bedriegt) op dezelfde wijze to herhalen , en tot dezelfde temperatuur , die bij LULOFS
proeven plaats gehad heeft, to herleiden . Hiermede zou.
de men aan bet groot •o ogmerk voldoen , hetwelk LULOFS
met bet nemen dezer proeven bedoelde ; to weten , om
den Rhijnlandfchen voet, zoo dezelve immer verloren
ging, weder to herftellen : en moet men dien voet niet
als verloren befchouwen, indien men de gronden, waarop ik de rede van den Rhijnlandfchen voet tot den Parijfchen gefteld heb als 1391 .15841 tot 1440 , of als
0 .966o822 tot i (§ s8), niet aanneemt? Of zoo bet
door eenig middel kwame to blijken, dat die voet, door
zijn Hooggeleerden gebruikt, juist is bet ?£ van de bewuste zware ijzeren roede, zoude men wel genoodzaakt
worden to itellen , dat de rede , door zijn Hooggel . tus
fchen den Rhijnlandfchen en den Parijfchen getteld als
1391 .835 tot 1440 , niet naauwkeurig is ; of dat de
Parijfche voet , welken hij gebruikt heeft, niet zoo
a1
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%1s die y Welke op de nog oanwezige ptaat gefneden
is, ros+ maar wel j bo van gene lijn to kort zal geweest
zijn (*) .

Y. Over de Kopijen , ivelke er laar den Phi/nlandrehem
voet , door den Hoogleeraar LUL0FS, als legger op
het Obfervatoriurn to Leijden be orgd, ver
vaardigd zifn geworden .
S 31 . Ik heb in de voorgaande$§ meermalen gefproken
van de feilen, welke men begaan katt in het overbren .
gen van maten, bet Iteken van dezelve op koper of
i'jzer, enz . Ilet zal met onnuttig, noch van de bedoeling van dit gefchrift afwijkende zijn, eenige voorbeel4
den van dit gezegde to geveti .
Zoodra liet wereldkundig geworden was , dat do
Hoogleeraar LULOFS een legger van den door hem gebruikten Rhijnlandfchen voet op bet Obfervatorium to
Leijden bezorgd had, moesten natuurlijk vele Natuurkvjndigen begeerig zijn, zich voetmaten, naardieti legger vervaardigd , aan to fcha$en . lk heb gelegenheid
gehad, eenige van die voetmaten to onderzoeketi . Zie
bier een uittrekfel nit bet register mijuer navorfchingett
op dit Ruk . ik heb in dezelve een keurigen llangpasfer, met een micrometer voorzien, gebruikt : de wijzer van den Micrometer doorloopt voor elken draad
van de fchroef een' omtrek, die in honderd deelen very
deeld is, en is met een Nonius voorzien, welke de tien'
de deelen van die graden, en dus de duizendfe deelen
ran
(") Immers : de Rhijglandfche voet fast, volgenS tuaors,
tot den Parijfchen , door zijn Hooggel : gebruikt, en then ik
door 1r zal uitdrukken, ais 1391-835 :144o . De ware Parip:
fche (of P) zoude dan tot denzelven Rhijnjandfchen flaan al,
1440 tot 1391 .712 (§ 1) : derhalve
R .tr

P : It

d. i. P
verfchil
MRNG . 1808 . 110 .

c:*
a

1391 .83

1440

: 1440

: 1 39 1 .7ia

&d 1391 .1135 : 1391 712
tza i
:0.9,09823
ad 144
= 143 .973
TI3p van E1sne Hint of 40 onittdi1t

5.
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J6edere punt
van iederen d :raad der fchroefi aanduidt .
des pasfers. i s met cep -afzonderlijk daaraan gehecht,
doch naar alle kanten beweegbaar , vergrootglas voorzien .
Ik heb vender gebruik gemaakt van eene koperen plaat,
die de lengte Iieeft van de metre provifoire (*), zeer naauw
keurig door LP NQIR in-deci centi- en milli - metres verdeeld : dezelve is .mij reeds in 17.95 doox de dgence ternporaire des Folds et Mefures toegezonden geworden .
Zie hier zes voetmaten,, Welke ik denk kopijen vain
den gemelden legger to zijn .. Ik meld. niets vap bet onderzoek van andere Rhijulandfcli .e voetmaten, door STEJT$
of i&rs vervaardigd : deze dienen niet tot ons oogtnerk.
§ 32 . In de maandJnlij iBozbad, wijlen,deberoemde In .,
fpectcur-Generaal der Rivieren-, de Heer .c, B .jNINGS,
de geed :beid, mij eene koperen plaat to iedeen . waarop
door crTEBERTSOty gefneden zijn een Rhijnlandfche, eetr
Pa.rilta-he, een Engelfche en een Amfterdamfche voet q
In bet ltistje lag het volgend eigenbandig Cettificaat vacs
den Heer BRUNINGS : ,., De Engelfche, L hijulahdfches
en .Parijiehe . voet zijn gemaakt naar de originitele
„ van, Protesfor LULOFS bij Gecommitteerde Raden be
rustende : de Alnilerdanifche voet naar de Maat op de
,., Thefaurie to Amfterdnm.."
Door een _midden uia ,-xrsrmetingen op de koperen mettreprovifoire, van w elke. d e uiterfton maar -IOO I . verfchillen , , den THerm . van bE LUC Op 14 gr . ftaande [631, F .] heb
ik den Rhiinlandfchen voet gevonden
oM . 3t3`iR3
bij ; ter herleiding
© . 000104
komt op. metre vrai
yolgens mij, is de ware voet door
LoFS gebruikt (§ 5 . $g8)

LU-

e.

313497

o.

31382.2
ver-

(A} Zie over de mitre proyifoire Hint Verhandeling over
Maten en Gewigtin, II Deel . § r33 . Dezelve is aoa langer
dan de ware meter, mitre vrai : en derhalve moeceu alle me-tingen , op den provtfionMen meter gedaan , met a`a vermeerderd ' worded, om dezelve cot de mitre vral to her.
leiden.
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1*effchil
.
o . c0o3a5
hetgeen ten naasten bij 3 s van 6Cne lijrr Khijttf . maat
bedraagt .
.
De Rh jnlandfche voet is volgens de bepaling der
Haagfehe Contviisiie
001 - 3 1.3946
•
n
o . 3'3497
deze ki pij .
.
.

vepfGw
0 . 000449
•
•
of snn van one lijn , welke deze, kopij •te'k&t-koudei iijtii

j 33 . Den- 26 Maart 18o3 heb ift efne koperetY plaat
enderaoGht•-, t oebehooren .i e aan de Maatfchzpplj Felix
11hritis alhitr, well, e dezelve in bet jaar 1 797 gekoclit
beeft uit hex Kabinct van wijien den Heer BUrgeinees .
xer-DIETS---CORNELIS HASSELAAR . Die plaat ftaat ondettN:o. 7 . Dp den Catalogu9 van geneeld Kabinet . Op
dietplaat zijn : odo6r dcin beroeniden: Konthenaar J ;'rI>A'Atiwr
zeer netjes gefneden een Franfche , eer. Engelfche of een
RhijnlafrdfcWiivobt, in daimen, yen een dulpm $n lijneti
verdeeld
I:n het kistje ligt bet volgand Certifimat , met
de eigen , mij,zeer wed bekende , hand van deli Hoogleer, Ter requifitie van den Heer
aar htt.LOFs gefchreven .
„ JAN PAA4Jw attefteer ik on1ergefchreve , date1' tle
„ hier in'ligtenda Rhi~dlanxifE-Ijeg, Londonfchte
A,Pa„ rijfche voetmaten naauwkeurig heb vergeleken met
„ die leggers, welke ; ik in lief jar i7 5 ten &etifte van
„ ' Lands Univerfiteit heb later vervaardigen ., too in
„ Frankrijk onder.:het o(yg der Heeren van de Akadenij
„ der Wetenfchappen , als hier onder mijn opzigt, elk
„ befchrevencitt mimrre VerliatttfelhOg over den enkeleft
„ Slinger : en-dat ik dezelve inet deze }eggers vOllionien .
• overeenkomencle govonden heb . Leijden rr l ebi'tiai•ij
• 1760 ." (Was - 'gee;) JO Ar. LiLOF9 , Profe$for " o)~
s Lands Univerfitcit .
Ik= heb clan vooreerst den, P#rrijfclien voet ''net den
ftangpasfer op de metre prvwfedre overgeWagt , derv
Therm . van na Luc ftaaride`* .7f!gr . (ofFsth . g*) en
dodr een middeo uit-drie nietingtir s di8 zeer Wtinig van
elkanderen verfchillen , gevondea dec 324c66
bij ; voor der herleiding
.
or. 10boio8

komt op mere vrni

de ware Parijfche voet

is• (S

verfchil

4
•

.

2)
4%

a.

P46744

o. 5 44'9 9
0. QOol'(y4
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of 4Aa , dat is iets meer dan 1 7 van EEne Parijfche tijat
die voet kontt derhalve zeer nabij aan den voet op den koperen legger van het Obfervatorium (§ 17)§ 34. fk heb then zelfden dag den Rhijnlandfchen voet,
op die plaat gefneden, door een midden uit drie metingen gevonden
o"'. 313573
nog door eene meting
om. 31 3593
•
midden uit beiden
bij, voor de herleiding

•

koEt op- mitre vrat
•
De Rhijnl, voet is volgens •m ij (§ 5)

.

om.
o.

000104

313583

o.
o.

31361f7
31382

verfchil
o. 000135
•
derhalve is de vo et op deze plaat • 1 683 van Edne lijh, to
kort.
De Rhijnlandfche voet is volgens de Haagfche Corn=
misfie (§ 1)
•
•
Ow313946
•
craw 313687
deze kopij
0. 60335
.
verfchil
dat is meet dan is van ddne lijn to kart .
of
5 35 . Mevr. PAAUW, Wed. van den beroemden Now
tenaar 1. PAAUW to Leijden, heeft de goedheid gehlad,
mij, ap mijn verzoek, wel to willen toezenden eenige
lengte-maten , waarvan ik flechcs die zal opgeven,
welke door .den Heer PAAUW zelven vervaardigd zijn .
Dezelve ftaan op den Catalogus van bet Kabinet des
Heeren PAAUW, : hetwelk in bet jaar 1804 to Leijden verkocht is , aldus befelireven ouder bet artikel W.-s- ex

Meetkunde.
No. 18, „ Eene koperen plaat , verdeeld in twee

a, voeten Rhijnlandsch, door j . PAAUW."
De naam ftaat op -de plaat gefnedeu .
No. i9 . „ Eene dito, een voet, door j . PAAUW.r'
De naam ftaat op de plaat gefneden .
No. 20. „ Een zware ltaaf , waarop twee voeten,
• van .-de origineele Franfche, Rhijnlandfche en Engel• fehe maren, door j . PAAUW in een Magahonij-hole.
~~ ten kistje ."
Het woord srigineel doet mij denken , dat deze plaat
wervaardjgd zal geweest zijn naar den logger op bet Obfer.
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I'ervatorium to Leijden : doch er is geen Certificaat bij .
ledere voet is in ss duimen , de eerfte duim op iederen
voet is in acht, en de vierentwintigtte in twaalf deelen
verdeeld ; de naam van PAAUW is op den ftaaf gefneden .
$ 36 . Ik heb alle die maten op den 9 Februarij 1804
onderzocbt, na dat zij to zamen met de metreprovif ire,
suet dewelke ik ze vergeleken heb , gedurende vierentwintig uren naast elkanderen in hetzelfde vertrek gelegen hadden : de Thermometer van DE LUC ttond op 8,
of die van FAHRgNHEIT op 500.
No . ao. De Rhijnlandfche voetmaat. Ik heb den eerfien voet, gaande van o duimen tot 12, door een4nidden
uit drie metingen gevonden gelijk aan
om . 313 26
bij,, voor de redu .tie
o. 00010
•
komt in,, metre vrai
.
De Rhijnlandfche is volgens mij (5

)

0.
0.

31316
31382

verfchil
00046
• Rhijn
• landfche
• lijn :• deze 0.
of roa van EEne
voet is dan
snerkelijk korter dan die op de plaat van den Heer BRUlUNGS (§ 32) .
De tweede voet , gaande van is tot 24 duimen, is
door drie metingen bevonden
.m . 31360
3
•
bij, voor mitre vrai
0 . ooolo
•
komt
•
•
de ware voet, volgen s mij,

•

0 . 31370
o . 31332

verfchil
•
o' ©0012
of 10540 van ddne Rhijnlan dfche lijn . •
Die tweede voet komt dan ten naastenbij overeen met
den voet op de plaat , die thans aan de Maatfchappij
.Felix Meritis behoort : (5 3) .
De eertte voet is dan
om. 3 1 336
•
de tweede
0 . 31370
de twee
0 . 62706
emiddelde voet
.
gelijk aan 138 1 . 986 Pari,'fche maat : des korter dan~een
der drie (trepen, die op den oorfpronkelijken legger van
LULOFS gefneden zijn (*).
S 3?.
") Verhanaeling over Maten
p ex Gewigun, 11 Dec), S 31S.
3
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§ V ., loo ., 2o . DeFarijfehe mast . De tfto vaeten .zijn
gelijk : door een midden , uit drie metingen is de voet
bevonden
om .
,324.52644
• du&ie
bij , vpor de rc
o . 0001082
•
komt op metre vraj
de Ware voet is

.

•

b.

0.

3246346
324:8394
.m.-,-

verfchil
0 . 0002048
•
• ijfche
hetgeen maakt~ 9c, van• dens Par
lijn :' derhalve is
die voet nog ;sa van gene lijn korter dan devoet op den
legger tan LULOFS . (5 17. § IS) .
5 38 . No . iS . Deze vooet konnt overeen met den eer,
ften voet op No . 2o . (§ 3 (t .)
No . 19 . Deze twee voeten zijn onderling gelijk : ik
heh een derzelve door een midden lit drie - metingen
gevonden
am. 313571
•
• ie
bij,, voor h reduc~
o . 000
•
komt np metre vrai
,
0. 3 1 3675
•
zeer nabij ann den tweeden voet op No ,. 3o .
§ 59 . Ik heb ook een' zesden maatftaf onderzocht, op
denzelfden Catalogers order No . s3-aidus befchreven :
„ Een voetmaat op 0 . I . Greenen bout niet koper inge• leid, waarop do Amfierdamf'che, F'r nfcile en Rhijrt99 IarTtlfcbe Voetmaat, gelijk mede de geometrifcheRhijn .
• lantBche, gefneden is ."
lk lieb den Rhij,nlandfchen voet door een midden uit
twee metingen gevondenr
om. 313692
0 . 000104
brj , voor de redtf6tie .
•
0.
3 13796
om . 3 1 3 ,8 22

kornt voor metre vrai
de-Ware Rhijnlandfchevolgenstnij(F5)

-w

verfchil
o. 000026
cf L o vain deneRhijnlandfche lijn : des zeer gering .
1k Teb op die zelfde voetmaat den Parijfchen voet door
eei ;hidden uit twee metingen gevonden om . 3246220
`lb .voor de reduciie
o. 0001082
kornt op mare vrai
ware Parijfche voet (§
01.049

1 .)

Plrij fche

•

mast :

0.
0.

324.7302
3248391

0.

0001089

derhalve

to kort ;
inaar
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staar goos l . la-nger dan deParijfche voet op den legger van
Profesfor LULOFS,
§ 40. Het is aanmerkelijk , dat alle deze door mij
enderzochte voetmaten nog korter zijn dan die, welke
ik geoOrdeeld heb voor den Rhijniandfchenvoet te tnoeten` aat} tlemen . l k ben in Ynijne metingen zoo naauwkeurig to werk gegaan als mij mogelijk was : dock ligte
feilen zijn niet We] to vermijden in dergelijke verrigtingen met ftangpasfers, wier punten op lijnen of in gaatjes moeten geplaatst worden . Ik heb elders een woord
gezegd over de feilen , welke men op die wijze begaan kan (*) . Wanneer men den Comparateur van LE
mom, kan gebruiken , lean men voor rCso van dene lija
inflaan : en de Leden der Commisfie voor de Maten en
Gewigten to Parijs , welke b :enoemd zijn geworden om
de Metres onder hun opzigt to doen vervaardigen ,
bebben zich verzekerd gehouden , dat deze Been raas
van Cline lijn met elkanderen verfchillen : ook is het
Diet zonder genoegen, dat ik onlangs vernomen heb,
dat eerie tweede metre in platina, door LE NOIR VOOr
bet Obfervatorium to Parijs . vervaardigd ,, en door dp
Leden van het Bureau de Longitude onderzocht {--),
bevonden is , niet eens 's, •g edeelte van gene lij.n to
verfchillen met de metre in platina, in 1799 , onder het
oog van eenige Leden uit de Commisfie der Maten en
Gewigten , vervaardigd door dezelven naauwkeurig ge •
toetst, en eindelijk door de gemelde Commisfie op eene
flatige wijze in de Archives van de Franfche Republiek bezorgd, alwaar zij is blijven berusten, en nog
aanwezig is .
AmJlerdam, Io Maart i8o8.
(*) Verb, ever Maten en Gewigten, I Deel , bI . 6o. § 35noot a, en II Deel, bi . z96 .
(f) Zie hot ProcPsverbal in de Connaisfance des Mouvemeeis
Celestes bow- r 8o8 , p . 483 .
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WAT WI{TEN WIJ?
n oodzakelij.ke ze 1ekundige en wiskundig betoogde
E enige
waarheden ultgezonderd , weten wij niets, of zoo goed

als niets . Dic is de reden, waarom ten alien tijde gezintwist
werd Qver den oorfprang der Dingen,over de Vrijheid, over
bet evgnwigt der Magren , over de veelheid der Werelden,
over de eb en vloed der - Zee , over den invloed der Mann ,
over de patuur gn de werking der Kometen, enz .
Heden ten dage warden voorflellen als bedenkelijt geopperd,
tvelke voormaais voor grondwaarheden werden aange!zien . Op
den eenen tijd fleekt men den draak met betgene op eenen
anderen ten voorwerpe van vreeze of eerbied diende . Wij
loopen in een eeuwigen cirkel van dwalingen en waarheden vond .
Van de menfchelijke kundigheden magihet zelfde gezegd wor=
den , hetgene men van her Leven heeft : gezegd : „ Her is eeat
„ menuet, aan welks einde wij eepe huiging waken voor bet
,p punt, van waar wij zijn ¢egQnnen :
Men twijfelde . niet,ann de beweging der Aarde rondom de
Zon, voor COPERNICUS en GALILEUS ; men twijfelde niet aan
l:et flelfel derZwaartekracht, voo.rNEWTON ; aan datdes omloogs
van bet Bloed, voor HARVEY ; van de zwaarte der Lucht, voor
TORRICELLI - , en van her evenwigt der flaatkundige Magten,
voor deze jongfle tijden : en evenwel giegher niet flechter in
de wereid dan , tegenwoordig. Wij meenen geleerder to zijn dari
onze voorouders , zonder dat wij gelukkiger zijn . Her is moeli k, dat onze kinderen ongelukkiggr zijnn dan wij, door to
eto'ogen dat wij bloote weeatieten zijn .
Her is mogejijit , dat her f elfel van COPERNICUS door eon ander
worde verdrongen , gelijk dit flelfel dat van PTOLOMEUS ver
prong . ./Malta renascei2tur, &c .
Her is mogeliik, dac hetgene wij!, heden ten dage voeroorc3eelen noemen , ten eenigen tijde waarheden worden , en hetgene wij heden ten dage alb onberwisibare waarheden in bet
val: der natuur .,, flaat= en letterkunde befehouwen , even zoo
vole dwalingen en vooroordcelen in do oogen onder meer verliebte kinderen worden.
Her is mogelijk, eindelijk, dat bet, menfeheijk ;efacht ondervinde, hetgene de bijzondere peronen (individu's) ondervinden , omwentelingen ip hunnen fmaak, in hitnne begrippen ,
in hun karakter en in bun verfland . Deze gecjachte, die verder
zoude kunnen on .wikkeld worden, is nit haven acrd berekend ter
'vernederinge van den hooglnoed der genen , die op de voor
trgffelijkheid hunner rede en de uitgebreidheid bunner kung
ij heden onopboudelijk fooeven,
~(laI'
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Doorluchdge geleerden heb ik medelijdend zien lagchen,
wanneer zij over de invloeden der Maan hoorden fpreken ;
doch, daarentegen, heb ik de akkerbouwers hartelijk zien lagchen , en met de aanmatlgingen onzer doorluchtige geleerdea
openlijk den fpot drijveu, door to rade to gaan met hunnen
Ouden Almanak .
Hat ftelfel der antipathicn en fyinpathien dunkt omen halveWijsgeeren onverdedigbaar, die, de krachten der nature naar
de uitgebreidheid van hun zwak verfland afmetende , alles onbefchaamd ontkennen, hetgene zij Met begrijpen . . . En duizend echte daadzaken bewijzen hunne onkunde en de nanwezigheid der antipathicn en [ympathien .
Wat we$en wij in de Aardrijkskunde, eene wetenfchap, over
welke wij boeken bekitren in genoegzamen getale om eene
boekerij zamen to ftellen, bijkans zoo groot als de Keizerlijke boekerij? Wij kennen meer landen dan STRABO ; moor kennen wij beter dan hij de landen, welke hij heeft befchreven ?
Kennen wij beter data hij hunne liggingen , hunne onderlinge
afftanden , grenzen , lengten ?
Wat weten wij in de Geneeskunde meet dan HIPPOCRATES ,
die, naar men zegt, zonder zich to bedriegen, het beloop en
den uitflag der ziekten voorzag ; doch die in een zijner boeken erkent , dat hij , in eene heerfchende ziekte, van de
veertig kranken niet meet dan zeventien had kunnen gene
zen 1!
[Fat weten wij in deWijsbegeerte meet don SOCRATES, PTATO, ARISTOTELES , ctcEtto, en de leermeester van rEAo ? Wie
onder de hedendaagfchen heeft beret over de onfterfelijkheid gefproken dan SOCRATES , over de menschlievendheid dan PLATO , over de llaatkunde dan ARISTOTELES , over
de pli,<;ten dan cicano , over hat verachten der rijkdommen
dan SENECA?
Zijn wij bedrevener dan de Ouden in de fpraakkunst, in de
dialeaica, in de letterkunde, en zelfs in de wiskunde?
Wat zullen wij . van de Kometen zeggen ? Er was eels tijd,
waarin hare verfchijning de voorbode van duizend rampen
wns.
Men befchouwde ze als boden van de gramfchap
des hemels ; aan de verbaasde volken verkondigden zij aardbevingen, uitbarftingen van brandendebergen,, pest,, hongersnood of bloedige oorlogen .
Die tijden zijn voorbij, en
reeds verre achter den rug . Thans is er eene Komeet verfchenen , en beweegt zich langzaam langs onzen horizon, zints
longer dan eene maand , zonder onder de Parijzenaars de geringj3e
oniftettenis , zonder zelfs de geringfle nieuwsgierigbeid to verwekken . Aile de verrekijkers van Duitsrhland en Italie zijn
near den 44rEturus gewend , alwsar dit luisterrijk verfchijnfel zich vertoont ; de Parijzenaars alleen weten neauweiijks wear de 4rt%Hrus is , waar de Komeet is , van wp*r
p 5
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zij koint, en bemoeij .en zich even weinig , wat er van haar zal
warden.
lk breek er mijn hoofd niet meer .merle dan zij ; maar ik
eeg, dat deze diepe onverfchil'ligheid omtrent een voorwerp,
tar 1k eertijds zoo veel opfchudding in de wereld veroorzaakte •,
bet ge-.olg eerier meer redelijke eigen-ikheid (egoYgme) is, en
+niet van nicer algemeen verfpreide kundighedeu.
Het yolk is niet geleerder dan bet voor vijfentwintigg jaren
wait maar het is minder ligtgeloovig en beter beraden . Op de
vb~clunarkt en in de winkeltjes to Parijs weet men niet beter
-mar eene Komeet zij , dan men in de tijden wist, welke bet
ons beliefs tijden van onkunde en bijgeloof to noemen ; maar
'men bemoeit er zich minder mede , o•m dat iedereen , -zich
gelukkig achtende, eener algemeene en nag kort .verledene
lchipbreuk to zijn ontkomen, alleen om zichzelven denkt,
zich weinig over zijnen buurman bekommert, en, met nog
grooter regt, niet om hetgene er aan den hemel gebeurt .
I%laar indien bet yolk er zich niet mede bemoeije,anderen
fprekeu er van, en fpreken er niet altijd over op eene wijze,
owereenkoniflig met de denkbeeiden , welke de aanzienlijklle
itarrekundigen ons daarvan hebben willen geven ; dal wil zeg4gen ., met de gezonde natnurkuode.
it las ontangs in een a'nders geacht Maandwerk,dathet wet
zijnkonde, dat de Kometen niets anders waren dan eeneverzawreling van dampen .
fait gevoclen is voor bet minst zees
vvreemd, doch niet nieuw ; bet was bet gevoelen van ARtsTOtELES , die beweerde, dat de Kotneten kortdarende vuren
waren, of ver'hevelingen, beftaaude nit uitwafemingen ., bocen bet luchtgewes;t opgetrokken,terplaatfe,alwear,naarzijn
begrip, deplaatsclesvuurs-is . Volgensdezeondertlelling waren
de Kometen veel :minder, van de Aarde verwijderd dan de
iliaan . NEWTON heeft de valschheid dezer onderflelling bewogti. Lang daarna heeft ilEVNtLIUs beweerd, dat de Kometen
uit de Zen voortku*amen, en nit de groffle uitwafemingeu
van. dal geftarnte beflonden. Ook deze onderflelling is door
NEWTON wederlegd .
DCS€ARTES heeft beweerd, dal de Kometen flarren waren,
die-eerst vaste flarren waren gelijk de andere, doch die, vervolgens met vlekken en korften bedekt zijnde, in bet einde
Sat iichthebben verloren, en toen, hare plaatfen niet langer
kunneude behouden, door de draaikringen der naburige flatten zijn medegevoerd, in voege ,dat zij, haar gelauge van hate onderfcheidene grootten ett digtheden, tot aan den looplaring van Jaturnus hebbetr kunnen gevoerd worded : een afflaud, op welken zij, de ftralen der Zon ontvangende, zigtboar wordeu , even a-Is de Planetenn .
Doeh in dit opzigr i3 de Vader der hed8ndnagfche Natuurkuttide ai •I etgeluit2k1ger-Ian -AR4 .sTtlTF.i.M , welken hij zoo dikmaala
heeff
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heeft gedwaald . De Kometen
z jn nooit vaste ftarren . geweest ; bet zijn waste ligchamen,
duurzaam en van de zelfde natuur als de Planeten , die zicli
enbelemmerd en naar aile de deelen des hemels bewegen,
in zeer uitmiddelptuirige loopkringen ; hare ftaarten ziju zeer
bjne dampen, uitwafemende nit de kern der Korneet, door
de zonuehitte verwarmd .
De dampen , uic welke deze ftaarten zijn zamcngetteld,
zich uitzettende en naar alle de hemelfche gewesten verfpreidtnde, worden waarfchijnliik, zoo als de Heer LEMONNIrR na NEWTOii heeft aangemerkt, door de naaste Platieten aan de Komeet aangetrokken, en met derzelver dampkringen vermengd .
NEWTON voegt er nevens, dat de Kometen noodig fchijnen re zijn tot onderhoud der vochten, die op de Planeten
zich bevinden, die geftadig uitwafemen door de groeijing
en de verrortingen , en in drooge aarde overgaan . Want bet
is bekend, dat alle planten gevoed worden door en haren groei
ontvangen uit vloeiftoffen , en van nieuws aarde worden door
de verrotting (zoo als blijkbaar is nit den tlibber, welken
de verroccende vochten gefladig -laten vallen .) Hieruit volgt,
dat, terwijl de aarde onophondelijk aangroeit, her water in
de zelfde evenredigheid zou verminderen , indien dit verlies
door andere ftoffen pier wield vergoed . Verder vermoedt
NEWTON, dat bet fijulle gedeelte der lucht , dat gedeeite-,
hetwelk noodzakelijk is rot bet leven en behoud van alle
gevoelige en bewerktuigde wezeus der aarde , inzonderheid nit de Kometen voortkomt.
Wegens deze theorie, door den grootilen der bekende natuurkundigen geftaafd, zoude er eenige grond zijn voor bet
volksbegrip aangaande de voorteekens , door de Kometen
anrgekondigd, naardien derzelver fiaarten , zich aidus mtt onzen dampkring vermengende, eenen gevoeligen invloed op de
ligchamen der dieren en planten zouden kunnen hebben . --Ik wit dit niet beweren ; maar bet kan waar zijn ; en dit is
genoeg, of moet genoeg zijn, om ons befcheidener to thaken
omtrent onze kundigheden , en met minder verachting op die
onzer voorouderen neder to zien . En ik befluit er uit, dat
on.ze gewnande kennis van de Kometen niet verder
is gevorderd din omtrent den invloed der Mann , de Antipathien, de eb en vloed der Zee, de veetheid der Werelden,
de verwijdering der Nevelftarren (*) , bet evenwigt der
KiabhDESCARTES

(*) Srarren, Welke door middel van den Teleskoop gezien wor .
den en die vol pens eenige ftarreknndigen, zoo verve van de aarde
zijn verwijderd , d At haer licht 20,Ooo j arch zoa noodig hebben ;otn sot
ons to konien . - Was wesea wil ?
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Kraehtett, de Vrijheid, en duizend andere dingen, omtrent
de natuur en den oorfproug van welke wij altijd genoodzaakt
zijn tot bet oude zeggen van SOCRATES terug to keeren
Scio we nihil fcire (Ik weet, dot ik niets weer) ; of, met andere woorden, tot onze vraag : Wat weten wig?

DE FAKIRS .

Schrijver , Wiens geboorte de natuur zeven of acht
Z eker
eeuwen vroegtr moest geplaatst hebben, en die alsdan een

zeer gepast medgezel van PETER den Kluizenaar zou geweest
zijn, de Kruistogren predikende, keeft den Christelijken Godsdienst alleen de eere willen geven van de vrijwillige folteringen, welke de godvrucbtige Kloosterlingen zich zelveopleggen,
welke hij tot de helden van zijne Romans fielt .
Indieu bet geoorlofd ware , als een bewijs voor de waarheid
van eenen Godsdienst den ijver en' mood zijner Apostelen to
doen gelden , zal men zien , nit bet verhaal der voorvallen,
welke jk zal vermelden , en van welke ik zelf getuige gewees,t ben , dot de Indi/che Fakirs met onze Monniken wel
zouden kunnen wedijvercn . Moor gelukkig rust bet geloof
der Christenen op vaster grondflogen ; en her eenige gevolg,
welk nit dit tafereel der menfchelijke dwassheden kan worden
afgeleid, is, dot de dweeperij overal hare helden heeft, en
dot die van her Schiereiland San gene zilde van den Ganges
alle hunne mededingers de loef afileken .
In den jare 186 beyond ik mij to Pondichery, en woonde
een feest bij, welk de Indianen jaarlijks in de mannd November
vieren, op den dog der Voile Maan, ann den voet eons bergs,
Teruna Maliy (de Heilige Berg) genaamd, en ongeveer vijfen-twintig mijlen van de puinhoopen van her Fort St . David
gelegen .
Eene ontelbare menigte pellegrims , van alle kanten des
Schiereilands zatnengevloeid, was bij deze plegtigheid tegenwoordig.
Her feest werd geopeud met een flateJijken omgang rondom den berg ; vier-en-twintig kleine pagoden, of tempeltjes, op gelijke afltanden van elkander flaande,
maakten zoo vele rustplaatfen uit, bij ieder van welke de procesfie moest flilhouden, en wier tusfchenruimten opgevuld waxen door eene menigte Fakirs, welke de Indianen van de knot
van Cororandel, Pandarans noemen . De voornaamflen van bun
zaten bij her heiligdom der afgoden , vermeldden derzelver
rnagt, en prezen derzelver eerdienst als den heiligflen en meest
verdienflelijken . Allen zochten zich to onderfcheiden door de
vrebmdigheid hunner gebaren , de mistnaaktheid hunner Jigchao
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cAamen , en vooral door de ongehoorde ftaffen , welke zij
omtrent zich zelve oefenden . Sommigen hadden eene gelofte
gedaan van hun haar , board en nagels to zullen laten wasfen 1,
en de item alleen verried in hun de meufchelijke natuur ; anderen, onder aardhoopen begraven, listen zich door de voorbijgaanden met voeten treden ; eenigen rolden naakt op bedden van distelen ; terwijl elders een zeker getal dier geestdrijvers, onder hunnen linker arm brandende toortfen dragende,
to midden vas vuurkolken in het road dansten ; velen oaken
zich met -ijzeren punten in de vleezigile deelen van hun ligchaam, en ortvingen hun bloed op wieken van katoen, welIte zij onder de aanfchouwers ronddeelden . Naar weaken kant
nien de oogen wendde , nergens kbnde men bet tooneel der
fmatte en ilrafoefeninge miskennen .
Ik merkte op, den eptogt der procesfie volgende, dat de
vrouwen alleen bleven flilflaan voor eene pagode, alwaar men
de onkuifche afbeelding van zekere deelen zag hangen, welke
konden doenverxioeden, welk eerie foort van hulde deze afgod
eisch te .
Na den berg to zijn rondgegazti, klem men op diens cop ;
en de lndiaanfche talk, die mij verzelde, droeg zorg om mij
ce doen opmerken, dat deze top vijf zijden had, seder van
welke gekeerd was naar eene der vijf magten, die den God des
bergs kenmerken .
Den top van den Teruna Malay bereikt
lebbende , lieten de aanwezigen een gefchal van aanbidding
booren in her gezigt van eene kolom, welke zij de Naald
arocmen, aangaande welke words verhaald, dat de Godim
Meamaya zich daarop plaatfle en den vrede foot met harem
schtgenoot Ispuren, den God des bergs . Van de aandacbtige
befchouwing vats deze kolom, op welke men met verbaasdheid de fraaiheid en naauwkeurigheid der Griekfche geflalten
en evenredigheid aantreft , werd ik afgetrokken op bet zien
van eenen Fakir , wiens fchrikwekkende toeiland hem de bijzondere eer had doen verdieneu, dot men ban den voet der
kolom voor hem op de knieen eiel .
Die rampzalige htald
zijne beide armen regt om hoog boven bet hoofd verheven ..
Lijne handen waren gefloten ; de gewrichten zijner armen hadden alle hunne veerkrachc verloren ;de geledingen waren beenachtig geworden, en zijne nagels, die de palmen zijner ban .
den hadden doorboord, kwamen op de boven hand nit . Deze
Fakir was nit bet land der lllaratten gekomea ; hij was coen
omtrenc de veertig jaren out! , en bet was nu twintig jaren velle .
den, dot hij in den vermelden verfchrikkelijkentoefland had geleefd. Hij verhaalde, dat hij, op zekeren dag, in de pagode
van Jagrenat vurig biddende, met de handen om hoog geheven in de geftalte zoo als zij nu gezien werden, hij zich verieeldde dot zij aldus werdeu vastg .houden, en dat hij van
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pen of eene gelofte deed ., dezelve in diervoege to ztlllen is ..
en blijven , ten eiude -xieh niec, to verzeUen_ tegea den wit
der Voorzienigheid .
Mijns bedunkens bevat bet Martelaarsboekvan alle de Gods.
dien•4lell den1wereld niets, dat in vergelijking komt met dit ongehoord bedrijff van; dweeperij en . cooed.

OVER EEr4.'-BIJZOr6DE'R .GEBR ;UIIt'VAN DE VAZR5 ,
LIJ:K~ HTRUSQt E. GENOEMD .

GEMEEPI-

men veel gef¢hreven heeft over de zoogenoefnde
O ffchoon
Etrusque Vazen, blijkt hec echter, dat
bundigfiesJatden

lieidkenljers. ;nog afle» de eindenr niet hebben ontdekt, waartoe:zLi dienden. Een gebruik, is er. inzonderheid, dat aa:n huaane
ijveri gite=: nafporingen .febijnt ontfnapt to .zijn , Cn 't w&lk . eohter
den .ltempY1 :t1raagrwail kfefchen :fmaalt :en:-iiefde tot-de fclim
e
kunlten , den Griek weleer eigen .
't Was niet alleen ont
hunne vertrekkeur te, erf exen , dat men de bevallige Vdnen
bezigde, van welke,Saraos;, Corinthe Gnn Sgci=bnie zulke bloe6jende Werkplaatfen bet nan, en die men:)even zeer in de zfjkft
Steden van ltalie eu van ..groot Griekeaiand :vermEnigvatdigrte ;i
's :was. niet allew:otloi de, grilligheden der praalaueht to vleijtaii4
dat Schilder.- en .Pleisteriunst zIch .uitputteden om de teekBE
zing en omtrekken : al; ze wisfelen ; maar .hrexgeen de Rtrikeri
neg bij de Oosterliugeln zljn, warm niet~zelxlen deze Vazeu
bij de Grieken , . na:melijk een 'middel tar liefdesverklarine .
Wanneerr men zijne drift aaft het bemindevotuwverp wilde opens
karen, werdrden Kunflenaar berolen, eene dier Vazen to `,ery
vaardigen , Wier, zeekeid..ng zinfpelend uitdrukte h •e cgeen men
niet durfde zeggen ; Yen bij de eerfle, gunflige gelegenheid
was ha gefchenk van zulk eene Vaas tevens eene liefdesvery
klaring.
Deze gewoonte verfpreidt licht over eerie menigte van dusa
danige gedenkfiukken , in fpijt van hare broos+heid gedurendd
twintig Eeuwen in de ftille rustplaats der dooden bewaard,
en tbans het fieraad van vele Kabiuetten in de rijkfle en verliehafte Landen van Europa . PASSER1 Ievert ons de afbedl=
ding van One .dier Vazen, wier teekening op geene andere
wijze kan uitgelegd worden . Aan den eenen franc ziet -men • eerf
jongeling, in .fla .venkleeding,aan een meisje, dat hem nit haar
after befchouwt, drie appelen aanbieden, terwijl een .vaa
zijne makkers her noodige iichx tot dit verliefde bedrijf MI
eene fajtkel aanbrengc- ter andere zijde van de Vaas houdt
bet mt:iisje, voor haren minnaar ftaande, de drie appelen in &L
hand, terwijl de • jongeliug haar in eene ftxeekeade en zedigaf
hou-
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hnuaing 2ijne kwellingen, fchijnt to ver~aleu. Ware_ da..+~i1i
van deze voorilellingen niet duidelijk genoeg, wij zouden et
kunnen bijvoegen, dat alle foorten, ell inzonderheid de granaat- en kwee-appelen, Venus geheillgd waren ; en dan zal
men niet meer kunnen twijfelen , of niet dusdanig gefehenk-1
eerier jonge Griekinne bij eenigeplegtige geiegenheid aangebo
den ,eene zoo duidelijke als geestige liefdesverklaring ware .
Sows verdubbelde men de zorg, our wel v.erftaan to wordeu.
MAZocat heeft de afbeelding van eene Vaas uit, de VeTza .weling yan MASTRLLL1,, to Napels, bewaard .,, waarin de_ .fctirijf=
kuast der zinnebeeldige voor1 elling to hula komt.
Men . ziet
op dezelve een : gevieugeldeu Genius , in eeu met . blaemett
gefierd kleed gewikkeld , in de vlammen van Pen, kiein . outer
eene wijnplenging doen .z bov.en hetzelve,leest mea , Calli410s
is [choonI" met oude Griekfche letter$ ge(chvcvetl . Zulkr,eel}
auinnebriefje kon geen hoffelijkeropfchrift voeren .-Men i et
nog heden in de rijke Verzameling van den Abt vivaivsro, to
Note, eertt Vaas van de graotfte 1hevallijhek1 .,,,die ten'
fchrift voert : „ aan de fchoone Clymene?
En, na tweedulzend jaren, ontvangt de fchoone, Clymene, de hWlde van alle
de Vreemdelingen, die deze prachtige Vaas bewonderen . Weike hedendaagfche Schoonheid zou zich zulk eeu ..gevolg- .l;unr
nen. beloven van bet hartstogtelijkfle billet-doux, al ware hdt
op rozenpapier gefchreven,, verflerd met de geestigfe vignet,
ten, en doordrongen van de liefelijkfle geuren?
De latere galanterie kan fleebts den gedeprkfluk,ftellen • tegeq
oud Griekeniand . Zij is bet verfchuldigd
deze minnebrievenvann
aan een Schilder uir de School van Rapl ail , die, op k1&
dochter van eenen Pottebakker verliefd zijnde, hare gwrften
verwierf, door hare beeldtenis to fchilderen op eene tigcheifteenen Vaas van haten Vader . Men bewondert . nog heden dit .werk; tuk in de fehoone ,Verzameling vag,bet Mufeum to Bruuskvijjt,
Het fchijnt echter dat onze hedendaagfche Porfeieinfu+f
brieken een gemakkelijk middel zouden opleveren , oin
to dezen opzigte met de Ouden to kuw eu wedijverea: .itu,,
avers men vervaardigt er alreede aardige koppen met letters
en bloemkroonen, ja in Duitschland is men zelfs verder
gegaan, en heeft er Silhouette :: op gefehilderd : maar bet is niet
waarfchijnlijk dat deze zinnebeeldige fpraak thans opgang ma ar
ke, 't zij omdat ter verkrijging van fmaakvolle fchilderuta .
ken de kosten to hoog zouden loopen, 't zij omdat tie mpedens thans hare dochters zoo wtl opvoeden ., dat bet tnoeijeIijk zou v, llen haar dusdanige gefl •h enken to doers aannemen,
'c zij eindelijk (en velen zullen deze reden racer gegrond
vinden ) omda:t bet tegenwoordig to gemakkeli,jk vart, zijne
liefde zonder omweg to verklaren, dan dat men tot zinuebeeltien toeviugt zou behoeven to nemen .
'Em
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TETS WEGENS JOAN VAN OLDENBARNEYELD.

e werkznamheid van 's Lands Ad"ocaat
is
D
algemeen bekend ; minder echter de volgende trek van
zijnen ijver, om de Staten van Holland in gewigtige zaken tot
SARNEVELD

fpoedig afdben to bewegen. Wanneer namelijk die Heeren,
hoewel bun werks genoeg overfchoot, zeer genegen fchenen
tot fcheiden, om eenige Heilige Dagen to vieren, prees oLDENBARNEVELD hunne vroomheid, mnar voegde, met de hem
eigene rondborfligheid, daar sevens , om hen tot blijven
ce bewegen : Qui non cesfat bene facere, non cesyat orare .
Dat is : „ Die niet aflaat van weldoen , houdt nfet op met
bidden ." -- Deze aanmerking en aanmaning tevens vond
Ingang, en inn bleef .

ANECDOTE VAN DEN sCHILDEtt LUCA GIIlARDINO .

die, van wegen de vaardigheid, waarmeL
de hij werkte, den item kreeg van
wag
een gelukkig navolger van den fchildertrant van andere MecsUCA GIRARDINO,

LUCA-FA-PRESTO,

ters, en had dus Been aver bepaalden fchildertrant van zichzelven . -- \Vanneer hij ietnands Pourtrait gemaald had , voor
'c welk hij geese becaling bekwam , bewaarde hij dit fink
aeenigen tijd in zijn fchildervertrek ; eindelijk fchreef hij erop
• Dit Schilderfluk is to koop ; de Perfoou , then her verbeeldt,
• (en hij voegde er den naam nevens) daarvoor niet betaald
„ hebbende . Met dit bijvoegfel hing hij her in de Koopzaal
Deze trek mine nimmer hem geld op ce
der Schilderijen,
brengen .

DE VERMEENDE GEWIGTIGE DIENST .

en Ijverig Protestant meende den Onderkoning van
E
cen' gewigtigen dienst to doen,
Eland, Lord
net hem kennis to geven , dat zijn Koetfier geen ProtesCUESTEIFIELD ,

let--

tant, mnar een Roomschgezinde was, en heimelijk en verkleed den Roomfchen Godsdienst bijwoonde . .,Wel vu," antWoordde CHESTERFIELD , , ik dank u voor dat berigt : dan moet
ik oppasfen, dat hij mij niet nut de Roomfche, in plaatl
van naar de Protestantfche Kerk rijde ."
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TOT FRAAIJE LETTEREN, KUNSTEN EN WETENSCHAPPEN, BETREKKELIJIs .

Aan de Heeren Schrijvers der Algemeene Vaderlandfche Letteroefeningen!
V an ren
de ouduie
het gevoelen
tijden of
, dat
beftond
fomtijds,
bij de bij
meeste
Onweders
\'oike-,
Steenen tan den Hemel vielen ; en het Bij ;;eloof verbeeldde zich, dat de vertoornde Godheid die met den
Blikfem naar beneden flingerde . -- Men zocit ter plaatfe waar felle biikfemftralen in de aarde gefchoten, gebouwen of boo men gettoffen waren ; en vond men nu
of dan in den omtr_ek fteenen, van eerie win- of beitelvormige gedaante , dan werden die, zonder to vermoedcn
dat ze eenen anderen oorfprongkonden hebben , gehouden
met het onwetr to zijn netrgeworpen : wierd zulk can
fleen aan den voet van een door den blikfem gefpieten
boom gevonden, dan was het ontwijfelbaar, dat die
donderbeitel den boom gekliefd had !
Toen de meergevorderde Natuurkunde de werkingen
der Luchtverfchijnfelen in klaarder licht had gefteld,
inzouderheid toen men de verbrekende krachr van den
eleCtrieken blikfem had leeren kennen, werd het vallen
van fteenen of donderbeitels met den blikfem to refit
onder de fabelen gerangfchikt , en het gevoelen , dat
er fteenen uit de lucht konden vallen, zeer verdacht
getnaakt , aan dwaling , vooroordeel of bijgeloof toegefchrevei9 , en fomtijds in een belagchelijk licht gefteld .
Vreemd is het ondertusfchen, dat men uiet vroeger,
dan flechts voor weinige jaren ; zich heeft toegelegd ,
om geregeld to onderzoeken , welke waarheid onder die
zoo algemeen , bij bijna alle Volkeren, plaats gehad
hebbende denkwijze verborgen was . 't Is toch genoegzaam zeker, dat algemeene volksdenkbeelden, van oude
tijden herkomftig , ware gebeurtenisfen , hoezeer ook
NENG . i8 8 . No . 6 .
door
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door overlevering , vooroordeelen of bijgeloof oaken •
baar gemaakt , ten grondflag hebben .
Wanneer ook de Natuurkundigen , in later tijd, opmerkzaam gemaakt door geloof vaardige berigten van
nieuwelijks nit de Inept gevaklen fteenregens of fleen .
klompen, de aanteekeningen van vroegere tijden nafpoorden, en met de nieuwere berigten vergeleken, bleek het
al ras , dat zulke gebeurtenisfen geene fabelen waren ;
dat indedaad fomtijds groote en kleinere leenklompen,
met eene verbazende fnelheid door den dampkring bewogen , op de aarde neerkvramen ; dat dezelve , bij hunrne fnelle beweging, gewoonlijk een zeer helder licht de .
den zien , op eenigen afland van den grond met fterke
flagen van ehn fprongen , en, van een knappend en fisfend geluid verzeld, ne6rvielen .
En dewijl dit , in verre de meeste, zoo niet in alle
gevallen, zonder donder of blikfem, zelfs dikwerf bij
beldere luchten en bet fchoonfte weder gebeurd was,
kon men nu ligtelijk doorzien, dat, in vroegere dagen,
eene onkundige menigte bet licht en de flagon, welke
zij, bij bet net3rkomen dier klompen, zag en hoorde,
voor weaenlijken blikfem en donder gehouden, de gevallen fleenen aan dat luchtverfchijnfel toegefchreverl,
of zich verbeeld had , dat Jupiter zijne blikfemflitfen
van donderbeitels deed verzeld gaan .
Toen bet niet meer ontkend kon worden, dat zulke
gebeurtenisfen indedaad nu en dan voorvielen, ontfiond
onder de Natuutkundigen van den eerften rang hoofdzakelijk vierderlei gevoelen omtrent den oorfprong diet
fleenen . -- Eenigen , als GASSENDI, MUSSCHENBROEK,
I ARTH(LD en G . A . DE LUC meenden , dat dezelve
vonrthrengfels van Vulkanen op onze aarde waren , of
dat Hoozen die f'eenen van de aarde opgenomen en vervoerd hadden .
Anderen, waaronder de Franfche Akademisten , en
STAHL, GRONBE .RG, en PATRIN geteld word'en, me3nden,
dat die lteenen , op de plaats zelve waar ze gevonden
wierden , door den blikfem getroffen en gefmolten waren .
HAMILTON, EDWARD KING, SALVATERE en anderere
ineenden , dat deze fteenen , door eene zamenvloeijing van derzelver beftanddeelen in den dampkring, gevormd werden .
Eindelijk, RIOT, POISSON, de Schrijvers van de Bibliotheque Britannigus , en inzonderheid de fchrandere
CHLAD .
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CHLADNI , hielden dezelve voor klompen , welke niet
tot ooze Plancet behooren, maar op dezelve, van bui .
ten , uit het groote Ruim aanlanden .
CHLADNI was de eerfte, die dit gevoelen ter Wan
bragt, in een Werk over den grooten Ijzerklomp , door
DALLAS in Siberie gevonden ; en , nadat hetzelve door
andere Geleerden beftreden was , ontwikkelde hij zjne
gedachten hierover nader, in de vernuftige Verhandeling,
Welke ik eener I-Iollandfche vertaling dubbel waardig achte, en UEds . ter plaatfinge in Ul . Mengelwerk aanbiede .
Indien dezelve moge ftrekken om vooroordeelen to
ontwortelen , bekrompene denkbeelden voor uitgebreider bevattingen to doen plants maken , om verhevener
begrippen to doen vormen van de grootheid en beerlijkheid , de juistheid en overeenkoinst , bij de grootfle
verfcheidenheid, der Sterre- en Wereld-ftelfels, tot eer
van Hem , die de Werelden daar henen iverpt als darn
zal ilc mijn oogmerk bereikt hebben .

tof,

KOSMOLOGISCHE GEDACHTEN, BETREFFENDE DE
VERMEERDERING EN VERMINDERING VAN D&
HOEVEELHP :ID DER STOFFE VAN DE WERELDBOLLEN. Door Dr . E . F . T . CHLADNI .

G

ewoonlilk befchouwt men elken Wereldbol als een
geheel , dat van alle andere is afgefloten , bij hetwelk
geen ander deeltje van buiten kan bijkomen , nocth daarvan afgaan ; en doze vrij bekrompene, doch zeer ingewortelde, denkwijze is wet zeker de voorname reden,
waarom bij velen mijne meening, dat ijzer- en fteenklompen meermaals van buiten op onzen Aardbol zija
aangeland , in den beginne, geen bijval heeft gevonden„
en waarom ook nog tegenwoordig fommigen de gebeurtenisfen , welke zij gaarne wilden , doch niet meer kunneil
ontkennen, liever op eene zeer gedwongene wijze zoeken
to verklaren ; bij voorbeeld, door cene zamenvloeijing
der deeltjes van deze ligcjlamen in den dampkring ; weld
ke echter , ten minfte op eene eenigzius aanmerkelijke hoogte , de zamenilellende deelen van zulke groote
klompen , die fomtijds vele honderde ponden wegen i
zeer zeker niet in zich bevar ; in welke teen zich ook
geene krachten kan voorftellen, die aan doze klonipeti
2
eene

2
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eene fomtijds Mina horizontile rigting , en eene fnelhei :I
van niet minder dan twee mijlen in 66ac fecunde, zou .
den kunnen geven .
Indien men daarentegen aanneemt, dat een Wereldbol, onder zeer vele mnftandigheden , voor vermeerdering of vermindering vatbaar is (*), words hierdoor
niet flechts het vailen van zulke ijzer- en fteenklompen
verklaard, maar ook aan verfclheide andere Natnurverfchijnfelen , op terse veel eenvoudiger en meer zamenhangd'tide wijze , licht bijgezct ; - waarom dan ook
deze, alhoewel nun gewone, wijze vau zich do zaak
voor to ftellen meer overeenkomftig met de Natuur
zoude kunnen zijn, dan die, welke door andere Natuurkundigen is gevolgd .
De inhoud van deze Verhandeling zal dan misfchien
wel in den eerf'en opting aan fotnmipu nog minder bevallen, dan mijne vorige aanmerktngen over de op
de aarde gevallene ijzer- en ftecnklompen ; doch zij zat
ook
(*) Men heeft hiertegen ingebragt, dat, de nantrekkingskrachten veranderende , daardoor verttoringen in her geheele
zamenflel zouden veroorzaatt worden . Maar, behalve dac
vole verftoringen, zoo als in 't algemeen ook vaneenfcheidingen en verbindingen, in bet groot, eveneens als in 't kleiu,
plants kunnen en moeten hebben , en in zekeren zin mode tot
de orde van bet geheel behooren ; zoo zijn foortgelijke veranderingen van den inhoud, bij voorbeeld , door h :t uittverpen van eenige klompen uit de Vulkanen op de Mann,
of bet bijko :nen of we„ gain van eenige deelen des Damp .
kings, meestal veel to goring, dan dat men hiervan, in eon
ferrekundigen zin, lets zoude kunnen gewaar worden .
Daarenboven than de inhouden der Pianeten , welke for
ons Zonnettelfel behooren , en die der Manen van de Placeten , niec tot elkander in regelmatige verhoudingen , en fchijnen fechts van toevallige meer- of mindere ophoopingen der
1loffe, welke eerst alleen eene regtlijnige werpbeweging gevolgd heeft, en naderhand, door de aantrekking der Zonne,
of van eon ander Were] dligchaain , tot eenen elliptifchen ouIloop geuoodzaakt is, of to hangen : gelijk in bet , mar mijnt
gedachten, zeer veel waarheid bevattend gefchrift van de
Heeren MARSCIIAL,'VON BIEBERSTBIN, getiteld : Onderzoekkqen
aver den oorfprong 'en de vorsning der tegemvoordige ordering van hes lVereldgebowy, (Giefen, x8os .) breedvoeriger
Is gezegd .
C1ILADN'I .
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ok wel, in 't vervolg , bij een onbevooroordeeld onderzoek, minder vreemd bevonden worden .
Naar mijne gedachten kunnen bij een Wereldbol deelen bijkomen , en ook deelen daarvan afgaan : 1. JIls

veerkracbti?e vloeiflof. II . r41s vaste klompen .
I . Er kunnen bif een Wereldbol deelen als veerkrach .tige vloeiJ of bijkomen, en van denzelven afgaan .
1k

seem aan , geliik dit ook dour vele anderen gefchiedt,
dat bet algemeene Wereldruim niet geheel ledig is ., maar
dat zich daarin acne uiterst fijne veerkrachtige vloeiflof
bevindt , welke de voornaamfte grondftoffen , waaruit de
dampkringen der Wereldbollen beftaan , bij voorbeeld
Za,urflofgas, Stikzas, Waterdampen, of derzelver beftanddeelen enz ., in een zeer verdunden flaat inhoudt .
leder Wereldbol verdikt op zijne oppervlakte zooveel
veerkrachtige vloeiflof, uit dit algemeen magazijn genomen , als denzelven , naar mate van zijne aantrekkingskracht , toekomt , en vormt alzoo eenen dampkring .
Deze dampkringen kunnen echter in derzelver
fcheikundige gefteldheid zees veel van elkander verfchillen, door bet opneme_n van vele deeltjes, welke van de
oppervlakte des Bols opgelost worden .
Dat de digtheid des dampkrings van een Wereldbol
van deszelfs aantrekkingskraci)t afhangt, ftemt geheel
en al overeen met hetgeen bij eenige Wereldbollen
wordt waargenomen .
Zoo verfchilt , bij voorbeeld,
volgens de waarnemingen van den I-Ieer scxaoter, de
dampkring van Venus niet veel van lien van ooze Aarde ;,daarentegen is de dampkring der Maan zeer dun,
zoodat in denzelven geene zulke wolken als in onzeu
dampkring zich vormen , en de fchemering , welke ilc
bij den genoemdera Heer SCHaoTER met zekerheid heb
kunnen waarnemen, zich fleehts tot eene geringe hoog .
te over de oppervlakte der Maan ]ant zien .
Jupiter
heeft een zeer digten dampkring ; gelijk uit de aanmerkelijke bedekkingen en ophelderingen , die op deszelfs
fchijf gezien worden, en nit den voorbijgang van door
fterke winden gedreven wolken, moet befloten worden .
Wanneer nu , op een Wereldbol, ftoffen, die in eeti
veerkrachtig- vloeibaren ftaat waren, in een druipvormi .
gen of vasten ftaat geraken , wordt dat verlies door aan .
trekking en verdikking van nieuwe veerkrachtig-vloeihare ftoffe , uit bet algemeene Ruim , herf'eld ; loch
wanneer op de oppervlakte van een Wereldbol zich
rnear veerkrachtig-vloeihare fftoffe ontwikkelt, als den .
zel .
Q 3
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zelven naar mate van zijtre aantrekkingskracht toe .
komt , wordt dat overtollige in het algemeene Ruim texug gevoerd .
Op ooze Aarde kunnen verfchillende , deels bekende,
deels onbekende natuttrlijke fcheikundige werkingen, en
hoogstwaarfchijiilljk ook de meer- of mindere kracht van
bet zonnefeht , iulke veranderingen van veerkrachtigvioeibare flotFen in druipvormige , en omgekeerd , to
weeg brengen ; door weike warmte of Eleelriciteit vrij,
of gebonden wordt, en waarmede dan noodwendig, tot
behoud van de vereischte uitgebreidheid des dampkrings, eene aantrekking van buiten, of eene afzetting
naar buiten , moet gepaard gaan .
Neemt men deze onderilellingen aan , welke door geene Natuurwetten , noch waarnemingen wederfproken
worden ; zoo zal men kunnen begrijpen, van waar die
groote menigte van water is gekomen, nit welke zich de
ltoog{te gebergten van onze Aarde door neLlrzetting der
beftanddeelen hebben gevormd ; en wat de reden is,
fiat in koude Landed zoo vele overblijffels van dieren
en planten , aan warmere gewesren cigen , gevonden
word en .
Sommigen hebben , on' hiervan reden to kunnen geven, toevlugt tot de onnatutirlijkile uitleggingen genomen ; tot verwrikkingen , bij voorbeeld , van de As
der Aarde :_ waarvan BOnn , in een zijner Aftronomifche
J aarboeken , en in de fchriften van het Berlijnsch GezelfcT ap van Natuuronderzoekers , de onwaarfchijnlijkheid voldoende heeft aangetoond,
of ook tot eene
aanvulling van groote , to voren ledig geweest zijnde , holen in de aarde , met her water , dat voorheen de
oppervlakte bedekcte ; en dergelijke-meer .
Dat de hocveelheid van water meermalen op onze Aar
de veranderd is, Ran nit de gelteldheid van hare oppervlakte , en daarop zijnde gebergten, met tamelijke ze .
kerheid befloten warden . De gefteldheid der ecrite of
oorfpronkelijke gebergten duidt eerie vreedzame gemeenfchappelijke bezinking of zetting der deelen, onder eerie
veel hoogere zee dan de tegenwoordige , aan ; en nit de
tlalen in deze eerfte gebergten, welke gedeeltelijk met
uienwere bergfoorten aangevuld zijn , blijkt, dat , bij
de, warding van dezelve, de oppevvlakte van het water
v=eet lager dan bevorens geweest is,
.Le vlotbergen, w-clke zich later gezet hebben' of be..
2CR-

XOSMOLOGISCHE GEDACHTEN .

231

zonken zijn, en die voor het grootfle gedeelte eene flille
of langzame zetting aanwijzen, toonen, dat het water
in eenen lateren tijdkring wederom hooger gerezen meet
geweest zijn ; alhoewel niet zoo hoop ads in den vroegeren tijdkring , toen de eerie gebergten geformeerd
wierden : in nog latere tijden, toen zich de dales, weike in de vlotgebergten gevonden worden , vormden,
inoet de zee wederom gedaald zijn geweest , en , naar
alien fchijn , is dezelve nog dalende of verminderende .
Deze tweemalige rijzing en daling der zee kan gevoegelijk verklaard worden , wanneer men aanneemt,
dat eene, door eene lange tijdruimte voortdurende, verzadiging des dampkrings met water, en eene insgelijks
langen tijd durende afzetting van water uit derzelven,
bij afwisfeling , hebben plaats gehad ; hetwelk onk
BATSCH , in zjne Aanleiding tot de Geologie, pag .
it6, welke bij zijne Verhandeling over de kenteekenen
der Mineralen is gevoegd , felt . Thans echter bevat
de dampkring net zoo veel water, als dezelve bij den
tegenwoordigen lagen (land der zee, indien al het nitgedampte water er in gebleven ware , zoude moeten be.
vatten ; dewijl , indien de dampkring ook geheel in water veranderd wierd, dit flechts de hoogte van omtrent
ga voeten zoude kunnen hebben ;towen,gvrd
digd aan deszelfs zwaarte . Maar wanneer de Aarde,
even als elk vereldiichaam, flechts een nuar hare aantrekkingskracht geevenredigden dampkring, en niet meer
of minder, om zich verdikken kan ; zoo moet, bij deze
afwisfelende affcheidingen en verdampingen des waters,
elk gebrekaan veerkrachtige vloeiftofdoor aantrekking uit
bet algemeen&Wereldruim herfeld, en elke overmaat daarin
terug gegeven worden .
De oorzaak dezer atwisfelende nederzetting en verdamping des waters was, hoogstwaarfchijnlijk, eene afwis.
felende`kracht van bet zonnelicht ; welke oorzaak ook LtCHTENBERG,in den GOttifchen Zak-almanak voor 1798, uit
eene door HERSCHEL in de Londenfche Maatfchappij
der \Vetenfchappen den 25 Febr . 1796 voorgelezen Ver.
bandeling , aanneemt . HERSCHEL, namelijk, meent ,
dat nit de veranderlijkheid des lichts van zoo vele vaste
flerren , welke geheel net door omwenteling om derzelver asfen , maar door eene onbekende Chemifche
werking fchijnt veroorzaakt to worden, alsmede uit de
waarneming, dat dikwijls in bet brandpunt van eeneu
grooQ 4
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grooten br2ndfpiegel of brandglas de hette der zonneitralen , zonder bemerkbare oorzaah , fchielijk verandert, zoodat gefinoltene zwaar-vlocijende Itollen fomtijds plotfeling flollen of vast worden , met veel waarfchijnlijkheid kan beuIoten worden, dat bet licht en de
warmte , welke uit de zon uitftrootnen , veranderlijk
zijn ; dat alzoo bet weder op onze Aarde, nicer dan men
gcwoonlijk denkt, of hangs van bet wedtr, dat op bet
ligchaam der Zonne plants heeft, dewijl elite aldaar voorvallende verandeting des iichts 8 minuuten l .ateF op onze Aarde ondervOnden words ; en dat bet derhalve zeer
o.nzeker is , of hot licht en de warmte der zonne altijd
zoo geweest zijn, en zoo blijven zvllcn, als die thans
zijn , clan of nict welligt, gedurende lange tijdruimten ,
misfchien bij ifwisfelende tijdkringen , de working tier
zonneitralen veel grooter of veel minder getveest is, en
ook in 't vervoig wederom worden kan .
Wanneer ntt gedurende e,-re large tijdruimte de werIting der zonneitralen zeer groot is geweest , moet de
verdamping des waters grooter dan de nederzetting geweest , en de hoeveelheid van water verminderd zijn ;
daarentegen, bij eene Sang aanhoudcnde geringere werking der zonneitralen, moot de nederflag grooter dan de
verdamping geweest zijn, en de hoeveelheid van water
moest vermcerderen . Die zelfde grootere uitftrooming
van licht en warmte nit de zon, welke die groote menigre van water deed verdampen, en die ten minfte tweeiziaal fchijnt plants g ehad to hebben, was ook, hoogsttivaarfchijnlijk, de oorzaak , dat, gedurende lange tijdl:ringen, dieren en planten vin warmere klimaten, bij
voorbeeld Olifanten en geheele bosfchen van Palmboomen, uit welker harst de Ilonigfteen en ook de Barnfleett
lchijnen ontflaan to zijn, en wier vrucliten met die van
de Arek-palmen overeenkonien , in gewesten , alwaar
bet thans veel kouder is , in bun natuurlijk klimaat
1 olden .
Behalve de grootere zonncw rrntc, knnnen ook Vulkai,en , wier werhingen in vroegere tijden veel geweldiger dan tegeuwoordig fchijnen geweest to zijn ; eenigzins tot de verdampingen van bet water hebben medege .
wex-lct .
Non, con ander varfchij'rsfel words door de onderflel1iog, dat cene veerkrachtige vloeiflof van . buiten wordt
aangetrokken , verklaard . Wanneer aamelijk , in den
ZIl-
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zomer, na eene aanhoudende droogte, wolken en regen
gevormd worded, zou mesa verwachten, dat de lucht
warmer moest worden , dewiji zoo veel bevorens gebonden geweest zijiide warmte, welke bet water, dat
in den dam pkring was , in eenen veerkrachtig-vloeiba •
.ren ftaat hield , au vrij words ; en echter leert de ondervinding , dat alsdan bijua altijd de luchtsgetleldheld kouder wordt ; waarvan geene andere, meer voldoende, reden kan gegeven worden_, dan dat naar de gewesten, alwaar, door bet druipvormig worden der in
den dampkring voorhanden zijnde waterdeeltjes , een
gebrek aan veerkrachtil-e vloeiflof ontflaat , (hetwelk
ook de ]age Hand des Barometers aanwijst) ntet alleen
de lucht van die gewesten, in welke zich meer veer
krachtige vloeillof bevindt , (en daar diensvolgens de
Barometer hooger flaat) maar ook lucht van buiten toe .
ftroomt . - Deze van buiten aangetrokken lucht meet
veel kouder ziju, dan die luchtdeelen, welke nader bij
deAarde waren, en die in hunnen meer verdikten ftsat,
en door de terugkaatfing der zonnetlralen van de oppervlakte der Aarde, meer warmte konden aannemen . Deze
toellrooming van luclat van buiten is ook , naar mij=re
gedachten , blijkbaar, doordien, bij zulk weder, de
trek der fchoor[leenen meer van boven naar beneden gnat .
Bij bet doen van weerkundige waarnemingen moest
men hierop ook acht flaan , en door corresponderende
waarnemingen trachten to ontdekken, of, hij fchielijke
winddveranderingen, dezelve vroeger op de plaats , van
waar de wind komt , of daar , werwaarts hij henen
gnat, bemerkt ziin geworden . - Men moest ook, wan •
iieer fomtijds gedurende geheele dagen lagen van wo!ken, op onderfcheiden hoogte, in geheel verfchillende
rigtingen drijven (*), dit opmetken ; om zoo door mcerde(*) Zoo bemerkte ik , bij gelegenheid van eene reize ter
zee van Revel naar Flensburg, wanneer bet (chip, door een
tlerken tegenwind uit het Westen, eenigen tijd in eene haven
van bet Eiland Laaland moestblijven liggen , tot mijn groot verdriet, geheele dagen achtereen een trek van li+gte wolkee,
even els bij bet fichoonfte weder, in de boveniuc'it van bet
Oosten naar bet Westen gaande ; zoodat er , om voort to reizen ,
niets enders ontbrak , dan dat de bovenfte luchtilroom niet
.-den was .
hen
Q5
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dere, in onderfcheidene oorden gedane, waarnemingea,
to bepalen, of fommige ftroomingen, die in een hooter
gewest des dampkr :ngs gezien worden , vroeger of later in
cen lager dampkringsgewest hc ;ben plaats gehad ; en of
deze alzoo meer riaar boven of naar beneden zijn gegaan . --- Zulke waarnemingen zouden voornamelijk kunnen dienen, om oras in de 1Veerkunde, van welke wij
hog zoo weinig weten , cenen flap verder to brengen .
Wanneer nu, volgens de voorgedragen onderftelling,
de herilelling van gebrek aan veerkrachtige vloeiftof nit
de algemeene Ruimte , en eene afzetting van bet overtotlige daarin plaats heeft, kan men (gelijk ook, zoo ik
Merle, LICIITENasRG ergens gezegd beefs) gevoegelijc
aannemen, dat Di .eren en Planten de meeste h'anner beflapddeeleu meer van buiten, dan van onze Aarde vetkrijgen .
(Let tweede gedeelte in anze volgende .)

ONTLEEDKUNDIGE BESCHRIJVING VAN DEN BEVER .

0

p den zeventienden November i8o7, terwijl de Rhone buitenzijneoevers was gevloeid, heeftmeneenen
Fever gedood op het eiland Barthalasfe , tegenover
De I-leer Prefect VAUCLUsr heeft bet dier
4vig7ion.
den plaatfcn in bet Mufeum van Natuurlijke Historie to
Avignon, en to lien aanzien een verflag ontvangen van
den Heere COSTAtNG, Opxiener van dat Mufeum .
De Fever, dus luidt het berigt, welken ik voor mil
heb, is cen mannetje, wegende vijftig pond . Dit dier,
hetwelk den avergang uitmaakt van de viervoetige dieren
tot de visfchen , heel't platte en gefpletene voeten ;
een karaktertrek , die het van het gewone geflacht
der aniphibien onderfcheidt.
Zijn geheele ligchaarn , zijnen fl:aart nirgezonderd, is
met tweederlei haar bedekt,--bet dons en hetlange haar,
die zeer zacht en zijdeachtig in het aanraken zijn . De
maritelis kastanjebruin van kleur, langs den rug met eerie
zwartachtige flreek gemengeld , die aldaar allengskens
verdwijut . Het haar van bet bovenfle gedeelte is ]anger
en digter, dan aan de benedenzijde . I-let hoofd van diz
dier is bijkans vierkant van gedaante ; zijue oogen , die
kleia
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klein zijn , hebben eene hazelnootkleurige Iris ; zijne
ooren zijn rond en zeer kort ; het einde van den fnuit is
plat en zeer breed, met twee kleine rande neusgaten ; aan de zijden fleken knevels nit van lang en
zwart haar ; de tong is zeer dik en drie duimen lang ; de
mond is met vier fnijtanden gewapend , alien tweekleu.
rig , vuargeel van buiten , en witachtig geemailjeerd
van binnen ; zij hebben eene kromme en platte gedaan .
te, gelijk een houweel , en zijn zeer gefchikt om het hard1te bout to knagen ; de twee boventanden zijn korter
dan de benedenfte , die een duim lang zijn ; acht witte
kiezen faan op zich zelve in het b'lnnenfte van den
mond aan den benedenkant, en even zoo vele aan de
bovenzijde : dit ftelt het dier in ftaat, om door grazen
zijne behoeften to vervullen . Merkwaardig is inzonderheid bet maakfel van den ttaart ; dezelve is negen en
een halve duim lang, een duim dik, en vier en een
halve duim breed ; dezelve is plat , van eene eironde
gedaante , buigzaam , van eene kraakbeenachtige en
beenachtige zelfftandigheid , met kleine fchubben bedekt ; de kleur is die van ijzerroest .
Eene andere bijzonderheid, die opmerking verdient, is, dat de voorpooten aan elken voet vijf toonenhebben,op zich zelve faande en van nagels voorzien , terwijl de achterpooten plat .
voetig zijn, met vijf van nagels voorziene toonen , die door
een vast vlies, even als de pooten van eene gans , vereenigd
zijn . Verder heb ik opgemerkt, dat de achterpooten en
voeten to zamen ilechts denen langen Voet uitmaken , op
welken het dier horizontaal rust onderhet voortgaan , indiervoege dat d'e voorpooten zich uitbreiden to gelijk met
de achterdijen , om het ligchaam waterpas to dragen .
Deze bijzondere evenredigheid is oorzaak, dat het dier,
onder het voortgaan , de achterpooten niet hooger dan de
voorpooten draagt .
Eerie waarneming, tivelke men misfchien nog niet .gedaan
heeft, is, dat de vierde toonen der achterpooten ieder
een dubbelen nagcl hebben, en van welke de eene over
den anderen henenfchiet, uitmakende een kleinen vi iachtigen en fnijdenden bek , uit twee kinnebakken beitaande, die zich openen en fluiten even als de bek van
eenen roofvogel .
Bij de opening van het dier bleek het mij , dat het
een oude mannetjes Bever was . De binnenfte deelen on1erzoekende, trachtte ik de kleine beursjes to ontdekkeri ,
410
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die bet Castoreum bevatten, in de oude en hedendaagfche
genecskunde zoo vermaard . En in de daad htib it , twee
blaasjes gevonden bij den anus ,bei eden de darmen ; zij
bevatten bet dikke en flinkende vocht , C<istoreurn genaamd ; bet is mij gelukt , hetzelve to bewaren . De
:17-men fieb fit zeer fang en van grooten omvang gevonden ;
d
lit gaf aan hot buitenfte van den bui k eenen omtrek van
vierentwintig duimen en twintig lijuen ; hat'borstbeen is
naauw en vijf duimen fang, zamengefteld uit een kraalcbeenachtig been , hetwelh zeer buigzaam, en zeer gefchikt is om de bewegingen van een zoo verrnuftig diet
De geheele lengte, van den fnuit tot aan
to volgen .
lret chide van den ftaart ., is vierendertig duimen en vier
lijnen .
tier doer mij leed , dat bet beengeftel door den fnaphaanfchoot to veel befehadigd en verminkt is, dan dat
]let geraamte ken bewaard worden .

DE KARPER .

"e Karper , in onze rivieren en vijvcrs zoo gerneen,
" fchijnt uit het Zuiden van Europa afkomftig to
ziln, hoe4vel hij thatrs bijkans overal words gevonden .
't Is eerie ontwijfelbare waarbeid,dat Vader n2ASCHAL in
den jare 1514 dien Visch naar Rage/and, en Vader oxa , in
den fare i5Go, naar Denemarken bragt . Eerrige jaren later word hij in Holland en Zweden bekend . In Z±vedcn
begint hij to verbasteren, en is kleiner, naar mate men
Noordelijker voortreist .
In de wateren, welle langzaam ftroonten, willen de
Earhers best tieren , en ontvangt hun vleesch dien fijtnen fn :aak, voor welken hot berekend is . 't Is ooh itt
die wateren , vooral wanneer zij er rijkelijk aas vinden,
dat zij de aanzienl .ijkfle grootte bereikeii . Karpers van
1z of i5 ponden zijn in Frankrijk niet ongemeen ; doch
de grootfle worden in Duitschland gevangen . VALMONT
n& BoMARE gewaagt van eenen Karper, die to 0 enhurg den Prinfe ns CONTI werd voorgediscbt, die vier
voeten Lang was en 45 ponden woog . De grootfle , waarvan men ooit gehoord heeft, werd , in den jare I7It,
in den Oder, ii-abij Frankfort , gevangen ; hij was twee
ellen .lang, een el breed, en woog 84 ponden .

Zul .
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Zulke monfenchtige Karpers moeten zeer pud zijn ;
13ij
aoch bun ouderdom Nat zich niet v, el bepalen .
waarFchijnlijke gisfng i :an men alleeu weten, dat zij
sneer dan tweehonderd jaren kunnen levee . Iii de vii .
vers van Fontainebleau zouden, voigens den Hecre CASsEL, Karpers van den leeftijd van FftANcOIS DEN I, die
in 1 5x5 den troon bekiom , gevonden worden . Hun
kop, voegt hij er nevens, is geheel met mos bedekt .
Verbazend is de-vruchtbaarheid der Karpers . Een wijfje van een pond zwaar heeft PLocn 237,aoo eijeren nit .
geleverd ; cen ander, wegende anderhalf pond, gaf anti
PZTIT 3¢2 .000 eijeren ; een derde, negen pond zwaar,
621,600 eijeren . Doch 't is er verre van af, dat van
alle die eijeren Karpers voortkomen , en dat deze
Karpers groor wnrden .
Een groot gedeelte knits
words van de visfchen gegeten ; de jonge Karpers
ftaan voor duizend gevaren bloot : zoodat het klein(te
getal den ouderdom van drie jaren bereikt ; het tijdltip,
wanneer zij niecs anders dan de fnoeken , do otters en
de visfehers to vreezen hebben . In de vijvers, intusfchen, alwaar geene andere visfchen dan Karpers zijn,
en een liaauwlettend toezigt hen tegen hunne vijanden
beveiligt, vermenigvuldigen zij dermate , dat zij bin .
men korten tijd geeti voedfel vinden , vermageren en van
honger iterven .
In dit geval moet men her getal der
wijfjes bepalerr, en fnoek, forel en baars in de vijvers
planten .
Het vleesch van den Karper is een voortreffelijk voedfel, ligt om to verteren en voor alle geftellen berekend :
intusfchen words bet aan bun, die van eene ziekte be :
ginnen to herftellen, zelden toegelaten, en aan de met
Jicht gekwelden verboden , als waarvan bet de toevallen
verhaast .
Te mal(cher is bet doorgaans , naar gelange
de Karpers in fuller wateren geleefd hebben .
Die to
Farijs meest worden gezocht , komen nit de Seine , den
,Rhijn, en den vijver van Camieres bij Boulogne-fur-iJf r .
De zulken, die er in zulk eene groote menigte gegeten
worden, en er zoo goedkoop zijn, komen, laiigs do
Loire en de Seine, uit de vijvers van la Bres/e, Forez,
Sologne, en andere niet zoo wijd afgelegene . Op de lange reize hebben zij tijd om zich to fpeuen .
Ook zijn
ze, bij hunne aankomst, niet kwaad, hoewel in modderige vijvers geboren en gevoed .
LE•

238

LEVENSBIJZONDERIIEDEN

LEVENSBIJZONDERHEDEN VAN ANGELICA KAUFMANN .

A

was de dochter eens Tirolfchen
Ichilders , die een zwervend leven leidde ; zij word
geboren to Coire, in het land der Grifons . Haar vader,
verbaasd over hare vroegrijpe begaafdheden, voerde haar
tlaar Rome . Spoedig verkreeg zij bier de bekwaamheid,
die to Londen hair zoo veel opgangs deed maken . Alle
de aanzienlijke huizen werden voor haar geopend ; Koning GEORGE DE III deed zich door haar fchilderen,
en begeerde vervolgens de portretten van alle zijne Kinderen van hare hand .
ANGELICA wist zeer veel krachts in alle hare ftukken to brengen ; zelve was zij daarenboven met
zeer aanlokkende ligchamelijke bevalligheden begaafd .
IVIeer dan een huwelijksvoorilagwerd haar gedaan, doch
zij wees ze afterv van de hand ; zucht voor de kunst en
voor onafhankelijkheid gingen bij haar alles to boven .
Onder de mannen, die naar hare hand itonden , onderfcheidde zich inzonderheid een Eugelsch Kunftenaar, nog in ]even ,en lid van bet tegenwoordigeParlement . ANGELICA'S
weigering verbitterde den Kunstfchilder , die , met hulp
van eenige goede vrienden, ziclu op de volgende wijze
zocht to wreken .
Een jongeling nit de laagfte klasfe , doch fraai van
geftalte, werd in een kostbaar gewaad geftoken, en onderrigt om de rot van een Baronet to fpelen , die op
ANGELICA'S bekoorlijkheden en talenten fmoorlijk was
verzot . De jonge Kunftenares werd in den fink gevangen ; zij fchonk eerst haar hart, en vervolgens hare
hand aan den vermomden bedrieger . Het huwelijk was
naauwelijks voltrokken , of de afgewezene fchilder
haastte zich om zijne list aan den dag to brengen . De
ongelukkige ANGELICA verviel tot eene wanhoop, die
haar fchier bet verftand zoude gekost hebben . Hare
vrienden haalden haar over om den fchurk geregtelijk to
vervolgen ; zij zegevierde aldaar, en werd van Karen
ondeugenden echtgenoot gefcheiden, doch op voorwaarde van hem een jaargeld voor zijn ]even to moeten uitkeeren .
Hij had er niet lang genot van ; ligtmisferij
befpoedigde zijn levenseinde .
NGELICA KAUFMANN

Van

VAN ANGELICA KAUFMANN .
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Van dien man ontflagen , trad ANGELICA in den echt
lrtet een VenetiaanJchen fchilder, zuccHI genaamd . Die
man maakte haar gelukkig ; maar in dit huwelijk vverden
geene kinderen verwekt . Naardien bet nevelachi- ig klimaat van Engeland voor ANGELICA'S gezondheid iladeelig was , koos zij haar verblijf to Rome, welk zij flechts
eenmaal verliet tot her doeu eerier reize door her Mi .
laneefcne.
Na zucctlt's overlijden leefde zijne Weduw alleen
Voor de Kunst en voor hare vrienden . jlaar huis flond
inzonderheid voor vreemdelingen open ; en de Italiawen zciden , dat her even weinig in eenen reizi ;er to
vergeven was , to Rome to komen zonder ANGELICA
KAUFMANN , als zonder den Paus gezien to hebben .
Het getal der ftukken , door her penfeel dezer vermaarde Kunftenaresfe gewrocht, gaat de verbeelding to
boven ; de graveerkunst heeft een gedeelte derzelven
ANGELICA
door alle Landen van Europa verfpreid .
muntte inzonderheid uit in bet portretteeren ; zij heeft
portretten van allerlei grootte gemaakt .
Wanneer zij
voor zichzelve werkte , waren gemeenlijk hare onderwerpen Historieftukken , of verzierde VrouwenbeelZonder , veelligt , den hoogften trap der we .
den .
tenfchap en van kracht van uitdrukkinge bereikt to
hebben , onderfcheiden zich althans alle hare ftukken
door eerie verrukkelijke bevalligheid, en nog nicer door
een haar bijzonder eigen koloriet .
Indien her waar zij, dat een Kunfenaar , dien naam
met regt waardig, zichzelven in zijne werken fchildert,
zal men over her karakter van ANGELICA KAUFMANN een
j uist oordeel kunnen vellen . Eene treffende zachtheid
verfraait hare fiukken ; eene onveranderlijke helderheid
van geest heerscht in hare kunstgewrochten , zonder
erenwel daarvan uit to fluiten eene vurigheid van geest,
die in haar nimmer verdoofd werd . Zij, die haar in
den ouderdom van zestien jaren gekend hadden , vonden
in haar dezelfde kracht van verftandelijke vermogens
toen zij zestig jaren oud was . Zij ltierf to Rome, den
vijfden November 1807 . Hare overgewonnene nalaten .
(chap was zeer aanzienliik ; zij verdeelde dezelve bij ui
terflen wille onder hare bloedverwanten en vrienden .

sit*
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, elders niet zeer bekend , is van bergen
P ortugal
doorzaaid, op wier top zich eene fnerpende koude

doet gevoelen , en wier klimaat van dat der Noordelijke
landen niet verfchilt . Eenigen dier bergen zijn in de maand
Augustus nog met ijs gekroond, en de Portugees, die
in de dalen van hitte verftikt, kan , wanneer hij wil,
de tVintergewesteu naderen . Eene der grootite hoogten is de berg Geres, op welken de wilde geit huppelt,
zoo wel als op de z-i den van den Caucafus in Azie . Alle
de hoogten fchijnen aan elkander vast to zijn, zoodat
her gezigt nan alle kanten bepaald is ; van bier dat de
bewoners eene aangename gewaarwording ondervinden,
wanneer eene vlakte op deze oneffenheden volgt, die adders en vele andere vergiftige ilangen verbergen . Op
velen dezer bergen groeit niets at?ders dan heide, die althans deroelver dorheid verbergt, voornamelijk in Tra-

los - Montes.

Twee mijlen van Coimbra, hoofdftad van Beira, en
de tweede had van Portugal, ligt op cen hoogen berg
een Klooster, 't welk, van verre, naar een Arendsnest
gelijkt . De toegangen zijn inderdaad akelig . De kluizenaars, die deze plaats bewonen, fchijnen zich van de
geheele wergild to hebben willen afzonderen . Nook daZwarte , tan dsgewijze,
len zij nit hun Klooster af .
dorre rotfen hangen attn deze eenzame plek, en haar
dreigend voorkomen fchijnt den toegang tot dezelve to
verbieden . Herfenpannen en beenderen van menfcbcn
maken er het fchrikwekkend v~rfierfel uit, en f'chiideren,
met fterke klenren , de heilige verachtinq~ dier kluizenaren voor dit zoo vlugtig en ellendig leven, 'twelk
wij allerwegen met, in hun oog, even beuzelachtige als
valfche tooifels veraaiigenamen . Geene betrekkingen of
verkeering hebben zij dan met den Ifemel : want zij onderhouden onderling een eeuwig ftilzwijgen , en geven Been geluid, dan om in hunne godsdienftige ge
zangen de hoogfte Majefteit to loven .
Wanneer men
in het Klooster is gekomen , treft een niet minder fchilderachtig dan onverwacht tooneel het oog . De Godsdienst
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dienstheeft deze verfchril :kelijke woestijn doen bloeijen .
Eensklaps ontdekt men in dezen eenzamen oord een digs
bosch van Eiken- en Geepijuboomen ; men ziet er verfcheiden beekjes , wier achtbaar en ftatelijk murmelen
in de ooren dier zwijgende Anachoreten weergalmt, die
in de oefeningen der hardfte boete ]even en fterven .
Eerie niet minder verbazende afwisfeling van tafereelen dan de bergen , leveren de valleijen en vlakEenige weinige fireken zijn volftrekt van booten .
men ontbloot .
Nabij de oevers van de Douro is de
grond fchelpachtig en bar . Deze ingekaste ftroonm wentelt met fnelle vaart zijne wateren tusfchen fcherppuntige rotfen . Meer openlijk en majeftueuzer ltroomen de
Alinho en de Taao-, en hunne wederzijdfche oevers leveren de zeldzaamfte planten . Over genoegzaam de ge.
heele uitgeftrektlieid van Portugal heeft de grond een
heerlijk aanzien .
De Sabor en de Liana, twee zeer
fraaije rivieren , zijn met lommer van boomen en ftruiken omzoomd, en verdwijnen om vreedzaam to ltroomen onder groene gewelven . Even zoo vermaard is de
Liana onder de Portugezen , als de Lignon en de
De velden, welke deze
Cordon onder de Franfchen :
riviervruchtbaar maakt, zijn het gewoon tooneel,opbetwelk de Romanfchrijvers van dit land liefst hunne helden
plaatfen . Bronnen van levend water verkoelen den dampkring van alle provincien van Portugal ; terwijl Spanje, binnenslands , bijkans geheel van dit hulpmiddelis ontbloot .
Alleen in de provincie Be'ira telt men drieduizend fonteinen ; doch het fpoedig klimmen der rivieren veroorzaakt
dikmaals in den Winter groote verwoestingen .
In Portugal ontmoet men een aangenaam mengfel van
voortbrenglelen , fommige van welke in andere klimaten onbekend zijn . Dit Koningrijk, van ouds Lu//ta .
iig genaamd, ter zake van zijne Amandelboomen, Ipreidt
den heerlijkften gro-'i ten toon . Niets kan de fchoonheid der Portugefcbe velden evenaren . In fommige dorpen leeft de mensch in de fomberheid van het lommer .
Alle fchatten zijn rondom hem opeen gellapeld . Olijf-,
-amandel- , moerbezien- en vijgenboomen omringen de
woningen . Olmen-, zoo wel als populierboomen, boven dit prachtig borduurfel tot eene aanzienlijke hoogte
uitftekende, zijn als zoo vele kolommen, die zich nit
bet midden van boschjes verheffen, en dit romanesk
tooneel verfieren .
B.
N3t?G. 1998. No . 6.
Bij-
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Bijkans allerwegen, en vooral in Betra, doorfnijdert
levende hagen van Kweboomen, door Eikenboomen afgewisfeld , de velden .
I-Iet oog verliest zich in de
groene weiden , met kudden bedekt , en Nvijnflokken,
een half voet dik, flingeren zich rondom de boomen,
ter hoogte van veertig of vijftig voeten . In verfcheideia
valleijen waken de oranje-, de citroen-, de laurierboom
en de brem bekoorlijke boschjes nit, die de liefelijkile
geuren uitwafemen . In ddn woord, bijkans aile zintuigen worden verzadigd , en de mensch is al to gelukkig, order dit frisch lommer en op dozen lagchenden
grond, om, bij de rest des heelals onbekend, zijne dagen in rust to kunnen doorbrengen bij bet genot der
veidvermaken .
Tot in bet binnenfle der fleden brengen de Portugezen de zoo vrolijke en verrukkende beelden der nature
over, en beplanten de ftraten met boomen, (lie butt
reukwerk en eene onfchatbare bekoorlijkheid verfpreiden
bij de woonplaats der iledelingen . Zeer gemeen was
die fmaak onder de aloude Galliers, die in fteden hurt
verblijf hielden . Over 't algemeen fcheppen zij ver .
maak in bet rondfcheren hunner groene gangen, in bet
verfieren van hunne boomgaarden, en leggen zich drif.
tig op bet kweeken van boomen toe . In dit klein Ko.
ningrijk werd de eerfle oranjeboom geplant, welken de
efsiten uit China bragten , en van welken de Portuge7
zen zich teritond bevlijtigden om bet geflacht to vermenigvuldigen , 't welk zich van daar over geheel Europa
verfpreidde . Met den zelfden ijver kweekten zij eene groote menigte .4frikaanfche , 4ziatifche en 1merikaanfche
gewasfen, die bier landeigen zijn geworden, en tegen .
woordig op donkere plaatfen groeiien . In gee.n gewest,
misfchien, zou de kruidkundige grooter menigte van die
eenvoudige en keurige fchatten vinden, welke bij op .
eenflapelt , om bet vermaak to hebben van ze op zija
gemak to befchouwen .
Bekend is de fchoonheid des klimaats van Lisfabon,
van die Felicitvs Julia, alwaar JULIUS CESAR de groote
ontwerpen tot rijpheid bragt, welke hij vervolgens volvoerde . Deze flad, wier oorfprong zich in den nacht
des tijds verliest , is op zeven heuvelen gebouwd, min .
der vermaard en minder geducht dan de zeven heave .
len van Rome . Hoewel dikmaals omgekee rd door aardbevingen, en dagelijks blootgefleld aan die verfchrikhe •
lij-
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lijke omwentelingen, blijven de menfchen in deze hoofd .
itad wonen , uit hoofde van hare voordeelige ligging.
De lucht is er altijd zuiver, en de hette words er door
zeewinden getemperd ; maar indien bet gebeure dat er
in den winter fiieeuw valt, wordt de geheele [tad Lisfabon van de keude bevangen ; de bevende burgers, zoo
wel als hun gezin , verzanmelen, verdringen zich, en fluiten eenen kring rondom een klein koolenvuur, 't welk
hunne fmart meer prikkelt dan lenigt .
Zij wonen in
huizen, die aan alle kanten open zijn, even ais hidden
zij voor de ongematigdheid der faizoenen nooit to vreezen .
Dezelfde achteloosheid veroorzaakt dezelfde
ongemakken to Madrid, to Rome en to Napels . Geen
ongelijk had derhalve een Rusfisch Fleer, verzekerende,
dat hem de winter ruwer bad gefchenen in de laatstgenoemde ftad, dan aan de bevrozene oevers van de

Newa.

Sints eenige jaren heeft de Nat van Lisfabon een nieu\
gelaat aangenomen . VcSbr de Franfche omwenteling waren de ftraten dezer ftad regte moordkuilen ; en na
's avonds ten vijf ure moest men, met den degen in de
vuist , in de ftikdonkerfte duisternis loopen , en had men
van de inwoners, binnen in hunne huizen opgefloten,
geenerhande hulp to hopen ; de harten, door de vreeze
geboeid , waren voor alien gevoel van menfchelijkheid
gefloten . Roovers verfchuilden zich in lange en naauwe
gangen zonder deuren : in cs~n woord, de misdaad waakte allerwegen, er_ men zou gezegd hebben dat de be .
fchaafdheid met den dag verdween .
Een Fransch Emigrant , onder fchut en fcherm van het
G.ouvernement , maakte to Lisfabon een einde aan die
rracht-regeringloosheid ; de itraten werden door lantaarnen verlicht, en eene werkzame, wakende policie,
naar bet voorbeeld van die van Paris , werd itren .
gelijk geoefend . In bet overige gedeelte van Portugal,
daarentegen, reisde men volmaakt veilig, en op de landloopers werd veel firenger acht gegeven, dan elders in
D uropa .
De Portugezen • houden veel van bet landleven, alwaar
zij eenen hoogen ouderdom bereiken : van bier dat men
in hun land Diet zeer vele fteden ontmoet, tot groot nadeel van de nationale welvaart .
Uit zijnen acrd is de
grond niet onvruchtbaar , gelijk fommige Aardrijksbefchrijvers t'onregt heweerd hebben .
De landlieden
R. 2
ver-

244

DIjLON1 EtU!Ef$N

verwaarloozen bet bebouwen van den grond, en denke
er weinig otn of dezelve tarwe voortbrenge, omdat zij
weinig aftreks van dic dierbaar voortbrenglel hebben .
De provincie Entre 11linho et Douro bevat meer dorpen
en lteden dan de andere provincien .
Het zacht en befchaafd karakter der Portu,5r-z,n beantwoordt aan de fchoonheid der nature . E~aparig befchrijven hen de incest onderrigte Reizigers als beleefd en dienstvaardig omirent de vreemdelingen .
De Portugees is uit den aard krijgshaftig . Met lof gewaagt de Gefchiedenis van de veldtogten dier dappere
ltrijgshelden, die, door een tweeden ALEXANDER (ALnuQuERQuz), aangevoerd, Afrika zoo wel als flzie met
bet gerucht van hunnen naatn vervulden, een Rijk ilichtten , 't welk zich van de Perzifche Golf tot aan de Geele Zee uitltrekte, gedurende twee eeuwen zonder mededingers den koophandel der geheele wereld dreven,
en Europa aan hunne nijverheid fchattingfchuldig maakMaar bet vuur der eerzucht vertlond Portugal
ten .
zelf. De ivtwoners llaken over zee, om zich neder to
zetten to Ormus, toenmaals bet hoofdmagazijn van bet
Oosten , to Goa , op Ceylon, to Malacca , op Brafil, to
Mozambique, op Congo, zoo wel als op de eilanden van
den Atlantifchen Oceaan . Deze onverzaagde en flerl e
nannen werden verwijfd onder eene vreemde luchtf±reek, vergaten geheel hun Vaderland, en bet Koning .
rijk verloor, op deze verre togten, de bloem zijner bevolkinge . SEBASTIAAN'S ligtzinnige onderneming leide
de laatfte hand aan de uitputting van Portugal.
Met dit alles, ik herhaal het, dit verbaaterd yolk is
a tog uit den aard krijgshaftig , en behoudt op zijn gelaat
bet kenmerk van een verheven karakter .
Door verflandige behoedmiddelen konde men bet tot zijne aloude waardigheid terug brengen ; maar bet Gouvernement zou den wapenhandel meer moeten vereeren . De
foldaat draagt een flecht gewaad en heeft flecht voed .
fel . Voorheen was bet er nog flechter geftJd . De
Luitenants en On der-Luitenants werden nit de Lakkeijeit
van groote Heeren verkozen, die zich niet fchaamden,
in hunnen huisdienst handen to gebruiken , beftemd oui
+den Staat re verdedigen en lauweren to plukken . Meat
zag to Lisfabon foldaten bedelende de handen uitfteken ,
en van de voorbijgangers een aalmoes verzoeken . Men
mag Wet op rekeddng dezer groottnoedige natie onge-
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regeldheden ftellen, onder welke zij zelve zucht ; en
waarfchijulijk hebben de Staatsomwentelingen, die Europa gefchokt hebben , de noodzakelijkheid doen beillerken, om eerbied to hebben voor de menfchen, die
de orde en de rust der Staten verzekeren .

Dr, ONTMOETING RN HET GESPREK VAN TORRUATO TASSO MET EEN EDELMAN .

'Qn het jaargetijde, wanneer de landman den wijn uit
j de rijpc druiventrosfen perst, en de boomen beginnen outlast to warden van derzelver vruchten, beyond
its rnij tusfchen Novara en Vercelli. De lucht betrok ; de
hemel hing aan alle kanten met dikke wolken hezet . Uit
breeze voor een zwaren flortregen , gaf ik mijn paard
de fporen ; wanneer ik onverwacht acliter mij het geblaf
van bonden hoorde, gemengd met menfchen-ftemmen .
Ik zag cene Reegeit , door jagthonden nagezet . Het
arme Bier was zoo afgemat door 't vlugtend loopen, dat
hot voor mij bleefftil taan , en door de honden werd
aangegrepen . Op 't oogenblik verfcheen er een Jongeling, naar voorkomen achttien of twintig jaren and,
die de honden deed afhouden , en eenen boer beval,
het afgejaagde dier in veiligheid to brengen .
Na deze bezorging keerde hij zich mijwaarts, met de
vrage : „ Waarheen denkt gij dezen dag to gaan?"
Ik antwoordde : Naar Vercelli , indien bet niet to llat
- „ Gij zult, " vervolgde hij , „ niet in ftaat
• zijn, Vercelli to bereiken ; ten zij de hoogte der ri• viere, die voorbij die ftad itroomt, en Piedmont van
„ Milaan fcheidt, zulks toelate . Ik zou u overzulks
• aanraden, den avond en nacht bij mij to toeven . Ii
• heb een klein Landhuis aan deze zijde van den ftroom,
• waar gij uw intrek kunt nemen , en meer gemaks
• zult hebben dan elders in dezen oord ." -- Hij deed
bit voorltel met een zoo edelen en bevalligen opflag van
bet oog, dat ik hem onmiddellijk aanzag voor een meer
Jan gemeen man , fchopn hij to voet was .
Ik fteeg of , gaf mijn paard aan mijnen oppasfer , en
zeide daarop tot den Jongeling, dat ik, aan den rivierkant gekomen, zou befluiten tot het overtrekken, of,
volgens zijn read , bij hem blijvtn ; en hiervp volgde ik
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hem . „ lk ga voor a uit," fprak hij, ,, niet uit een

• ijdelen waau van meerderheid, maar om u tot gids
lk antwoordde : De Gids, die mij de• to dienen ."
ze gatnst bewijst, is al to edelmoedig . Gave GOD, dat
trlle din.gen Poor snij zoo grsnfi'ig fionden !
Wij wandelden ftilzwijgende voort . Dikwijls keerde
hij"zich om, en bekeek mij zijdelings van 't hoofd tot
de voeten, als nieuwsgizrig om to weten vie ik was .
R oordeelde bet daarorn voegelijk, hem eenigermate to
v )ldoen , en verhaaide hem , dat ik nimmer in deze f1reken geweest was ; dat ik, eens door Piedmont naar
Frankrijk reizende , eenen anderen weg gegaan was ;
anaar dat, voor zoo verre ik ontdekte, ik geene reden
had om mij over bet misfen van then weg to bedroeven ;
dat het land hier ongemeen fchoon was , en bewoond
fcheen door beleefde lieden . -- Hierop kon hij zijne
nieuwsgierigheid niet langer verbergen . Hij vroeg mijn
naam ; van waar ik kwam ; wat geluk of ongeluk mij
herwaarts gevoerd had . - lk antwoordde, dat mijne
Moeder eene Napolitaanfche was ; doch dat ik van 's Vaders zilde van Bergamo afftamde .
Mijn naam vermeld
ik u •niet ; naardemaal deze zoo onbekend is, dat gij ,
dien hoorende, niet meer van mij zoudt weten dan nu ik
denzelven verxwijg . Ik ben vlugtende voor de wangunst der
Fortuin en van een Prins en zoek eene wijk-enfchuilplaats
in de heerfehappij des Bertogs van Savoijen . -- „ Gij zult,"
was zijn autwoord, „ daar een grootmoedig' en welda• dig' Vorst aintreffen ." - Bemerkende dat ik net
verkoos mij geheel bekend to maker , deed hij geene
vordere vragen .
Onder dit gefprek waren wij aan den never der riviere
genaderd, die met rasfcher vaart voortfpoedde dan een
hijl uit een boog , en tot zulk eene hoogte was opgezwollen, dat de heide oevers diep en verre onder water
Itonden . Eenige boeren verzekerden mij , dat de over.
zetters geen rnocds genoeg hadden om van de andere
ziide over to fteken, en reeds geweigerd hadden eenige
Franfche Officieren over to zetten , fchoon dezen tweedriemaal het gewone veergeld hadden aangeboden. l k
was daarom genoodzaakt, de beleefde uitnoodiging van
Itliju leidsman to aanvaarden .
,, Liever," fprak hij, „ had ik gezien , dat lit dit
• geluk aan uwe vrije keuze, dan aan ]outer toeval ,
• hadde to danken .; nogtans verheug ik mij, daaraan
„ bet
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„ bet ontvangen van een zoo aangenamen gast, als ik
„ Inij in u voorifel, verfcltuldigd to wezen ." - Onder
dit gefprek voortwandelende , naderden wij fchieltjk
een Landhuis .
Her was geheel nieuw , en van Une
verdieping. Voor 't zelve was een laan , en rondsom fronden boomen . Een dubbele opgaug van vijfentwintig
breede en fraaije trapp .2n liep naar de deur . Bij dezelve
gekomen, traden wij in eene zeer ruinte zaal, bijkans
vierkant . flier was de ingang naar twee rijen katners,
een ter regter en een ter (linker hand ; een gelijk getal
was in het bovenfte van her huis . De deur, door welke wij intraden, frond tegen over eene andere deur , die
openging naar andere trappen, even als voor bet huis,
loopende naar een plein, waar eene menigte was van kleine vertrekken , voor dienstboden en huisfelijk gebruik gefchikt . Verder op kwam men door eene poort in een
ruimen en bekoorlijken hof. De zaal was met tapijten
behangen, en alles gefchiltt voor her verblijf eens Edelmans .
In 't midden frond de tafel gedekt , en op de
aanrigttafel een overvloed van vruchten in witte aardert
fchotels . Schoon , fprak ik, is dit huis, en met alle genaakken vervuld ; bet kan alleen cenen Edelman toebehooren,
die de kunst bezit om den frnaak der Staid op bet Land over
to brengen . Zijt gi:j er de eigenaar van? Hij antwoordde ; „ Neen ; mijn Vader, wien GOD een fang levee
,, verleene ! is de bezitter . Hij is (want waarom zou
• ik het ontkennen) een Edelman in onze Stad, niet ge• heel onkundig van de wereld en her hofleven, fchoon
„ hij het grootl'e gedeelte van zijnen tijd op bet land
Hij beefs een Broeder, die tang
• ge :leten hebbe .
• ten Paufelijken Hove zich onthouden heeft, en zeer
• gezien is bij den Kardinaal VERCELLI . Wie is er in
„ Itelie of in geheel Europa , die dezen uitmuntenden
• Kardinaal niet kent?" -- En, voegde ik daarop
hem toe, wie is er, die hem niet hoogacht?
Onder dit gefprek trad een ander Jongeling ter kamer
in , minder van jaren dan mijtl Inleider in dezen huize .
Hij maakte de aankomst zijns Vaders bekend . Terwiji
hii nog fprak, vertoonde zich de Vader to paard, verge ..
zeld- van twee knechts, voor bet huis ; afgeffegen zijnde,
kwam hij den trap op en binnen . Hij was een man van
otntrent zestig jaren, vriendelijk en eerwaardig van voorkomen ; de ernsthaftigheid werd niet weinig vermeerderd
door aijne grijze haren en langen baard .
Ak rees op,
eil
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en groette hem met dien eerbied, welken ik aan zijne
jaren en eerwaardig voorkomen fchuldig oordeelde . Hij wendde zich tot zijn ondften Zoon , met de vrage, van waar deze Gast kwam, en de betuiging, dat
hij zich niet heriar_erde, hem immer gezien to hebben .
• Hij komt," onderigtte hem de Zoon , „ van Novara,
• en reist naar Turin ;" en, zich nader bi j zijn Vader vervoegende , zei hij zachtkens , niets meer van mij to
hebben kunnen to weten komen . „ Hij zij wie hij mo• ge wezen ," vervolgde de Vader, „ hij is gekomen
• in een huis , waar wij ons genoegen vinden in een
• vreemdeling to onthalen en dienst to doen ." - Ik
bedankte hem voor zijne goedheid, met betuiging, dat
ik mij gelukkig zou achten, indien ik, in 't vervolg,
gelegenheid moot vinden , om aan dit vriendelijk ontvangen to lreantwoorden .
Intusfchen bragten de dienstboden water om de banden to wasfchen? waarop wij ons aan tafel fchikten . De
eerfte aanrigting beftond uit meloenen en verfcheiden an .
dere vruchten . „ Ik herinner mij ," iprak mijn goede
Gastheer, „ een vers uit vlizr,ILIUS, waar hij fpreekt
„ van den goeden ouden CORICIUS, Reeds achtgevende
• op zijn kleinen tuin,

.,

No5iedomum,dapilius menlat, onerabat inemptis(*) .

• en de regels van PETRARCH, op den eerlijken landman :

• E poi la menfs ingombra
Di povere vivande

• Simili a quelle ghiande
• Le quai fuggendo tutt'il mondo
•
~,
•
•

onora (j-) .

Gij moot u niet verwonderen, dat ik, in navolging van deze goede Alannen, u ongekocht voeafel
voorzette .
Indien het niet van uwen fmaak mogt
wezen, zoo denk dat gij getreden zijt in het huis van
cen cenvoudig' landman ." -- Mij dunkt, gaf ik hem
to

„

(~~} Met ongekochte fpijs vervulle hij zijn disch .
fit) En dan dekt hij zijne tafel met fehraal voedfel ., gelijk
scze eikel, dien geen snensch eet, en die noglans door geheel
ore ;vereld geEEerd wordt .
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to ver{laan, dat gij hij uitflekgelukkig zijt, in niet alleerz

de noodwendigheden des levens, maar ook de verkwikkelijkheden van 't zelve to hebben , zonder de moeite om ze in de
Stad to laten koopem - Hij hierop : „ Deze noodwen-

„ dig- en verkwikkelijkheden des levens , ik dank er
„ GOD voor , verfcnaft mij mijn grond in overvloed .
• lk heb mijne gronden in vier foorten onderfcheiden .
• Het eerfte en grootite gedeelte ploeg en bezaai ik met
• koorn, erwten en boonen . Een ander gedeelte heb
• ik tot boomen en ander houtgewas beltemd ; dit ver• fchaft mij bout orn to timmeren en to b randen . lk
• krijg desgelijks een grooten voorraad van bout van
• de boomen op de velden, die, naar 's lands, gebruik,
„ dienen tot flaken bij de wijngaarden . Een derde ge„ deelte dient tot weiden voor mijn hoornvee en fcha• pen ; en in bet vierde heb ik bloemen en gewasfen en
„ vruchtboomen, wier bloemen desgelijks dienen voor
• mrijne honigbijen . Want achter den boomgaard, wel• ken gij bier ziet, heb ik nog een anderen ."
D7et veel oordeels, was mijn zeggen hierop , hebt gij
ttwen grond aangelegd . Bet komt mij voor , dat gij vARRo
en V RGTT.tuS met opmerking gelezen hebt . Maar wag ik
• vragen, of die zoo keurlijk fmakende meloenen in uwen
hof gegroeid waren? - „ Zij groeiden daar," was zijn

untwoord ; „ en laal u door mijn voor-beeld niet af• fchrikken , om er zoo veel van to gebruiken als 't u
• behaagt . l k heb er flechts eenige laten brengen, nict
• omdat bet ons aan overvloed mangelt , maar omdat
• ik ze ongezond keur . Bezwaarlijlc zullen deze me• loenen in fmaak en gear overtroffen worden , maar
„ dewijl zij zich niet boven den grond verheffen, en
„ alle derzelver deelen niet blootgetteld worden nan
• de zon, drinken zij eene overmaat van vochtighcid
• uit den grand in, welke niet tot rijpheid komt . Van
• hier is bet, dat goede-meloenen zoo zeldzaam zijn,
,, en de meeste niet beter dan komkommers fmaken ."
Meer fcheen hij hiervan to willen zeggen ; doch brak
plotfeling af, even of bij op dit oogenblik bemerkte,
dat zijne Huisvrouw niet tegenwoordig was . Althans
hij voor voort : „ Uwe tegenwoordigheid heeft waar• fchijnlijk mijne Echtgenoote van tafel doen blijven .
• Ongetwijfeld verwacht zij van mij verzocht to wor• den . Met uw verlof zal ik haar later r oepen . l k
• wet wel, dat ecn zedig vreetndeling veelal fchuw
R 5
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is voor de. tegenwoordigheid der Vrouwen ; maar
• her landleven en onze zedcn laten zekere vrijheid toe,
• aan welke men allengskers gewoon words ."
Orider (lit fpreken trad zijne Echtgenoote binnen ,
en zette zich aan tafel, op cen noel , die your haar was
opengelaten .
Mijn eerwaardige Gastheer voer voort :
• Nu hebt gij voor oogen het dierbaarst gedeelte van
• al het goede, 't weak COD mij op deze aarde verleend
• heeft . Het heeft Hem Diet behaagd, mij met eene
• Dochter to zegenen . Hiervoor zon ik Hem hooglijic
• gedankt hebben ; ten einde mijne Vrouw, die dilo• wijls door hare Zonen verlaten wordt, geene reden
• had om over eenzaamheid to klagen . Ik had, over„ z ullcs, wel gewenscht , dat mijn oudihe Zoon in 't
• hnweliik trad , en hij daarvan geen zoo grooten
• wederzin betoonde ."
Ilierop bragt ik in 't midden : Ik kan zoo geheel en al
riet de gemwoonte goedkeuren om Yongelingen zoo vroeg to
doer irouwen . De Mannen behooren niet to denken op de
s-oortzetting van hun geflaeht, voor det zii hun vollen wasdam hebben ; en mij dunkt dit is bet gevsl van uwen Zoon
nag niet . Len Vader behoort acht-en-twintig jaren ouderte
wezen dan zijn kind . Want is hij jonger, dan is zifn
jettgdige t jd niet over, als de laatfle zich in den bloei zijns
I-vcns bevindt . Zifaze driften , die , on; een good voorbeeld
to geven, bedaard moeten iwezen, zi ;n non- geweldig. Hij
verliest daardoor dien eerhied , welken hij refit heeft van
zijne kinderen to verwachten . Menigmaal gebeurt bet, dat
loons ,, dus vroegtijdig ten aanziene der T/aderen volgroeid,
zich
amtrent hunne Yaders als buns gelijken gedragen, of
'I
Is hunne ,Broeders, --- oorzaak van reel ongeregeld- en ong- cpastheids . Nogtasss uroeten zif niet veel ouder zijn, dan
de door mij aa'7geduide levensjaren ; anderzins kunnen zij
peen g enoegzamen ti jd aan de opvceding be/leden, noch van
burn , in gevordcrden ouderdom , die onderfleuning verwaehten, waaartoe de natuur de kinderen aanzei en vefpligt . +Zonen zijn door de natuur beflemd ten fieun der Ouderen.
Zij zouden hierin falen, indien zij hunne mannelijke kracht
niet verkregen hadden op een' tijd, dat de Ouders zulks
rueest behoeven . Dane gij nu tot dat tijdperk des levens
gevorderd zijt, en a11e reden hebt am van uwe Zonen al
elien bi,fland to verwachten , zoo van hunne jaren als van
hunne hoedanigheden, is er gene reden, waarom gi zult
aandringen , om hierin uwe begeerte blindelings te vol4 en , inzonderheid dewijl r Ile hlijkett vin gezo ;id oordeel
,,
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aieel zich in hem opdoen . Over Wen of twaalf jaren zal
bet voor hem vroeg genoeg wezen to trouwen .
Onder daze vuvt Lta c ontdekte ik duidelijk, dat degelve den oudlten Zoon beter beviel dan den Vader . Bernerkende dat ilk de voldoening, welke mijne rede hem
fchonk , befpeurde , vatte hij lagchende het woord .
• 11, ontdek allezins dat ik dezen dag niet to vergeefs op
• de jagt gegaan ben : want ik heb niet alleen eenig
„ wildbraad gevangen , maar ook in 't bijzonder een
• bepleiter van mijne zaak ." Dit zeggende, lag hij op
mijn tafetbord eenige uitgekozene ftukjes wildbraad,
deels geroosterd, deels anders toegemaakr . Deze twee
fchotels gingen vergezeld van een derden met wild in foep,
naar de wijze mijns lands , en werden gevolgd van twee
andere fchotels met duiven, gebraden en gekookt .
,, Dit wild," fprak de nude Heer, „ is gevangen
• door een Edelman in de nabuurfchap, die doorgaans
• zijne vangst met mijn Zoon deelt : de duiven zijn van
• mine eigen duivetil . Uit deze ligte fpijzen be• itaat onze avondmaaltiid . Het osfenvleesch flaat er
• ecr bij om het aantal fchotels to vullen, dan om to
• nuttigen ."
Ik zal, was mijn woord, mij aan bet wildbraad houden,
in zoo groot eene ruimte opgedise1 t . Ik zal mij verbeelden
aan tafel to zitten met die oude Helden , in die tijden,
vaarvan wij lezen , dat zij alleen oslenvleesch , zwijnenjleesch en wildbraad aten . Althans dit waren de fchotels ,
opgedischt op de gastmalen van AGAMEMNON, zoo als ons
IIOMRRUS vermeldt , welke NESTOR zoo keurlijk vond,
dat hij, volgens LUCIANUS , zich bovenmate daaraan ver.
gastte ; en de reisgenooten van ULYSSES geraakten in on
heil, niet omdat zij faizanten en patrijzcn gegelen hadden,
maar omdat zi(f' hongerden naar het vleesch van osfe .'t,aan de
zon gewirj djd VIRGILIUS , niet huiten de leefwijze der Ouden willende gaan , vermeldt , dat 1ENEAS , in Afrika op
de jags zijnde, zeven herten doodae, fcboon er geene herten in dat gedeelte der wereld gevonden worder. . O ;n de
nude gewoonte van eten der helden jwiet to veranderen, verger
hij , misfchien met voordacht , de landsgeJfeltenis ten opzigte van de dierfoorten . , Doch waarom," viel mij
de oude Heer in'., „ laten de oude Dichters den He1den
• alleen zulke foort van vleesch nuttigen ." Min antwoord was : Omdat zij werkzame rollers fpeelden, en
daarom Jlerker voedfel behoefden, 't geen bet ligt verteerbaar
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baar vleesch van vogelen hun niet z.ou verfchaft hebhen . He:
s'leesch van viervoetig wild heeft cob de goede eigenfchap,
dat het gezonder is bij ,eel beweging, bet vet veel natuurlilker en fnakelijker dan dat van oils tarp gemest vee . De
belden vulden daarmede hanne magen , zonder des eenig ongemak to voelen, gelijk vIRGILIUS ons onderrigt ; zij drorsken hunnen wijn . --Aiijn Gastheer zeide : „ Gij fpreekt van win en de
„ Ilelden-eettw ; dit brengt mij voor den geest eene
9, aanmerking, welke ik op HODIERUS heb hooren ma„ ken, namelijk, dat hij nooit wijil prijst, zonder den„ zelven zwart of doukerverwig en zoet to noemen . De„ ze twee eigenfchappen verdienen zeker geen ]of ; en
„ ik kan niet begrijpen, hoe HOMERUS deze aan alien
„ goeden wijn kan toefchrijven ; wetende , gelijk ik ze„ ker weet , dat de wijn , dien wij nit de Levant krij„ gen , dien ik to Yenetie gedronken heb , en dien
„ men to Aapels den naam gaf van Griekfchen wijn, de„ wwwijl de wijnflokken aldaar nit Criekenland gebragt wag, ren, wit is , of liever geelachtig en goudkleurig ."
Ih merkte hierbij aan , dat HOMERUS den goeden wijn
zoet noemt , omdat dezelve lekker fmaakte : nogtans kan
men wel veronderflellen , dat hij de goede wijnen, die een
zoeten fnaaak bade/en, dadelijk boven andere Jlelde ; want
zij fnaken mij boven andere, en hebben niets onaangenaams
in zieh . Als een voorbeeld zou ik bier molten eanhalen
den Malvoife-wijn . Romania en Griekfche wijn geheeten ;
dock deze verliest de zoetheid, door denzelven lang to bewaren . JVat de zwarte of donker roode kleur betreft, tloMtIz us heeft mis/chien bet oog op eene bijzonelere /tort van wijn,
die , elligt, ten zijnen tz/de, zoo hoop geprezen werd als de
Lachrimae Christi in onze dagen . Beze wijn wordt, met
de daad , geperst uit dezelf de drui ven als de Griek fehe ;
dock is rco t . - Op dezen trant fprekende , dronk ik ,
op begeerte van mijn Gastheer, een heerlijk glas Claret,
reeds een alas zwaren witten wijn bij de meloenen gedronken he bbendc . Dus pratende , etende en drinkende,
iaragten wij den avondmaaltijd ten einde ; de fchotels
werden weggenornen , en de tafel werd met eene verIcheidenheid van vruchten, in grooten overvloed, voorZien .
De vriendelijke Gastheer, van twee of drie foorten van
vruchten geproefd hebbende, wing aan met den lof van
i n Herfst twit to meters . „ Dikwijls," dus ving hij
aan ,
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aan , „ heb ik gefchii hooren voeren over de verdienifeu
„ der verfchillende faizoenen . Niet tang geleden las ik
„ tweebrieven, de eene ge['chreven door lIAZto , de ande„ re door TASSO , het gefchil behandelende, of de Winter
„ de voorkeus verdiende boven den Zomer, of dat de
„ Zonler boven den Winter moest gefchat worden . Maar
„ ik ben van oordeel, dat Been jaargetijde bij den llerfst
„ kan hales . De Winter valt de menfchen lastig door
„ de koude, de Zomer door de fchroeijende hette, en
„ dit wordt niet vergoed door de vruchten van deze,
„ noch door de vermaken, zoo open bare als huisfelijke,
„ welke gene aanbiedt . In den Winter zal Been zee„ man de haven verlaten ; en in den Zomer wordt de
„ reiziger, de foldaat en de jager genoodzaakt, door de
„ ondragelijke hette der zonne, of de zware regenvia„ gen en onweersbuijen, welke hem onverwacht over„ vallen, of eene fchuilplaats onder ichaduwrijke boo„ men to zoeken, of de wijk to nemen onder de rumen
„ van een oud gebouw, of weg to fchuilen in bergkio„ ven . Zelfs de landman kan niet zonder ongemak zij„ ne landerijen gaan bezigtigen in een; dezer jaargetijden . De Zomer doet hem in 't zweet zijns aange• zigts arbeiden , en hij geniet flechts een gering ge• deelte van de vruchten, door hem ingezameld . In den
,, Winter verteert hij in ledigheid en met gulzigheid al• les , wat hij met moeite en arbeid gewonnen heeft .
• Het nadeel van den Winter doet zich niet min zigt„ baar op in de ongelijkheid der dagen en der nachten .
• De dag, die den nacht in waardije verre overtreft,
• moet , tegen alle reden, in duur den voorrang aan den
„ nacht afffaan ; en daar dezelve kort en koud is, ver• leent hij den mensch geen tijd tot werkzaamheid of
• tot nadenken ; zoodat beide tot in den avond en
„ nacht moeten worden voortgezet, indien de zlntuigen
,, en de ziel eenigzirs gefchikt zijn tot het verrigten
„ bunner werkzaamheden . In den Zomer, 't is waar,
„ zegepraalt de dag over den nacht ; dan hij handelt
• niet als een wettig Souverein, maar als een dwinge„ land : want hij laat aan den nacht geen genoegzamen
• tijd over, om onze ligchaamskrachten to herlfellen ,
„ door de overmaat van hette afgemat , en vermoeid
„ door de werkzaamheden . Hoezeer klagen Gelieven
„ over de kortheid des nachts ! en hoe lastig is het voor
„ de Huisvrouw, die wakker wordt en haar echtgenoot
,, ziet
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• ziet henen gaan, wanneer zij naauwelijks in Map ge .
• vallen is en weder wil influimeren !" Dit zeggende,

keek hij zijne Vrouwe aan , en grimlagchte : zij zag
voor zich neder en bloosde .
Mijn Gastheer vervolgde : „ Deze zijn , mijns be• dunkens, de nadeelen van den Winter en den Zomer :
• ongemakken , van welke de Herfst en de Lente ont• heven zijn . Beide vloeijen zij over van vermakelijk .
• heden . Alsdan verdeelt eene evenmatige zon dag en
• nacht in juiste deelen . Maar deze vergelijkende, be• vinden wij (tat de Herfst verre den voorrang verdient
• boven de Lente ; naardemaal de uitflag beter is dan
„ de verwachting, en de vrucht beter dan de bloefem .
• Geen jaargetijde is zoo rijk in vruchten als de Herfst
• want behalve de vruchten , die hij zelf biedt, bezif
• hij ook die van den Zomer . 't Geen echter aan den
„ Herfst bet grootite voordeel bijzet, is de Wijnoogst,
„ bet gewigtigst en edelst voorwerp des landmans ; bet
• gemis daarvan ontzet ons van bet genoegen, om de
• gasten, die ons huis met hun bezoek vereeren, een
• goed glas wijn aan to bieden ; en zonder wijn is aile
• vermaak koud , alle voorraad fmakeloos, fchoon vol .
• gees de regelen der uitgezochtfle kookkunst bereid .
• De Herfst is , derhalve , het beste van alle jaargetij„ den, en voor den Huisheer het gewigtigfle en aange„ naamlle . En mag ik geloofflaan aan het zeggen mijns
„ Vaders , die door en door bedreven was in de Na• tuurlijke en Zedelijke Wijsbegeerte , dan heeft de
„ Herfst bet regt om den voorrang van alle andere Jaar .
„ faizoenen to vorderen, om nog eene andere reden, to
„ weten , dat de Wereld in dat jaargetijde gefcha .
• pen is ."
Na deze breede voordragt tot lof van den Herfst, gaf
ik to verltaan : Dit laatstgemelde was bet gevoelen van vele
beroemde Leeraren onder , joden en Christenen . De zaak
is geen Geloofsartikel. Ik voor mij acht het waarfchijnlijker, dat deze eer aan de Lente toekomt . Want alsdan
nadert de Zon ons , en zet alles kracht en leven bij , terzvijl in den Herfst allet ten val neigt . Net is daarom
allerredelijkst to flellen, dat de Wereld in de Lente eenen
aanvang genomen hebbe .
flit zeggende, zag de Heer des huizes mij, met eene
meer dan gewone opmerking, aan, en fprak : „ Ik be,, gin to bevroeden, dat ik een Gast van meer aanbefangs
,, ge-
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~~ gekregen heb, dan ik in 't eerst veron e ite1de . Mis .
• lchien zijt gij de Perfoon, wiens naarn zoo beroemd
,, geworden is ; de Perfoon , die door eenige zwak• heden der menfcheliike natuur in ongelegenheid ge• raakt is, en nogtans, de oorzaak zijner overtredin• gen in aanmerking genomen zijnde , vergiffenis ver• dient, gelijk hij , in alle andere opzigten, de bewon• dering en de lof des menschdoms waardig is ."
Hierop volgt een gefprek tusfchen TASSO en den Gistheer, 't geen wij vervolgens zullen mededeelen ; terwijl
een volgend keurlijk Levensberigt van TASSO de duisterheden , welke hier en daar in dit onderhoud voorkomen, zal ophelderen .

BETTINA .
(Naar bet Iloogduitsch .)
eels begon de zon fchuil to gaan achter de hooge bergen,
welke de vallei Lanzo van Moriana fcheiden, toen de bewoners van bet gehucht, naar gewoonte, na geeindigd dagwerk,
Straks verlaat de oude DAMIANO zijne hut,
bijeenkwamen .
op zijne zakpijp van de eerfte maatklanken van een nieuwen daps de proef nemende ; er verheft zicb een vreugdegefchal, en men fchaart zich ten dans . -- „ Maar ik zie mijne
• Dochter niet!" roept de goede man ; en reeds had BETTINA, al huppelende , met hare tambourin in de hand, naar
bet grasperk zich begeven, aan den voet des grooten hastan jebooms .
Een oogenblik rustens verving den dans ; BETTINA zong eene
FranJche romance. De oudften van bet gehucht begroetten met
lofbetuigingen den ouden DAMIANO over de talenten ziiner
Dochter ; de grijsaard zag haar ann en grimiagchte . „ Waar• om , " zeide hij , met eene zachter ftemme, tot zijnen ouden vriend GIACOMO , „ wasrom zoude ik niet hoogmoedig
• zijn op mijne BETTINA? Weet gij wel iemand, die, even
• als zij , eene opvoeding boven Karen flaat hebbende geno• ten, van alle de vermaken der groote wereld vrijwillig af .
• ftand zoude gedaan hebben, om haren Vader in deszelfs
• ouderdom op to pasfen? Haar veritand is befchaafd, zeide
• nog onlangs onze Leeraar tot mij, maar baar hart is zuiver
„ gebleven ."
Naauwelijks had hij deze woorden gefproken , of aller
oogen, die op BETTINA waren gevestigd, werden afgetro'kken
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door een ongewoon verfchijnfel . Een draagbed naderde tusfchen de rotfen,die bet grasperk omringden ; dezelve werd
gedragen door mannen in een vreemd gewaad ; eenige veehoeders gingen voorop. DAMIANO was een der eerllen , die
opflonden en den floec naderden ; BETTINA volgde hem met
hare gezellinnen .
Eene flemme des medelijdens fprak nit
den mood van alle de jonge meisjes , toen zij op bet
draagbed een man zagen liggen, bleek en zouder beweging. Het was cen Engelfche feiziger, die, tegen den raad
van alle de bewoners des lands, geweigerd had, eenen muilezel to beflilgen, en volflrekt to paard over de bergen wilde
crekken . Een zware val deed voor bet leven des onvoorzigtigen jongelings duchten .
Diep getrolfen door bet verhaal der bedienden , floeg BETTINA een deelnemend oog op dat gelaat, welk de doodfchaduwen reeds fchenen ce bedekken . Zij fmaakce een zacht
genoegen , coen haar Vader , den wensch voorkomende,
lien zij niet durfde uiten , den ongelukkigen vreemdeling
zijne hut aanbood. Men plaatfie hem aldaar op een bedde .
Twintig malen doorbladerde de grijsaard Lien Italiaanfchen
TISSOT , terwijl zijne Dochter den jongen Engelschman den
rook van geneeskrachtige kruiden deed inademen . Eindelijk
opende hij de oogen, en was hoogst verwonderd, zich in
ecue boerenhut to bevinden, met zijne hand rustende in die
van eenbekoorlijk meisje,welksoogen, in tranenzwemmende,
31et beeld der ongemaaktfle goedheid vertoonden . Uit eenebeweging van dankbaarheid .drukte hij die hand, en een vriendelijke lath verfpreidde zich over BETTINA's lippen . Eenige
oogenblikken daarna brags zij hem cenen drank , naar her
voorfchrift van den goeden DAMIANO gereed gemaakt. Zonder
aarzelen nam de Jongeling den drank san, en, de drinkfchaal
san zijne lieve oppaster teruggevende, drukte hij, om haar to
bedanken, haar andermaal de hand . BETTINA waagde bet,
hem naar zijnen naa •m to vragen . „ ALFRED ," zeide de jonge Engelschwart. - „ ALFRED?" hernam BETTINA ; „ AL„ FRED 1 welk een bekoorlijke nasm 1 " En zij bloosde .
Na verloop van acht of then dagen voelde de kranke zijne
krachten terugkeeren ; hij fond op, en betuigde zijue begeerte om bet grasperk rend to wandelen, en BETTINA zeide
bij zich zelve , dat bet mangel can befchaafdheid en aan
menschlievendheid tevens zoude verraden, indien zij den her .
ilellenden kranke Karen arm niet aanbood . Deze gelukkige
dag, die hem in bet leven terugbragc , werd door hear als
ccu feest gevierd . Alle de vaten in de but werden in bloempotten verauderd ; slle de fchoonfte vruchten werden geplukt
en ALFRED aangeboden .
Tegen den avond verzocht DAMIANO zijnen gast, hem do
aer to doen van aan een eenvoudigen maaltijd deel to nemen .
Niet
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Niet fonder verbazing zag ALFRED zich bet geliefde geregt
van zijn land, een pudding, voorzetten ; buiten zijn weten
bad BETTINA dezelve toebereid .
' lNooit heb 1k die zoo
• lekker in Engeland gegeten I" riep hij uit, BETTINA aankijkende . Het meisje wilde een antwoord ftamelen ; DAMIANO
viel haar in de rede, zijnen gast eene breede optelling dpende
van alle de kundighedeu , welke BETTINA in de fled had opgedann . BETTINA, nederig zoo wel nit gevoel als nit welle- ,
vendheid, viel op hare beurt Karen Vader in de rede, here
Citer opvattende . Zij zong Italiaansch en Fransch . ALFRED, haar met oogen vol verwondering aanziende, luisterde
zonder de geringfte beweging to maken, en opende zijnen
Inond niet, den om tweemaal goeden avoud to zeggen, van,
welke de lantfte met een diepen zucht gepaard ging.
In zijn klein vertrek teruggekeerd , ontweek de flaap ALFRED'S oogen . BETTINA's woorden en gezangen weergalmdeli
telkens in zijne ooren . Vroeg fond hij op, en zag DAMIANO
order den grooten kastanjehoom zitten . flij naderde eenige
fchreden, en ontdekte BETTINA bij 1laren Vader ; de boom had
haar in bet eerst voor hem verborgen. Zij 1as, en zag ALFRED niet voordat hij voor haar ftond ; ijlings ftond zij op ;
bet boek ontviel haar ; ALFRED raapte het op , en zag dat bet
een Deel van 1 ACINE's Werken was . BETTINA was reeds naat
binnen gegaan, om bet ontbijt gereed to maken . ALFRED bediende zich van dit oogenblik , om DAMIANO to verzoeken,
hem to willen uitleggen, hoe een meisje van zestien jaren,
in, deze eenzaamheid als verloren , kundigheden konde ver=
kregen hebben , welke vele Dames uit de had zich tot eend
cer zouden rekenen .
,, Mijnheer," fprak de Grijsaard, „ indien bet een geluk
~, voor mijne BETTINA zij, kundigheden to bezitten, welke
„ in dit gebergte nog niet waren doorgedrongen, heeft zij
~, zulks niet aan Karen Vader, maar ann het geval alleen to
s , danken . In den zelfden nacht als zij geboren werd, kwani
• eene Vrouw van hoogen rang oader mijn dak eene fchuil• pleats zoeken tegen een verfchrikkelijk onweder, hetwelk
y , de wegen twee dagen lang onbruikbaar maakte . Het ont,, heal, welk wij haar aandeden, trof haar ; zij wilde de Me• ter-van ons kind zijn . Zij vertrek, plegtig belovende,
„ ons nimmer to zullen vergeten .
Mime BETTINA was
~, nog geene vijf jaren oud , toen hare Moeder bezweek
onder eene befMettende ziekte, die ooze landllreek very , woestte.
Welhaast verfcheen onze weldoenfter bij ons ;
,, zij verzochtmij, hare docbter(want zoonoemde zij haar)aan
haar zoo lang to willen overlaten, ais tot hare opvoeding
• noodig zija zoude . BETTINA werd uevens de kiuderen der
„ Gravin opgevoed ; hare vroegrijpe begaafdheden maaktea
gerucht in eene ibhitterende Rlereld, rijkdoi en vermakett
UsNQ. 1808. no. 6.
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beerschten random haar : onverwacht hoorde zij , dot haar
broeder zich uit mijue armen had gefcheurd, om diensc ce
• nemen ; zij bedacht , dot ik oud en huipeloos was ~ . . ; zij
• verliet alles, en kwam om mij in uiiinen ouderdom op to
• paslen . God heeft hare kindertrouwe gezegend : geen fpijt
„ heeft boar in mijue but gevolgd ; zij beminc mil , en zij is
• gelukkig . Zij heeft mij betoofd , niet wederom van mij
• to zulien fcheiden ; de Hemel zal niij de guest bewijzen ,
• eenen jongeling, haar waardig, bij ons to brengen ; ik zal
• in hunne armen flerven ."
Slechcs met weinige woorden antwoordde ALFRED op de
uitboezeming des Grijsaards, en floeg bet fmalle pad in , welt
naar den berg liep. Hij ontmoette eenige jonge herders, die
hem groetten . ALFRED floeg een verfinadenden en bijkans
woesten blik op bun . Hij verbeeldde zich, dot ieder deter
jonge lieden bet voorwerp was, op hetwelk DAMMIANO voor
zijne Dochter wachtte .
Hij vergat bet uur van bet ontbijt ; eerst tegen den middag
kwam bij terug. Hij was peinzende en flit . Om hem daarvan of to trekken, tong BETTINA de Romance , wekke hem deft
voorgaanden avond fcheen behaagd to hebben ; en zijne zwaar.
moedigheid werd verdubbeld. Hij nam een boek , ging onder
den grooten kastanjeboom zitten , en ging eerst met bet vallen van den nrcht in de hut .
BETTINA, van fchrik bevangen, vatte hem bij de hand, en
vrasgde hem, met eene bevende flew , of ienaand bet ongelnk
bad gehad van hem re mishagen ? Een traan ontrolde de
oogen van her arme meisje . Tot in bet diepfle van ziju hart
voelde zich ALFRED van deze lieve deelneming getroffen, en
welhaast weken zijne bekommernisfen .
Een grimlach van
BETTINA herflelde hem volkomen in zijn goed humeur . Z1j
deed hem den voorflag, om vaderjandfche zangen voor hem te .
zingen, om welke to leeien hij zijn veriangen fcheen betuigd
to hebben . Gretig nam ALFRED dien voorflag aan ; hij lief
zich zijre viool geven , wekke hij fedeit zingen vas r.og niet in
handen had gehad , en accompagneerde BETTINA's liefelijke flem . DAMIANO wilde deel nemen aan dit klein Concert ;
hij fpeelde op zijne fluic bergliedjes, in den ouder .vetfchen
fmaak en met eea zonderlingen nadruk . ALFRED was verDAMIANO , trotsch op zijne Dochter, riep, dot
rukt .
ziji nog andere begaafdhe eu bezat
en haalde eenen omflag, opgevuld met landfchappen, man- bet leven gereekend .
ALFRED herkende inderdaad alle de fraaifle gezigren van diets
oord . Hij was fprakeloos van verbaasdheid 3 hij verwijderdt
zich, om to bepeinzen ml wat bij gezien en gehoord had .
Aldus werden , van then tijd af, alle de dagen befleed ;
teekenen , wandelen , muzijk en bekoorlijke gefprekken oul.
den daarvan de gelukkige oogenblikkeu aan. Indien huisfe
1ij*
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fijke bezigbeden BETTINA bij wij!en in let uitgaan vertIlrderden, zocht ALFRED to vergeefs in zijne boeken een hulpmiddel tegen de verveling, die hem aangreep ; en BETTINA begon
van hare zijde to ondervinden , dot eene bezigheid , in wellce
ALFRED niet deelde, zeer onaangenaam en langwijlig was! Zoo
ras zij gednan werk had, deed haar een onweerfiaanbare aandrang zich bij hem vervoegen .
Dikmaals zocht ALFRED, in de fliite van den nadir , zichzelven reden to geven van zijne gevoelens voor BETTINA . In
yet eerst zeide hij tot zichzelven , dat hetgene hij gevoelde
niets anders was dan dankbaarheid, en dat derhalve niets natuurlijker was . Moest hij , omdat zijne weldoenfler jong,
fchoon, met eene aanbiddelijke gevoeligheid, met een be .
koorlijk verfland en talenten was begaafd , zichzelven wederhouden, om zich jegens haar van eenen pligt to kwijten,
die !po r elk welgefteld hart heil g is? Da renboven, hoedag
danig was zijnc liefde voor BETTINA ? Her was die van eenen
broeder voor zijne zuster I Indien hij al zijn bloed voeld~e ko .
ken, wanneer een man,sperfoon, wie hij ook ware, haar naderde , was bet zekerlijk in bet minst geene jaloezij, die
}Iij gevoelde ; bet was omdat hij vreesde, dat zij bet deel
tens wezens zoude worden , haar onwaardig, terwijl wreede vooroordeelen hem de hoop ontzeiden, zijn lot aan bet
bare door eeuwige banden vast to fnoeren :
Wel overtriigd, dat bet onmogelijk was, bondjger to redekavelen, en omtrent den that van zijn hart volkomen gerust
gefteld, dronk ALFRED met voile teugen bet vermaak van BETTINA to zien en to hooren.
Op zekeren avond als hij in de but trad, vond hij haar
ii et ; doch welhaast verkondigde hem de klank van hare Citer, dad zij onder den grooten kastanjeboom zich beyond .
1lij ging naast haar zitten, en zij hervatte Karen tang ; bet
was eene ongemeen treurige Romance . „ Welk gezang is
„ dat?" vraagde ALFRED, diep geroerd . „ Achl" hernam
BETTINA, „ niemand kent bet behalve mijn Vader ; bet is ecu
• lijkzang, weaken ik aan de gedaebtenis mijner arme Aloe,
,, der heb gewijd . Zoodra de droefheid mijn hart overmant,
„ fchiet dezelve natuurlijk mij to binnen ." -- ., BETTINA,
• gij hebt verdriet, en uw vriend kent dat niet I " - „ Zou .
s , de 1k voor u geheimen hebben, ALFRED? Mijne fchoone
s , dagen zijn voorbij ; mijn Vader . . . . + „ Ga voort
„ gij doer mij fchrikken, BETTINA 1" -- ,Mijn Vader heeft
• heden morgen vernomen, dat de Zoon van onzen buurman
• GrACOn1O uit zijn regiment met zijn ontflag was t'huis geko• men, en hij heeft mij fkraks aangezegd, dat deze her was,
• welken hij f'edert mijne kindsheid voor mij tot een man had
,, beftemd ." - „ En gij zult met hem trouwen, BETTIN4?"
-,. „ 1kI met eeneu Mau ttr weu, walkeu it uiet b' d h,
~
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• then ik niet kan beminnen ? " - „ Ach ! BETTINA, deze
• gevoclens doen u eere aan . " „ Maar evenwel , indiea
>+ - „ Uw Vader? hij zoude zija
• miju Vader
• kind kunnen opofferen , het in onwaardige handen overge,, ven ? Luister, rETrIrNA ! luister, aanbiddelijk meisje : ik
• beinin tt,' ik aanbid u ; veal liever dan lit hart, hetwelk
• tnij toebehotlrt , hetwelk voor mij alleen moat kloppen ,
• aan een anderen to geven, verplet mij tegen deze rotfen ,
• floot mij in dezen afgroud neder!"
BETTINA gaf een gil van droefheid en fchrik ; fnikkende
wierp zij zich in ALFRED'S aamen. llunne tranen mengden zich
ondereen ; to zamen zwoeren zij den eed van nook bezwijkende getrouwheid .
Den volgenden morgen, in hat oogenblik als BETTINA hares
Vader en Karen Wend hat ontbijt bragt, vertoonde zich ann de
voordeur een hoog opgefchoten, rcgtopgaande, flijve jongeling . ALFRED zeide bij zic'hzelven : „ flij is het!" BETTtN.c
verbleekte, en DAMIANO naderde den jongeling, hem de hand
toereikende . De jongman trad met denzelfden tred binneu ,
waarmede hij van de parade zou getrokken zijn , en Inaakte
met veel deftigheid twee flijve buigingen . De goede DAMIANO,
verrukt van blildfchap, bood hem den iongen Engelsckman Ran „
als zijn toekomenden fchoonzoon , en deed hem naast zijne
Dochter zitten . Zij wierp de kom met room om ; zij liet
de fchoteltjes vallen ; zij wilde eene verontfchuldiging ftamelen , en kon niets anders doen dan fchreijen . DAMIANO riep
ALFRED buiten , en verzocht hem, BETTINA to bewegen, om op
een anderen tijd zijnen aanflaanden fchoonzoon op eene meet
bevallige vii ze to ontvangen . „ Hat is de zoon van mijnen
• ouden kameraad," voegde hij er nevens ; „ de fraaifle
• boerderij en de fchoonfte kudden van hat land zulien tea
• eenigen tijde op hem veriterven "
BETTINA haastte zich om het huis to verlaten, terwi}l haar
vader bij ToMASO aanhield, om een verhaal te doen van zijuela
jongiten veldtogt. In alleriji daalde zij of langs een hollen weg,
die naar den rand van een meertie liep, van oude kastanjeboomen
belommerd . Zoodra zij dacht van niemand gezien to worden,
gaf zij een vrijen loop Ran de tranen , die haar verftikten .
I-laar hoofd rustte op hare eene hand ; duizend verwarde gedachten vervingen elkander in hare ziel . Eene zachte flem noemt haren naam ; ALFRED flond voor haar . - „ BETTINA!" fprak hij ,
„ flask uw fchreijen ; de oogenblikken zijn dierbaar ; luister
• naar mij : binnen acht dagen zult gij ToMASO's vrouw zijn." Binnen acht dagen? Hemel!" - „ Uw Vader is op deze
„ verbindtenis onverzettelijk gefteld ; wile mijne woorden zijn
• vruchteloos geweest . Eene weigering van uwe zijde, heeft
• hij mij gezegd , zoude oogenblikjcelijk van zijnen vloek
• achtcrvolgd wotdeu." - „ 4LFiLEs I o miju eenige vriend!
„ hoc
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„ 'hoe zal her gaan ?" „ Bemint gij mij ?" „ Beter
„ dan ik leest gij in mijn eigen hart ." - „ Wet dan! indien
„ 't her hart waardig zij , welk ik u heb gefchonken , ontruk
• u San de f]avernij, kom, voig mij ." - „ Waar wilt gij
• mij henen voeren?" - „ Naar een verblijf, alwaar geene
• menfchelijke magt u uit uws minnaars armen zal kunnen
• fcheuren ." - „ Gad! En miju Vader?" - „ Hij wil
• her niet meer zijn ; hij offert u op ." - „ Ik 1 hem verlaten ! Hij zoude het betterven ." - „ Gij aarzelt derhal• halve am mij to volgen?" - „ DZijuen ouden Vader ver• laten-! Neen, neen ; nimmer 1 " - „ Nimmer? Vaarwel ,
• BETTINA!" - Dit laatfte woord ging met een fomberen
oogtlag gepaard , die tot in de ziel van bet arme meisje drong ;
zij maakte beweging om ALFRED'S hand to grijpen . . . . Hij was
reeds verre van haar. Zij viel buiten kennis neder .
Toen zij wederom tot zichzelve kwam , begon de zon achter bet gebergte fchuil to gaan . Met een waggelenden tred
floeg zij den weg in naar de but . Zij vond er niemand, dan
ALFRED'S knecht , die Naar zeide, dat zijn Heer Naar aan den
heerenweg verwachtte, om affchpid van haar to nemen . Eene
doodelijke koude beving haar ; zij leunde op den arm van
then man, en volgde hem , zonder to weten waar henen
'ALFRED'S rijtuig flond aan den voet van bet beuvel :je ; hij
zelf kwam welhaast ten voorfchiijn , naderde BETTINA , en
I'prak tot haar met eene gebrokene item : „ Her rampzalig
• oogenblik is verfchenen ; wij zien elkander voor bet lantst.
• Wees gelukkig, BETTINA, in de armen des echtgenoots,
• aan welken uw Vader u overlevert. Ik ga mijne wanhoop
• naar de einden der wereld voeren , om den dood fmeekende,
I) die minder wreed is -Ian gij ."
BETTINA was niet meer in ftaat om op deze verfchrikkelijke
woorden to antwoorden ; zij lag voor ALFRED'S voeten op
den grand uitgeftrekt . Wederom tot zichzelve zijnde gekomen, hoc groot was hare verbaasdheid, zich in een rijtuig
to bevinden, welk met den fpoed van den blikfem voortfnelde!
ALFRED, voor haar zittende, hield hare handen in de zijne .• Waar zijn wij?" vraagde zij hem . - „ Op den weg des
;, geluks," hernam de jongeling, dronken van vreugde .
Binnen weinige dagen bevonden zij zich to Genua ; wethaast gingen zij to fcheep in een vaartuig, naar Engeland
beftemd .
BETTINA, geheel in de magt haars minnaars gefteld,BETTINA,
brandende van eerie niet minder levendige, hoewel minder geweldige drift, had her vermogen niet, en was er zelfs niet op be .
dacht, otn bet denkbeeld van haren ouden Vader nit haar gehengen to verbannen . Zij zag hem, zwervende over bet gebergte ;
zij horde hem, met fterke uitroepingen zijne Dochter terug eiS 3
fchen-
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fchende . Dikmaals vond ALFRED haar op bet fcheepsdek fifeten , met de oogen op de zee flarende , en met een gelsat
door tranen bevochtigd . Doch nimmer kwam er een verwijt
van hare lippen .
Bij zijne komst in zijn Vaderland, fpoedde zich ALFRED,
om zijnen (chat naar een landgoed, hem toebehoorende , op
dn
grenzen van Schozland gelegen , .e voeren . Aldaar werd BETTINA
door hem , en door alien , die rondom haar waren , als zijne
Vrouty behandeld . ALF.naD's oplettendheden , de boeken , de
muzijk , de teekenkunst namen heurtelings hare oogenblikkel
in, zondcr dezelve non to vuilen ; haar Vader zweefde haar
onophoudelijk voor den geest .
De junge Engelschran zelf, hoewel ten toppunt zijner wenfehen geklommen , had den ongelukkigen DAMInNO niet kunnen
verget9n . Ilij had zich gehaast om eenc groote fomme gelds
aan hem over to maken ; doch hij vernam weldra , dot de
eerlijke Grijsaard , na bet goud, welk hij als eerloos befchouwde, met voeten to hebben vertreden, zijne hut had
verlate'n, om in een Savooisch dorp to gaan fterven .
ALFRED overleide eenigen tijd bij zichzelven, of hij van
dit treurig berigt zijne BETTINA zoude verwittigen ; ejndelijk
beducht hij, hoewel hij, bij dieper indenken , zich daarover
voor zichzelven zoude hebben moeten fchamen, dat BETTZNA , voortaan los van alle andere genegenheid , volftrekt niet
anders dan voor hem alleen zoude leven . 1-lij gaf haar dan
kennis . van her verlies, welk zij had geleden . Zoo hevig was
It, her eerst hare droefheld, dat bij beducht was dat bet haar
zoude in de zinnen flaan . De vloed barer tranen droogdo
niet op, dan om haar in eene diepe zwaarmoedigheid to doers
vervallen.
De houwvnllen der Abdije van Blackhill, son den ingang
van bet bosch gelegen, waren de gewone eindpaal barer wan
delingen . Op zekeren avond in de kerk zittende, op de trappen van een half ingeflort altaar , was zij in hare overpeinzingen verzonken .
Eensklaps klonken wellnidende kianken
haar in de ooren ; zij fehenen voort to komen van de plaats,
>alwaar eertijds her orgel had gellaan . BETTINA rijst op vol
verbaasdheid ; zii luisterr, en herkent de bergliederen, die hare
vroegfle kindsheid bekoord haddeu . - „ Schim van mijnen
Vader, zijt gij het?" riep zij ; , . vergeef, b vergeefuwe
ongelukkige Dochter I" Zij wilde vlugten ; de krachten
ontbcaken haar ; zij viel op eenen grafileen neder . Zij hoort
iemand naderen ; zij fiddert. Eene hand ligt den fluijer op,
die haar aangezigt bedekte ; eene bekende Item noemt haren
naam : her was ALFRED . Hij heft haar op ; vast klemde zij
zich tegen zijne borst ; zij trok hem buiten de puinhoopen,
met oogen, vol angst, telkens achterom ziende.
~, Lieve . HETTINA," fprak ALFR&D, toen hij bet kasteel binnen-
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nentrad : „ de oorzaak uwer treurigheid is mil niet onbekend :
• maar tnoet gij u onophoudelijk tan dezelve overgeven?
• Waarom Pile middelen ter voedinge van eene droef• held opgezocht , welke mijne liefde en oplettendheden
• reeds hadden moeten doen ophouden `' Deze woeste i1reken,
• doze treurtge bouwvallen verfpreiden de rouwe rondam ons .
,, Londen zal ons de verftrooijingen bezorgen, die wij noo• dig hebben : morgen verb ekken wi ; ."
Met bet krieken van den dag vlogen zij reeds langs den
Weg nalr Londen . ALFRED had aldaar een prachtig huis,
doch hij wilde BETTINA niet voor bet oog van zijn gezin vertoonen ; hij huurde voor bear een, klein huis in een afgelegenen oord . Alle de verfiiningen der weelde werden aldaar
met eene kwistende hand ten Loon gefpreid , om er bet
verblijf aangenaam to maken voor de Dochcer Van DAMIANo ; maar alle de oogenblikken, welke zij niet met haren
minnaar doorbragt , werden aan de treurigfle herinneringen
gewijd .
ALFRED had bet plan beraomd van een afgezonderd en
bijkans eenzaam leven . Nogtans konde hij zich. niet ontllaan van bet geven en ontvangen van eenige onvermijdelijke
bezoeken . Zijns ondanks werden eindeliik zijne meeste dagen opgeflorpt door hetgene men de pligten der zamenleving
noemt. Maar hoe gretig onttrok hij zich in den avond aan
die lastige draaikolk, om zich met BETTINA op te iluiten I In hare eenvoudige gefprekken vond hij meer gezond
verfland, zelfs meer vernuft, dan in de fchitcerende wartaal
der faletten. Meer dan near gewoonte beklaagde hij zich op
zekeren dag, dat hij dikmaals vrouwen zag, door de natuur
met al wat behagelijk was begaafd, tot de beklagelijkfle nietsbeduidendheid vernederd door hare flechte opvoeding, of
zich verbeeldende , aan de Mode to zijn verfchuldigd, zich
met ondeugden to tooijen, welke zij niet bezutten . „ Ach I"
fprak BETTINA, „gij hebcmij de werken van POPE gefcbonkeu ;
„ is bet niet dat flag van vrouwen, welke die groote Dichter
„ in deze regels heeft willen fchilderen :
„ A youth frolicks ; an old age of cards ;
„ Fair to no purpofe, artful to ne end,
Toting without lover, old without friend,
•
„ A fop their pasfton and their pride a fot ;
• Alive ridiculous and dead forgot ."
In verrukking riep ALFRED uit : „ Mijne waarde BETTINA ! ICven diger gevoel ik dau ooit , al wat ik in u bezit. Ach ! benijd
• de groote wereld niet, voor welke ik u verberg ; zij is
•
• niet waardig, u to bezlcten ." En evenwel deed hij zelf,
zonder daarvoor bij zicbzelven sit ce komen , eene opofhe .
ring
S 4
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ring aan de vooroordeelen dier wereld, welke hij blameer•
de . Indien de gedachte, om zijne hand met die z1jner jonge
vriendin to vereenigen, hem bij willen ;'oor den geest kwam :
„ ?Vat voordee1 zal zij da .Yrvan ripen?" zeide hij bij zich•
zelven . „ Zoude een openbare titel mijne liefde vermeerde •
• ren? En zoude haar minnaar hear dierbaarder zijn, om_, dat hij , haar echtgenoot zijude geworden , daardoor dies to
• belagche!ijker zoude worden?"
Wat BETTINA aangaat, geheel overgegeven -inn den man,
welken zij aanbad, zoude zij in haar ongemaakt vertrouwett
zich veroorloofd hebben, hem aangeande zijne ontwerpen to
ondervragen , hem hare oti.gerustlaeid to betuigen *, door wetke hij zich zoude kunnen beleedigd achten? Een eenig denkbeeld held hear telkens onledig : bet was, hare vlijt to verdubbelen, om over ALFRED'S aanwezen bet bedaard geluk to
verfpreiden , om hetwelk in alle deszelfs zuiverheid to genie •
ten bet niet meet in hare magi ftond .
Op zekeren avond zaten zij to zamen in eene kleine Talon
aan bet einde van den twin ; een orgel liet zich op de firaat
hooren . BETTSNA Inistert, en fpringt op van vreugde op bet
hooren van de zangwijzen van haar Land . ALFRED zelf onderfeheidt dezelve,,en beveeltdat de fpeelman worde binnen gelaten .
De man neemt plaits op de trappen van de falon . Eerst
fpeelt hij eenige bergdanfen ; BETTINA herinnerde zich de
vermaken barer kindsheid ; maar hoe groot was hare
verbaasdheid , toen zij de zelfde zangwijzen hoorde , die
in de bouwvallen der Abdije van Blackhill hidden weer .
galmd ! Zij greep ALFRED'S band ; zij klemde zich , an zijne
borst ; rijkelijk flroomden hare trgnen .
Eensklaps zwijgt
her orgel ; de toonen worden klegende en -treurig. Her was
de lijkzang, door BETTINA can haar moeders nagedachtenis
gewijd ; zij geeft een gil , ijit naar de deur der falon ; zij
woelt zich bij -hare armen vatten ; eene fcbrikwekkende flem
roept : „ BETTINA I herkent gij mij?"
ALFRED fchiet toe ;
hij blijft onbewegelijk fiaan . . DAMIANO flond voor hem :'BETTINA lag als dood voor zijne voeten .
,, Ik ben niet gekomen," fprak de Grijsaard, „ om u met
„ overtollige verwijten to overladen . Wet zal ik a zeggen,
• hetgene uwe harten u niet reeds gezegd hebben , indien de
„ drift de Item der eere en der nature in u niet verdoofd
• hebbe ? Ik brandde van verlangen om mijn kind weder to vin„ der , en haar to vergeven , voor dat ik nerve . Na tang en
„ verdrietig onderzoek ontdekte ik den weg , welken gij hadt
„ ingeflagen , en dat gij to zamen nsar Engeland waert vertrokken,
„ Na bet doorflaan van vele gevaren en vermoeijenisfen heeft de
• Hemel mijne zwervende fchreden herwaarts geleid, en, door
• mij mijn kind to doen ontmoeten, mijne bede verhoord . Ik heb
• geene fchuilplaats meer op de aards : de vreedzame hutben ik
„ ont-
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• ontweken, alwaar ik had gehoopt mijne oogen to fluiten . De
„ ondankbaarheid en bet verraad hidden dezelve ontheiligd ."• Vergiffenis, ougelukkige Grijsaard! vergiffenis, mijn Va• der !" riep ALFRED , deszelfs hand met zijne tranen befproeij ende . „ Alles , hetgene ik u heb ontroofd, wil ik u honderdvou• dig wedergeven . UwejBETTINA zalu niet wederom verlaten ;
• een heilige band zal mij aan hear fnoeren . Maar ik verzoek ,
• ik eisch, dat de plants, die mijn vergrijp heeft gezien, ook
„ getuige zij van mijn berouw . In de tegenwoordigheid ewer
• bergbewoners wit ik mijnetrouwe verpanden nan de belnin,, nelijkfte, aan de deugdzaamtte der vrouwen ."
DAMIANO, zijneDochter tegen zijnen boezem geklemd houdende, bezweek onder de overmate zijuer blijofchap . Zijne
ten hemel geflagene oogen fchenetl eat) den Oorfprong van al,
les goeds zijue dankbaarheid uit to drunken .
Zijn kind en
diens tninnnar voerde hij naar zijn vaderland ; aldaar werd de
huwefijksknoop gelegd, en flierf hij eeriang in de armen zijner kiuderen. Nu keerde ALFRED met zijne BETTINA naar ziju
vaderland, alwaar hij haar openlijk voor zijne echtgenoote erkende . BETTINA, to Londen in den fchoot des rijkdoms en der
grootheid levende, werd algemeen befchouwd alt bet fieraad
en bet model harer kunne . In onbezwekene huwelijkstrouwe
gaf ALFRED blijk,zulk eene vrouw wel verdiend to hebben .

BILDERDIJK.

Neen ! 'k wit niet meer de Lier hantere4 ;

Zij hang' verlaten nan den wand f
Kan ooit een zangtoon mij vereeren,
AMS BILDERDIIK de fnaren fpant?
'k Zie hem op floute en vlugge pennen
De Zon in 'c blidkend aanfchijn rennen,
Zijn' borst van Godlijk vuur ontgloeidt
Ih poog vergeefs hem na to treven,
't Ontbreekt me ann moed, -tan kracht en leven,
't Is ijdelheid omhoog to zweven . . . .
ik voei me aan de aarde vastgeboeld .
Vergeefs -- vergeefs - 't is ijdel pogen
De nachtlamp kwijnt bij 't zonnelicht ;
Het fchemert, dwarrelt mij voor de -oogen o
De gloed verbijstert mijn gezigt .
Wanneer in 't bloeijend lease-leven

Ons reeds gevocl en moed beg*ven,
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En 't vuur in borst en adren flaauwt ;
Wanneer wij , kwijnend, reeds verfmachten,
Bij 't vol genot van jeugd en krachten . . .
Beans 7 wat [taat ons dan to wachten,
Als eens de herfst of winter graautvtl
o Ja1 't is dwaas naar roem to ftreven,
Geboeid aan 't nietig aardfche flijk ;
't Is ijdelheid omhoog to zweven,
Bij de Arendsvlugt van BILDERDIJK :
Bet fchittrend licht, dat hij last fchijnen,
Dat alter Lichten glans doet kwijnen ,
Heeft Hemel-gloed alom verfpreid ; -Wee grijpt zoo flout als hij de faaren ?
Vie kan then Meester evenaren ?
Neen ! 't is genoeg hem na to flaren . . .
Te volgen - is vermetelheid .
Zou 'k mij dan flout in 't renperk wagen ,
Daar 'k reeds bij d'eerilen loop bezwijk?
Er is geen roem meet weg to dragen -De roem is flechts voor BILDERDIJK!
Waartoe ook kranfen to vergadren
Van dorre , reeds ver[torven bladren ,
Van jeugd en glans en fchoon beroofd?
Waartoe het flrijdperk in to rukken? . . .
Neen , Dichters ! werpt de Lier aan flukken
Er zijn geen' lauren ineer to plukken . . .
Zij zijn op 's grooten Dichters hoofd.
Doch wie zou hem geen' lauren gunnen?
- Den PINDARUS van Nederland ! Offchoon wij hem niet volgen kunnen,
Onze eer is aan zijne eer verpand ;
Erkennen wij zijn' hooge waarde !
Hij is 't, die onzen roem voor de sarde
Zoo grootsch .- zoo luisterrijk voldong ;
Die, de eelfle van APOLLO'S Zonen ,
Elks oor wist tot zijn' Luit to troonen,
En Heeds met meesterlijke toonen
Verrukkend - zielverbijstrend zong ;
Die vaak met 't grimmig lot moest kampen ;
Bij 't foltrend lijden van den tijd,
Ann 't Vaderland, trots vloek en rampen,
Zijn gAloos kunstvermogen wijdt ;
En - fchoon hij alles moest verliezen . . .
Niets kon zijn' dichtaar doen bevriezen -

Zij
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Zij gloelde fleeds van Godlijk vier ;
Ja! neergedrukc door 't pak der jaren,
Beroofd van haardilede en a!caren ,
Fen' fchuilplaats zoekend btj Barbaren . .
Steeds Klonk zijn' Vaderlandfche Lter .
Hoe heerlijk fchoon weet hii to (children
De liefde in at bent' teederheid !
De driften, wen ze 't Bart verwildren !
De deugd in al heur' majesteit!
Hoe weet hij met de taal to toovren,
En toovrend barren re verovren,
Te fmelten door den zachtflen gloed,
't Gevoel aan zijn gevoel to fnoeren,
De ziel ce fchokkeu
to beroeren, -Den geest met zich omhoog to voeren . . .
Hoe is hij meester van 't gemoed!
Hoe fleigert hij op trotfehe vierken,
AIs hij den God des Dags begroet!
De glans moog' 'sAdlers vlugt beperken,
Hem blindt - hem zengt Been zonnegloed ;
Hij' praa!t met fchicterende ftralen ,
Hij gloeit van fcheppende idealen ,
Hij grijpt bet Helden-fpeeltuig aan, --En de Aard' ziet hem met floure vingren
Om 't hoofd van Bern Wereld-dwingren
De glorierijkfle laurea tlingren,
Die zelfs geen' Godheid zou verfmafin.
Dat 't oog op echte PHEBUS Zonen
Der Oudheid vol %erbazing ftaar',
Op U, HOMEREN en DMARONEN!
Op U, 0 FLACCUs en PINDAAR! -Doch -- zoo men later' Dichtren noeme -.
Dat Duitschland dan op RLOPSTOCIt roeme,
Itaalje dan met TASSO prijk',
Dan moog' Brittanje Op MILTON brallen,
Dan zij VOLTAIRE de eer tier Gallen, -Triomf! de Feniks van bun alien
Is, Ne&rIand, onze BILDZRDIJL.
Gij , die zoo geheel de Zanger
Voor beter - edler leefkring zijt ;
Van 'c echt - oorfpronklijk dichtvuur manger,
't
eovrachtnuwe„
Gjlijd I
Fen' kroon van meet dan zonneflralen
„ Meet om uw' achtbren fchedel pralen,
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„ Gij zijt steer, dan uwe Eeuw vermag,
• Kunt lof en valfchen blaam verachten,
• Den roem der laatfte Nageflachten • Zie daar hetgeen GO hebt to wachten, ,, Den zegen van den jongfen dag!"

Wie zou dan 'c fpeeltuig nog hanteren?
Het hang' befloven aan den wand!
Geen zangtoon kan mij meer vereeren,
Als BILDERDIJK de foaren fpant. Doch wilde APOLLO nog gehengen,
Dot 'k eenen Loon flechts voort mogt breugen,
Dien grooten Dichter niet onwaard',
En mogt die toon aan hem behagen . . . .
Ik zoude er eeuwig roem op dragen,
En moedig wear naar lauren jagen Mijn' Citer weed op nieuw gefilaard .
SPANDAW .

QUID PRO QUO.

l er algemeene Audientie in zekere Duitsch-Franfche Stag
beyond zich onder andere een Garenfabrikeur, die, in
eene of andere qualiteit, eene pligtpleging bij den Yorst moest
afleggen . De Maire van zekere plaats fond nevens hem. Beiden waren even weinig gemeenzaam met de Fran/che raal , als
gewoon ten Hove to verfchijnen ; hetwelk uit bun voorkomett
en hunne houding genoegzaam biijkbanp was . - De Vorst,
de Zaal omguande , wendde zich eindelijk ook tot den Maire, met
de vrnag : „ Qui dies vous, Monfieur?"
Sire . . . . je fuis
la Maire (*). - De Koning, hem tijd
1lende geven out
zich eenigzins van zijne bedremmeling to herfeilen, wendde
zich tot den anderen , met dezelfde vraag . Het antwoord was

7

Moi , Sire . . . . je Jeuis . . . oui . . je juis Fabriqueur des Filles (t) .

.-Waarop de Vorst grimlagchende hernam : „ Eh biers! cou„ chez enfemble."
(*) In fede van
3s Mere.
(t) Fil, garen .
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Maire ; terwrjl 't as in rittpraak' klorik
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KOSIIOLOGISCHE GEDACHTEN, BETREFFENDE DE
VERMEERDERING EN VERIIINDERING VAN DL
HOEVEELHEID DER STOFFE VAN DE WERELDBOLLEN . Door Dr . E . F . T . CHLADNI .

II .

(Yervolg van bl . a34 .)

E r kunnen, bij een Wereldbol, ook deelen, alt vaste klompen, bij komen, en ook van denzelven afgaan . - Als op een Wereldbol, door eene uitbartting,
een kiornp zoo f'erk in de hoogte geworpen words, dat
de kracht, welke den klorrlp van den Bol naar buitert
drijft, in elk punt van zijnen weg fterker werkt dan de
aantrekkingskracht, zal dezelve niet wederom op deft
Boi terug vallen, maar in de rigting, in welke hij geworpen werd, zoo lang door het oneindig Ruim voort .
gaan , tot dat hij , als bij toeval , eenen anderen Wereld .,
bol nabij komt , door wiens aantrekking de beweging
van den klomp zoodanig veraraderd kan wo rden , dat
hij nu, naar mate van de rigting, van de fnelheid ett
van de aantrekking , of in eene in zich zelve met tern _
keerende kromme Iijn verder voortgaat , of zich , in •' t
vervolg , in eerie meer- of mindere uitmiddelpuntige Ellips om der aantrekkenden Bol beaveegt, of op denzelven neervalt . -- Op onze Aarde is de kracht der Vulkanen , voor zoo veei wij die kennen , in verre na
niet toereikende , om klompen zoo hoog op to werpen, dat zij buiten de aantrekking der Aarde kunnen
komen, en , zonder wederom neer to vallen , in het
Ruim blijven voortgaan ; doch op de Maan is daartoe eene veel geringer kracht noodig , deels oindat
de aantrekkingskracht der Maan, welke omtrent als
i tot 5, 3 tot die van de Aarde ftaac , reel minder
MSNW, . 1808 . NO . 7.
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* , en deels wegens den minderen weerttand van
den zoo dunnen Maans-dampkring : die kracht zou wet
naauwelijks grooter dan die van onze Vulkanen behoeven to zijn, en een ligchaam met eene fnelheid van omtrent 8coo •voeten in de eerfte fecunde moeten kunnen
voortdrijven (f) .
Dat de oppervlakte der Maan grootendeels door vul •

is

k a-

(*) De zoo verfchlllende aantrekkingskrncht der Wereldligebamen moet ook reeds op zich zelve eene zeer onderfcheide
bewerktuiging der daarop levende wezens noodzakelijk maken .-••

Dezelfde fpierkracht, welke op onze Aarde noodig is, om omtrent een voet hoog op to fpringen, zou ons op de Mann verfcheide voeten naar de hoogte verhefFen ; - op Jupiter zouden wij ons als met honderden ponden belast gevoelen ; en op
de Zon zoude onze kracht naauwelijks toereikeude zijn ont
flechts regrop to flaan ; -- op nog grootere Wereldligchamen,
hoedanige wel fommige Planeet-aa{;iige Nevelilerren mogen
zijn , die op afflanden, op welke de vaste Sterren als punten
gezien worden, zich als fcbijven vertoonen, zouden wij ons
nog meer bezwaard vinden .- Indien derhalve, gelijk hoogstwanrfchijnlijk is , zulke Wereldligchamen ook door dierlijke
wezens bewoond worden, moet bij dezelve of de kracht der
fpieren in gansch andere verhoudingen tot derzelver ligchamelijken inhoud zijn, of zij moeten, om zieh to kunnen bewegen , van eene digtere vloeiflof omgeven zijn , welke, gelijk
bet water ten opzigte der Visfchen, bet grootlle gedeehe vats
bunne zwaarte draagt .
CHLADNL

(f) De Heer notssON berekende deze fnelheid op omtrent
66Ag voeten in eene fecunde, dot een weinig minder is dan de
fnelheid, welke de Heer BlOT berekent, to weten van 7771
voeten ; welk verfchil ontflaat, doordien de Hr . BLOT de masfa
van de Maan wat zwanrder nam, dan die, welke de Heer DE
LAPLACE bij zijne onderzoekingen van de Theorie der Maans •
beweging gevonden heeft . - Een Engelsch Natuurkundige
meende, dat eene fnelheid van Itooo voeten vereischt zoude
worden, om een ligchaam nit de Mean voort to werpen ,. zoo
dat bet tot dezelve niet wederkeerde, welke bijna bet dubbel
is van de fnelheid , die de Heeren BLOT en rorssory vonden ;
dock hij gebruikte waarfchijplijk eene to groote waarde voor
de masfa van de Maan, welke men thans weet dat veel minder
Is, dan door NEWTON was opgegeves;.
Dg Fert&kr.
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kanifcbe uitbar(Hngen gevormd is , kan duidelijk geaien worden, (zelfs toont dieeene flechts vlugtige beIchouwing der afbeeldingen van de Maans-oppervlakte,
in de Selenotopographifche Fragmenten van den Heer
SCHROTER ;) gelijk dan ook nog in latere tijden meermalen lichtverfchijningen en nieuw ontftane Kraters op
de Maan zijn waargenomen .
Thans is mijn gevoelen, dat de van een vurig Luchtverfchijnfel verzelde Ijzer- en Steenklompen, welhe zoo
dikwijls op onze Aarde neervielen, niets anders dart uitwerpfels der V ulkanen van de Maan zijn ; en bet is mij genoeg , in mijne Verhandeling over den oorfprong des
door PALLAS ontdekten IJzerklomps , in dezen tijd , de
eertte gezegd tehebben, i) datdevoorhandenzijnde verhalen

van zulke neervallingen geene verdict tfele# , waar werkelijke waarnemingen van natuurverfchijnfeten waren ; .o) dat
deze klofnpen van buiten tot ons komen, en geenszins op-

werpfelen zip van de oppervlakte der Aarde naar de
boogie, die weer neervallen ; dat zij ook niet door een
zamenloop van deelen in onzen dampkring ontltaan .
Bet zou wel kunnen zijn, dat die Maan-vulkanetr, wel.
ke ons nu en dan eenige uitwerpfelen toezenden, zich
op de naar ons toegekeerde helft der Maan , aan de zijde , welke wij westwaarts zien , en die van de rigting, naar
welke zich de Maan beweegt, is afgekeerd, bevinden ;
waardoor dan de centerfchttwende kracht door de kracht
der uitwerping grootendeels zoude vernietigd worden .
Dewijl de neergevallen klompen in hunne beftanddeelen zoo veel overeerlkomst hebben, en alle, met uitzondering van de door BALDUIN, in de Miscell. Arat . Curio,:
1677 . Ilpp. pag . 29.7- onderzochte, indien men hierop
kan vertrouwen , (zie GILBERT, 4nn. $V : 314) tit ijzer
met nickel verbonden (*), of uit een mengfel van die
(') Ijzer, dat in de meeste ligehamen op onze Aarde ge .vonden wordt , kan ook wet een voornaam beflanddeei v : n
andere Wereldligchamen zijn . --- De zeer kleine fliugeringe!t
van de magneet-naalde, welke men, overeeukomftig de verfchillende ilanden der Zou en der Main, waargenomen heeft,
hebben waarfchijulijk geene andere oorzaak, dan dat, even
gelijk ai bet ijzer, dat in onze Aarde is, een grooten magneet
ujtmaakc , dit zelfde ook even zoo bij andere Wereldligchawen plaats, heeft ; - zoodat aldus de Zon en de Maan, want
aeer
T z
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rnetalen met keiaarde en bitter- aarde, met eenigc zwavel, en fomtijds oolt wat kalkaarde , be(1aan, roag mert
vermoeden, of, dat verfcheiie Maan'ewesten oud ;:rlin
in hunne beilanddeelen overeenkomen (hetwelk eenigzins waarfchijnlijk wordt, doordien de gemiddelde di(Ytheid der gevallen klompen met de digtheid van bet liy
ehaatn der Maan tamelijk overeenkomt), of, dat de tot
ons gekomen uitwerpfelen flechts van eenen , of van weinige, digt bij elkander gelegen Vulk .,nen voortkonren ;
andere Vulkanen mogen wel misfchien Been kracht ge .
noeg hebben, om uitwerpfelen buiten de werking van
de aantrekkingskracht der Mann ce- bren"err, of dczelyen in zulke rigtingen voorttluwen , dat zil gehee,•1 en

21 naar buiten in bet Ruim voort ,gaan ; vele klompen
kunnen ook door de aantrekkingskracht der Zronne gevat
worden , inzonderheid wanneer cene uitwerpiug van de
van ons afgekeerde zijde der Maan ten tilde van de nieuwe Maan gefchiede (*) .

Een

veer derzelver magnetifehe As eenigermate naar ons toegekeerd
is , eene zv akke ebbe en vloed in de magnetiCche kracht der
Aarde veroorzaken ; hijna zoo als zulks , op de Zee, door
derzelver aantrekking in de aantrekkingskracht der Aarde ge-

fchiedt.

CH '.AD N1.

(*) Het verdient bijzondere opmerking, en vermeerdert do
waarfchijnlijkheid, dat deze klompen niet tot onze Aarde be .booren, maar daarop van buiten neerkomen, dat } het zamenfiet
van dezelve en butane befianddeelen, in alien die ondvrzocht
zijn, hoe zeer op verfchillende tijden en zeer ver van elkander verwijderde plaatfen gevallen of gevonden, zeer nabii dezelfde ziin, en dat zulk een zamenfiel van deelen in geene bekende mijnftoffelijke voortbrengfels van onze Aarde gevondea
words . De Graaf DE BOURNON, Lid van de lioniriklijke Societeit to Louden , onderzocht de Luchtfleenen, welke, in
September 1753 bij Tabor iii Bohemen, den i6 Tuni ; 1794 to
Siena in Italie, den 13 December 1793 to Tork%hire in /s'ngeland, en die, welke den 19 December 1793 to Benares i :r Indie vielen, en beyond, dat die alle, hoe zeer ook in grootte
verfchillende, over derzelver geheele buiten-oppervlakte met
eene zeer dunne, donker zwarte, korst bedekt waren, welke
geen glans had, en doorzaaid was met kleine oneffenheden,
die het gevoel als van fijn fegrija-leder veroorzaakten .
lie ileenen gebrokee zijude, vertoonde zicii bet bitrnenite
grijs
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Eon zeer treffend voorbeeld van verandering in bet ligchaam
rijs van kleur, als een korrelachtig weeffel, in den eerflen opflag naar grof zand gelijkende en fcheen nit vier onderfcheidene Man to beflaan , welke bet vergrootglas gemakkelijk
deed onderkennen .-- Een van deze, die overvloedig door oe
fleeneu verfpreid is , heeft de gedaante van kleine bolletjes,
tvaarvan fommige volitomen rond , andere volkomen langrond
of Elliptisch zijn , en onderling in grootre, van een papnverznadje tot een erwt, verichillen ; eenige weinige vindt men, die
grooter zijn ; hun kleur is grijs, op bet bruin trekkende ; zij
zijn geheel en al ondoorfchijnend, zeer broos, en worden alle
even gemakkelijk , in alle rigtingen , gebroken , met eene
fchulpswijze breuk .
De tweede foort is een ijzer-houdende Pyriet, van onbepaalde gedaante , van kleur geel - roodachtig , vri j wel naar de
kleur van bet Nickel gelijkende ; deszelfs weeffel is korrelig,,
en gevijld iijnde, verkrijgt men een zwart poeder : deze Pyriet is onregelmatig in de zelfflandigheid der fleenen veraeeld e
en wordt door den magneet niet aangetrokken .
De derde foort beflant nit kleine ijzerdceltjes, in den that
van metaal ; deze worden onder den hamer gemakkelijk geplet
en gerekt, en geven aan%de geheele masfa der fteenen de eigenfehap van fleck door den magneet to kunnen worden nangetrok'ken : zij zijn veel minder talrijk in de fleenen dan de pyrietdeeltjes, en worden door den magneet zeer ligt afgefcheideu,
als de (teen tot poeder gemaakt is .
Deze drie foorten van floffe worden door middel van eene
vierde, welke aardachtig is, met elkander verbonden ; deze
is grijsbiaauw , en zeer los zamenhangende, waardoor men,
met de punt van een mes , en zelfs met den nagel van den vinger, zeer gemakkelijk alle de andere deeltjes losmaakt, en de
fleen, met de hand alleen, ligtelijk gebroken kan worden .
De zwarte en dunne korst, welke de oppervlakte bedekt,
is zeer hard, en geeft flerk vonken met her vuurflag ; zij is
zeer broos , wordt onder den bamer verbrijzeld, en verhoudt
zich geheel en al als de door den magneet fleck aangetrokken
wordende zwarte ijzerkalk .
Deze korst is echter, even als de fleen zelf, doorzaaid met
kleine ijzerdeelties, in den metaaivormigen flaat ; welke door
den glans, then zij aannemen, als men de vijl ligtelijk over
de korst mat gaan, gemakkelijk onderkend worden .
Wanneer de ileenen door uitademing bevochtigd worden ,
geven zij een kleiachtigen reuk . - De Engelfche Scheikundige EDWARD HOWARD ontleedde de vier foorten van
Den fleen van Torkfhire
3g Grein van bet fineedbare gedeelte gaven 4 grein aardachT 3
ti-
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chaam van een 1vVererdbol is ook, naar alien fchijn , de ver.
brij-

tige floffe, 4 grein Nickel, en her overige ijzer
j53Grein van bet aardachtige gedeelte gaven
Keiaarde
75 Magnefia
.
37 48 IJzer-Kalk
2 Nickel -Kalk
De Baheemfc, a Ileen : '
r6 Grein van dezelve gaven 2, 5 aardachtige ftoffe, en in
de 14 overige greinen bevonden zich t,5 grein Nickel .
35 Grein van bet aardachtige gedeelte gaven
Keiaarde
25
Magnefia
9-5
Ijzer- Kalk
23 -5
Nickel- Kalk
1-5
Waaruit blijkt, dat deze fleenen, hoe zeer op verfehillende
tijdcn en plaatfen gevallen, niet alleen in bet uitwendig nanzien overeenkomer., maar ook bij eene fcheikundige ontleding
bijna dezelfde produaen geven .
Stoffe door BOURNON in de Luchtfleenen gevonden,
ieder afzonderlijk :
Van den fleen van Benares gaf hem do eerfle foort IJzer met
Nickel . De tweede, of pyriet-aardige foort, gaf
Zwavel
• - 2
IJzer
10- 5
Nickel
. - I
.- 2
Aardachtige flof
De derde foort was een mengfel van Ijzerkalk , welke door
den magneet werd aangetrokken, en van Nickel : 23 grein vas
deze IlolFe gaven
IJzer
16 - S
Nickel
6 - 5
Her vierde of aardachtig gedeelte gaf
Keiaarde
42
Magtnefia
is
34
Ijzer-Kalk
2-5
Nickel-Kalk
De fleen van Sitna door hem onderzocht zijude, was de
sitilag :
Keiaarde
r
70
Magnefia
•
34
IJzer-Kalk
•
52
Nickel - Kalk
•
3
De Fertader.
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brijzelde Planeet (*), van welke tot hiertoe reeds drie
ftukken gevonden zijn, en verfcheide andere waar .fchijnlijk nog zullen ontdekt worden ; terwiji andere ftukken
ook in loopbanen , die niet in zich zelf terng keeren , misfchien in bet oneindig Ruim voortgaan . -Het ftrekt gewis den voortreffelijken OLBLiRS groorc lijks tot eer, dit denkbeeld eerst voorgedragen , en
na de ontdekking van twee dier ftukken, waarvan hij
er zelf ~rsn vond , de plaats aangewezen to hebben,
waar men meerdere zoeken moest (dewijl de loopbanen
van die, welke eenen Ellipti[chen kring hebben verkregen, aldaar elkander treffen moesten), alwaar men ook
werkelijk bet derde auk vond, en waar men kan hop--n
nog meer disjectce membra Planetce (weggeworpen ftukken van de verbrijzelde Planeet) to zullen vinden (t) .
[let zij mij , ten befluite dezer Verhandelinge, vergund, mijne verbeelding eenigzins den teugel to vieren .
Vreeumde en ongewone denkbeelden, zoo tang zij bevestigde waarheden niet tegenfpreken , of niet in derzelver
plaats genomen worden , brengen de wetenfchappen geen
nadeel toe, en kunnen fomtijds meer, dan gewone voorftellingen , tot vele nieuwe , en welligt zekere ontdekkingen leiden .
In de Natuur is niets volftrekt groot of klein ; de
voorwerpen zijn zulks alleen in betrekking tot andere
grootere of kleinere . -- Men kan des met de hoogfte waarfcllijn-

(*) Het is onbegrijpelijk , dat men niet reeds voor langen
tijd met eenige zekerheid vermoed heeft, dat er tusfeheu Mars
en Jupiter eene Pianeet moest zijn, terwijl toch nergens in de
Namur, daar cene foort van progresfie plaats heeft, zulk eeu
in 't oog loopende fprong, als bier, zoude gevonden worden . - Reeds in mijn elfde of twaalfde jaar flrekte mij de
onregelmatige afftand tusfchen Mars en Jupiter, zoo dikwijls ik
eene Kaart, waarop de loopkringen der Planeten geteekend
waren, bezag, tot groote ergernis ; en ik verwachtte reeds fea
dert dien tijd met reikhalzend verlangen, dat een aldaar zich
bevindend Wereldligchaam zou ontdekt worden .
CH LADNI.

(t) Deze verwachting is reeds vervuld : dezelfde werkzame
Sterrekundige OLBrRS vond den Q9 Maart 1807, des avonds
ten 8 ure, een vierde tuk , of kleine Planeet, welke men
,r
den naam van Vesta heeft gegeven.
T4

Qe Psrtalsr,
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fchijnlijjkheid aannemen, dat bij Wereldbollen of geheele Wereld(telfels, even zoo wel als in bet klein, vaneenfcheidingen en verbindingen, to zamenvallingen en
uitfpiingingen, van bet geheel of van enkeledeelen,verbreking der befiaande orde, en het onttiaan van nieuwe
orde , plaats vinden .
Ons Zonneflelfel en andere dergelijke telfels der vaste
Sterren ziin joist niet altijd zoo geweest als zij nu zijn,
maar elk heeft zich op zekeren tijd gevormd . Zulk cene
vort-Aing kan ik •m ij niet anders voorftellen, dan vole
pens hergeen door de beide Heeren MARSCHAL VON BIEI3ERSTErN, in hun bier vooraangehaald gefchrift,isvoorgedragen ; dat, namelijk, ligchamen, nit verfchillende
ftoffen beflaande , door uitharfting, of ook door eenige
andere voortwerpende beweging gedreven , (welke ook,
indien dia iiiet loodlijnig op het middelpunt gewerkt
heeft, de oorzaak der wenteling oin de as kan zijn,)
voortloopen, en kleinere door de aantrekking der grootere zoo bewogen worden, dat zij of met dezelve to zamen florten , en deze vergrooten , of dat derzelver eerRe beweging in een Elliptifchen of anderen kromlijnigen
emloop veranderd wordt (*) .
Omdat Manen om Planeten , en Planeten om onze Zon
loopen, en dit even zoo bij andere Zonneftelfels kan
plaats
(*) !)It laatne zoo ook we! bij de meeste ICometen kunnen
pla ;rs hebben, die waarfchijnlijk ni-et tot bet beftendig gevolg
der Zonne behooren , maar flechts eene werpbeweging volgen,
welke toevallig tot de Zon naderende, door hare aantrekking,
plrab'>lisch gebogero words ; zoodat de terugkomst van de
xneeste we! re vergeefs kon verwacht worden . - Van een ,
die ceruggekeerd is, en misfchien nog van eenige andere, kunnen de rigting, fnelheid en aantrekking in zulke verhoudingen
geweest zijn dat derzelver banen Elliptisch geworden zijn .
Bij deze gelegenheid moet ik aanmerken, dat, dewijl geen
vase kern bij de Kometen is waargenomen, en zij flechts nit
vlbeihare of dampvormige ffoffen , welke naar bet middelpunt
meer en meet verdikc zijn, fchijnen to befnaan , in gevalle dezelve ook door bewerktuigde wezens bewoond worden, deze gewisfelijic eene .ganschanderelevenswijze,dandievanandereWereldbollen, moeten hebben ; want dewijl daar nergens cen vaste
pond is, leven zij eigenlijk niet op, maar in her Wereldligchaam ; waarfehijnlijk in flreken, die nader bij, of verder vat :
bet middelpunt zijn, naar mate hun dit hnnne digtheid en vele
:ridere hulpali, ldelen toelaten .
C11LADNI .
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plaats h_ebben, volgt nog joist niet, bij opklimming,
dat ook Zonnen en nog grootere Wereldligch amen om
een tniddelpunt loopen moeten ; men zou toch ergens
met zijne gedachten bij een hooger ftelfel moeten ftil .
Nan, boven 't welk aan zulk een omloop ow een middelpunt niet meer gedacht kan worden :wantidels
les zich ow een gemeen middelpunt bewoog, zou dat
door zijne aantrekking toch wel niet tot in bet oneindige kunnen werken, en buiten zekere grenzen zou allies
ledig moeten zijn ; hetwelk tegn waarneming en gezond
verfland ftriidt .
Wanneer men ook de zaak van den kant der noodzaItelijkheid of doelmatigheid befchouwt, is wel voor donkere Wereldiigchamen, als Planeten en Manen, inzonheid wanneer die door bewerktuigde wezens bewoond
worden , een omloop noodig , ten einde licht en warmte aan alle zijden zouden kunnen verfpreid worden ;
doch voor onze Zon en andere vaste Sterren, die reeds
licht en warmte in zichzelven hebben , laat zich daarvan
geese nuttigheid zien . - Waarfchijnlijker komtt bet
mij voor, dat de meeste van deze voortloopen, gedreven door voortwerpende krachten ; welke bewegingen
echter door velerlei aantrekkingen eenige veranderingen
ondergaan kunnen . HERSCHEL befluit uit de toenemende af(tanden van verfcheide vaste fterren aan den eenen
kant, en uit de nadering tot elkander der fterren aan den
anderen kant van ons Zonneftelfel, dat de eigen beweging
der Zon thans naar de Ster k in bet (terrebeeld tIErtcuLEs
been gnat, immer voor zoo ver zulks zich tot hiertoe,
daar men eerst federt korten tijd begonnen is naauwkeuriger waar to nemen, laat bepalen . - Eerst na honderden, en welligt na duizenden jaren, zal men dit nit
de waarnemingen naauwkeuriger kunnen beoordeelen ;
to weten, of men thans maar een klein en onbeduiderid
gedeelte_van eenen Elliptifchen loopkring waarneernt,
wellte van de beweging in de raaklijn niet to onderfchei .
den is, dan of die rigting dezelfde zal gebleven zijn,
en alzoo her uitwerkfel van eene werpbeweging is . - 1k
vermoede, dat bet laatstgenoemde zich zal bevestigen .
De niceste Planeet-gelijkende Nevelfterren, welke op
dezelfde verbazend groote af(tanden als de vaste Sterren, en waarfchijnlijk op nog veel grootere, met eene
bemerkhare middellijn worden waargenomen , zijn misfchien niets anders, dan ontzaggelijke , alle onze be.
gripT 5
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grippen van grootheid to boven gaande, verzatnelplaat+
ien of Maggazijnen voor geheele Wereldilelfels , welke
daaruit gevormd kunnen worden , wanneer de itof, 't
z ij geheel, of bij gedeelten, door uitbarflingen, fterker darn de aantrekkingskracht werkende , verftrooid
Men kan hiertegen niet inbrengen, dat in
wrn•d t .
een zeer -root ligchaam de aantrekkingskracht der deelen onderling zoo geweldig fterk zoude zijn , dat zij bijna niet zou kunnen overwounen worden ; want hoe
grooter zulk een lii-chaam is, des to flerker kunnen ook
de in hetzelve , door iuwendige gistingen of foortgeiijke (;hemifche werkingen , verootzaakte uitbarftingen zijn .
HERSCIIEL heeft verfcheide Nevelfterren waargeno .
men , in wier binnenfte een lichtend punt is, en van welk
punt ret licht naar buiten flaauweren flaauwer wordt .1-let fchijnt met de Natuur niet overeen to komen, dat
men deze Nevelfterren voor hoopen van vaste Sterren
zoude bouden , die zich om een gemeen middelpunt be .
wegen . - IHet zou moeijelijk to begrijpen zijn, dat
doze Wereldligchamen niet, gelijk de Pianeten om onze Zon, of de Marten om de Platleten, in hetzelfde,
of bijna hetzelfde"vlak, maar in allerlei rigtingen, zoo
digt door elkander bewogen wierden, -dat men overal
eene gelijkvormigeafneming van het licht bemerkt, zonder dat verftoringen of opeenftortingen daarvan het gevoig zouden zijn . - Veel waarfchijnlijker komt het m .ij
voor , dat het licht , hetwelk de kern omgeeft , bij
fornmige, door eene dadelijke branding, of foortgelijke
ontbin~deude working , veroorzaakt words (*) ; bij ande .
(*) Dit fchijnt bij de bekende Ster in Casfaopea plaars gehad
welke (gelijk ik mij herinner geiezen to hebben)
eci ;sklaps met een zeer helder wit licht verfcheen, betwelk met
dczelfde veranderingen van kleuren , als van eene langzamerhand uitgaande viam , of van een wirgloeijend ijzer, dat langzaam verkoelt, afnem, tot de geheele uitblusfching toe ; welke geheele verfchijning omtrent if jaar duurde, doch welke
ongetwijfeld vele jaren later bij ons is gezien geworden, dart
dezeive wezenlijk gebearde. (**)
to bebben,

CH LADNI.

(**) Deze Ster wdrd door TTCAO YRAHe den IT November des jaars
geziea ; sin was van den beginne hater verfchijnina of seer blinken-
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dere, door ontelbaar vele klompen , welke door Chemifche uitbarflingskrachten van binnen naar buiten nitgeworpetl zijn , en zich tot Sterreftelfels gevormd heb .ben (*) ; of misfchien vormen deze zich nog gedeehelijk, en gaan, wanneer de voortwerpende kracht in elk
punt des aftlands iterker dan de aantrekkingskracht
werkt, aanhoudend verder, meer naar buiten, of vallen,
indien bet tegendeelplaats hebbe, na lange tijdruimten,
gedurende welke ook verfcheide voriningen gebeurd kunnen zijn, wederom op bet middelpunt terug : zoodat wij
misfchien in de gelegenheid zijn , om daar eenige, federt
langen tijd voortdurende, Wereldfcheppingen en verbrekingen, op eenen grooten afftand, to kunnen befchouwen . -- Te bejammeren is bet, dat niet voor duizenden jaren afbeeldingen en waarnemingen van zulke, voor
de kennis van den Wereldbouw bijzonder belangrijke,
voorwerpen gemaakt zijn ; gelijk dezelve nu door HERScHEL gegeven zijn ; dewijl men dan, uit de federt zul-

ke

kende, even of zij eensklaps in a1 haren buster daargefteld was, overtrof Syries, de helderite vaste Ster, in glans, en de Planeet Jupiter,
in zijnen naasten stand bij de Aerde ; met 4e maand December cleszelwen jaars begon haar iicht langzaam of to nemen, tot in de mmaand Maart
1574 , wanneer se nit het gezigt verdween ; - zij had geen merkbaar
verfchilzigt (paral'laxls), noch eenige eigen teweging ; waaruit blijkt,
dat zij niet tot de Planeten of Kometen, naar tot de vaste Sterren
behoorde, dewijl ziranderzins een zeer bemerkbare jaar-parallaxis zoos .
de gehad hebben .
In bet jaar 1604 verfcheej een dergelijke nieuwe Ster in hetfterrebeeld Serpentarius ; zij was den xo OEkobot van dat jaar zoo giansrijk
als de Ster in Citsflopea in 1572 , en bleef zigtbaar tot in de maand
OEtober •1 605 . KreLEa, kon geen verfchilzigt, of eenige beweging met
betrekking tot andere Sterren, aan dezelve'wsarnemen ; waaruit blijkt,
dat zij ver boven den loopkring van Saturnirs was. Geen van deae
beide Sterren is federt weder gezien .

De Vertaler.

*) I
onderfelting van isVFFON , dat onze Aarde en de
andere Planeten nit de-Ion uitgeworpen touden zijn , is zeer
ouDatuurlijk . --- Door zulk eene uitwerping kon wel eene
beweging van binnen near buiten veroorzaakt worden, die of
sltijd voortging, of, wauneer de werpkraebt eindelijk door de
nantrekkingskracht overmeesterd wierd, wederom naar binnen
terugkeetde ; dock geene Elliptifehe , bijna eirkelvormige ,
omloop ; tot welken veel meet een zijdwaarts , in de rigting
van de raaklijn, gegeven float noodig zoude geweest zijn .
CI!LADNi,

ara
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ke vroegere tijden voorgevallen veranderingen, over veIe taken met veel nicer zekerheid zou kuninen oordeelen .
Fen der merkwaardig(te verafgelegene voorwerpen,
hetwelk onder alien de meeste opmerking verdierlt , is de
bekende Nevelilek in Orion, *an welke verfcheide veran
deringen van licht en gedaante zijn waargenomen ; die
zic h
h ook op cenige plaatfen door eene aanmerkelijke
zwartheid van den minder donkeren grond deS llenrels
onderfcheidt . - Dezelve fchijnt mij (inzonderheid naar
Bone , door den. Heer Landmaarfchatk VON HAHN vervaardigde, groote afteekening to oordeeleu) niet anders
to zijn, 0-an een zeer verafgelegen, verre achter fommie voor dezelve zigtbare Sterren , zeex groot donker
fgchaam , van eene onregelmatige gedaante , met uit> eeklels voorzien (*) , bij hetwelk op fommige plaatfen , inzonderheid aan de uitfteeklels, een branden of
nitbarlren naar verfchillende rigtingen gezien wordt .
I-let fchijnt, dat bier cene wezenlijke «rereldfchepping
gefchiedt , en wel onder die , welke wij mogten
Rtinr:en bemerken , waa-rfchijnlijk de naaste . i Ik wage bet , bier bet denkbeeld voor to ftellen , dat wel onze Zon met derzelver gevolg van Planeten, en de overige vaste Sterren, die tot den hoop, waarvan ons Zeniaefrelicl ecn deel is , behooren , uitwerpfeis van dit
groote ligchaam konden zijn, en aan hetzelve hun behtaan en beweging to danken hebben . - De volgende
gronden zullen (indien die al geene bewijzen zijn) ech .
ter volkomen toereiken, om dit eenigzins zeldzame vermoeden bet befpottelijlke en elrkel willekeurige, dat men
anders daarin vin'den mogt, to benemen, en. misfehien
om onhevooroordeel4e onderzoekers tot verdere navorichingen aan to moedigen .
i) De beweging van de Zon naar fret fterrebeeld Herca,les, welke IIr'0CIIEL meent plaats to hebben, gaat
regtiireeks (met eene geringe afwijking) van deze Nevelvlek af ; ca bet verwijderen van elkander van eenige Sterren
(*) Alleen ligchamen, welke om hunne asfen draaijen, moeten eene made of bijna ronde gedaante hebben, wanneer vele
hunner deelen vloeibaar, of anderzins toegevend zijn, of geweest zijn ; doch de -gedaante van een ligehaam, dat met om
yijne as draait, kin oak anders zi-jn .
CH14ADNI.
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Yen aan den eenen kant van ons Zonneftelfel , gelijk
ook bet naderen tot elhander van Sterren aan den anderen kant, doet zich omtrent zoo voor , als zou moeten
gefchieden, wanneer eene voortwerpende beweging vaii
dit middelpunt naar buiten plaats had .
2) Aan de eene zijde des Hemels, van welke deze Ne.
velvlek als bet midden kan gehouden worden , (in-zonderheid in Orion en deszelfs nabunrfchap) zijn de Sterren metr opeengepakt , en hebben meestal eenen zeer
helderen giant ; zelfs is de grond van den Hemel aldaar,
waarfchijnlijk door zeer vete niet van elkander to onderfcheiden Sterren, minder donker dan elders ; -- aan
de tegenoverltaande zijde zijn daarentegen de Sterrea
minder opeengepakt, meestal bleeker, en vole bijna
als in een nevel gehuld ; zoodat de Landinaarfchalk
voN nAnN , in een der Aftronomifche Jaarboeken van
BODE, zeer juist aanmerkt, dat alles aan den eenen kant
een verfcher en jeugdeliiker, en aan den anderen kant
een flaauwer en meer verouderd aanzien heeft .
Door volgende waarnemingen An deze Nevelvlek (van
welke men, ter betere beoordeeling der lichtsveranderingen, eene zeer naauwkeurigeafbeelding op een zwarten grond hebben moest) en verdere vergelijkingen der
fchijnbare plaatsverandering van fommige kleine Sterren , zal bepaald worden , of deze voordratt met de
Natuur overeenkome, dan niet ; en ik wensch daarom,
dat men, bij waarnemingen en vergelijkingen van deze
foort, daarop acht zal geven .
aaMM--WAAItNEMING, BETREFFENDE DE KOEPOKINENTING .

Onder de no„ heerfchende vooroordeelen, die 's men~J fchen veritand niet alleen oneer aandoen, maar ook
der Maatfchappije tot geen gering nadeel ftrekken ,
behoort buiren kiff ook dat , hetwelk nog bij geen Bering aantal menfchen blijft plaats grijpen tegen bet inenten .der Koepokken (#) ; ja het gaat zoo verre, dat,-het
zij
(*) Ben treffend bewijs hiervan leveren, onderandere, de
maandelijkfche fterflijsten athier in den Haag, alwaar wij vinden, dat er. in .elke maand nog een aanwerkelijk aantal kludem
ran aan de Kinderpokkea fterft .
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zij door vooroordeel, het zij door eene onberedeneerde
of ongepasre vreeze gedreven , men geene gelegenheid
laat voorbijgaan , om deze nooit volprezene kunstbewerking in een verkeerd daglicht to ftellen . 1-let volgend
Geval ftrekt, niijns bedunkens, hiervan tot een fprekend
bewijs .
01) den a often Julij 18o7 werd ik verzocht to vaccineeren de Kinderen van J
IV. . ., wonende alhier .
A vaccineerde eerst her jongfte kind, dewijl ik toen ter
tijd fchaars van koepokftof voorzien was , an deze kunstbewerking aan nog meet kinderen moest verrigten . Dit
hind nu was een zeer gezond jongetje van Dog geen twee
jaren . Ik verrigtte de inenting op beide de armen, en
deed op elk twee iteekjes, met een bijzonder lancet , met
zeer goede koepokliof geimpregneerd . Van deze vier
fteekjes verdwenen er drie ; doch van een , namelijk op
den linker arm, lion men reeds op den derden dag zien,
dat de inenting gevat had, en bij dit laatfle liep de vaccinatie geregeld af. Nu was mijn voornemen geweest,
net . ander kind (zijnde een meisje , ruim zes ja .
Yen oud , doch van een ongezond geflel) to vaccineeren de bras a bras van haren broader ; doch dit meis .
je kreeg tocn ter ti jd de mazelen, die in den Haag gedurende langen tijd Diet ophielden to grasfeeren ; weshalve
jk van dit mijn voornemen afzien , en eene bekwatner
gelegenheid moest afwachten . Dit gelukte mij zes
weken daarna , en ik vaccineerde dit meisje met ftou ,
die ik genomen had van een zeer gezond kind, vGbr den
negenden dag ; doch de inenting, aan dit meisje verrigt,
Lop vruchteloos af . Ik herhaalde dezelve drie waken
daarna , met hetzellie gevolg . Nu was mijn voornemen, het nog eens voor de derde reize to vaccineeren,
en dat wel de bras a bras van een kind , bij hetwelk de
vaccinatie wel gellaagd was ; doch de ouders verhaalden
mij toen , dat zij zich to binnen gebragt hadden, dat
bet kind , hetwelk ik nu reeds twee reizen vri chteloos
gevaccineerd had, cans buiten den Haag bij iemand hunner familie gelogeerd zijnde, eene huidziekte had gehad,
en dat zij Diet wisten of her echte dan we .] onechte kin.derpokjes geweest waren ; wesbalve zij , daar de vaccinatie nu bij dlt kind tweemaal vruchteloos afgeloopen was,
verkozen bet daarbij to laten berusten . Maar war gefieurt er ? In de maand April dezes jaars bij can mijner
itennisfen komende , verhaalde daze nlij , dat de ouders
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ders van die kinderen . verfpreidden , dat hun kind, bet: ik gevaccineerd had, thans laboreerde aan de kinwell
derziekte . Zoodra mij dir ter ooren kwam, alhoewel ik
niet twijfelde of er had cen misverfland plaats, begaf ik
niij evenwel dadelijk naar deze lieden , dewijl ik het der
moeite waardig achtte, met alle naauwkeurigheid te onderzoeken, wat er van de zaak ware . Atdaar kornende,
vond ik het meisje, bij hetwelk de vaccinatie tweemaal
vruchteloos afgeloopen was, indedaad laboreerende aan
echte kinderpokjes ; bet jongetje daarentegen, bij hetwelk maar den fleekje der vaccinatie een geregelden loop
had gehad, geheel en al bevrijd ; hij bleef dag en nacht
bij zijne zuster, bij vie de pokken gelukkig afliepen, ja
hij fliep zelfs bij haar , dewijl deze menfchen van cen
geringen ftand en this naauw gehuisd waren ; , hij was
this op alle wijzen aan de befinetting blootgeflela, en
bleef vrij, tot groote vreugd der ouderen .
Uit dit Geval, gelijk daarva .n reeds sneer dan een voorbeeld voorhanden is , leeren wij , aan den eenen kent, dat
de,Vaccinatie, ofichoon herhaalde reizen in bet werk
gefteld , wanneer zij haren geregelden loop Diet heeft,
ge nszins e n vo rbehoedmid el tegen de echte kinders pokjes oplevert
; maar dat zij, aan de andere zijde, 'inthen flechts een enkel iteekje der Vaccinatie een geregeld
gevolg heeft , het zekerlte voorbehoedmiddel tegen ds
Kinderziekte is .
'SRage,
A. DZ PINTO, cfUnior .
s Mei 1803 .
Ned. Do6Ior.
DE BEHOEDZAAMHEID, WELKE ER VEREISCHT WORDT
1IJ HET TOEDIENEN VAN GENEESMIDDELEN ., WAARVAN MEN DE KRACHTEN I IET WEET , DOOR EEN
VOORBEELD GESTAAFD .
jn den Herfst van het afgeloopen jaar werd mijne hulp
j verlangd bij eene Lijdetesfe, welke ik met de geweldigite pijnen worftelende vt nd ; een zeer clerk zweet be .
dekte haar geheele ligchaatn , terwijl zij eene aanmerkee lijke hoeveelheid bloeds , en van eenen bloedigen afgang,
onder de hevigite perfingen ontlastte . In dezen gevaarvollan toeftand fchreef ik haar het volgende voor
Ek Ma-
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1Wucil. g . Arabic . unc . vf.
Laud. liq . Sydenh . gtt. LX.
Syr . altheae gj .
m . d.
Ik liet hiervan ieder uur een fpijslepel toedienen, beval dat zij Iijvig garf'cenwater gebruiken en een zacht
dieet houden zou ; terwijl ik na verloop van drie dagen
bet genoegen had, de Lijderesfe , hoewel verzwakt ,
echter in zoo verre herfteld to zien .
Wat kon nu tot h .!re ziekte aanleiding gegeven hebben ? Het verhaal komt hier op neder . De Patiente had
zich federt twee dagen niet wel gevoeld, en zeer weinigen floelgang gehad . Een barer bekeiuden prees haar
daartoe een middel aan, hetgeen zeer zeker helpen moest ;
men gebruikte zulks, in dier voege , dat de Lijderesfe
twee teugen uit eene flesch had genomen ; daarop was die
outlasting van bloed en bloedigen afgang ontflaan . Bij
onderzoek bleek , dat dit zoogenaamde huismiddel in
kolokwint beflaan had, die op jenever getrokken was .
1k vond dus ook door dit geval de waarneming van
den geleerden VAN DER HAAR bevestigd, wanneer hij in
zijne Proeve over de Herfenen en Zenuwen, en wel bijzonder in zijne daar achter gevoegde Genees- en Heelkundige
Waarnemingen, NQ- 1I9, zegt : „ Op bet gebruik van
„ Kwikmiddelen heb ik , gelijk ook vele anderen met
• mij, meermalen een hevigen bloedigen persloop zien
• volgen , die in duur, toevallen enz . van en met deft
• gewonen heerfchenden roodenloop in niets verfchil• de . - Ik heb hetzelfde , ja nog flerker en met bet
gevol des floods, na bet gebruik van de Kolokwint• appelen gezien ."
Mogt men in 't algemeen behoedzamer zijn met bet
toedienen van dus geroemde huismiddelen, wanneer men
scene kennis van den aard des'gebreks, nosh van de uitwerking dezer middelen heeft , en dit eenvoudig voor •
beeld daartoe jets bijdragen!

MID-
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ASIDDEL , OM STALEN INSTRUMENTEN, BIJZON )ER
CHIRURGISCHE, VOOR ROEST TE BEVEILIGEN .
A . COOPMANS , Med.
to Balk in Friesland.)

(D1edegedeeld door

& Chip. Dr.

H

oe onaangenaam en fchadelijk de roest aan Chirurgifche (lalen In(lrumenten zij, zal ieder praflizerendeWondarts met mij ondervonden hebben, en tevens, dat
de meeste behoedmiddelen hiertegen zelden van nut
zijn . - Het middel, 't welk ik tegen den roest mijner
ftalen In(trumenten gebruike, is de Butyrum Cacao . De
beroemde 1n(trumentmaker TYLLI, to Berli u , had dit
middel reeds in itiiSTERS Akologie f. II9 bekend gemaakt , doch bet lcheen in vergetelheid geraakt to
zijn , en Profesfor JucH , to Munchen , heeft het onlangs weder ten flerkfle aanbevolen .
Prof. SIEBOLD,
to Wurzburg, heeft bet merle in zijn tijdfchrift de Chiron f. 143 als een zeker middel opgegeveii . Daar echter
dit werk in weinige handen bier to lande komt , geloof
ik mijne Heeren Collega's geen ondienst met deze be=
kendmaking to doen .
Het in(trument, 't welk men voor roest bewaren wil,
3naakt men een weinig warm , en fmeert dan zeer dun .
netjes de Butyrum Cacao op hetzelve ; zorgende echter,
dat alle plaatfen volkomen bedekt zijn . Wil men bet inllrument gebruiken, zoo maakt men bet weder eenigzins
warm , en veegt het met een linnen doek af. - Indieti
bet in(trument naauwkeurig beftreken zij , kan men het=
.$elve veilig aan zuren, water en de lucht blootftellen .

LETS , OVER MET KARAKTER , DE ZEDEN EN GE+
WOONTEN -DEP. AIOLDAVIERS EN WALLACHIERS,

(Overgenomen uit the Prefent State of Turkey,
THOMAS THORNTON .)

by

~/joldavie en I'Vallachie behoorden weleer tot bet alourie

1~l Dacie, hetwelk daarenboven bevatte Zevenbergen eti
filet f>annaat Temeswar .
M NG . 1898 . ]No . 7.

In den jare T7o ontruitnde KeiV
zer

, en de vruchtbaarheid van den grond,

286

LETS

zer AURELTANUS de proviucien aan gene zijde van den Do .
"am, en bragt de Romeinfche troepen en volkplanitingeit
in zijn nieuw Wingewest Opper-Dacie over .
De bewoners der ontruimde provincien bleven met de
Cothen ingelijfd, en dienden als bemiddelaars tusfchett
hunne broeders , die aan de overzijde der rivier woon
den, en de nieuwe Volkplanters.
De uitkcmst regtvaardigde de ftaatkunde van AURELIANUS . Deze uitgebreide provincie , welke de Romeinen niet hadden kunnen verdedigen , hare onafhankelijkheid herkregen hebbende , diende langen tijd ten on*erwinnelijken bolwerk tegen de invallen der Barbaren
van bet Noorden .
Van tijd tot tijd en beurtelings gel'aan hebbende onder de heerfchappij der Gothen, Hunnen en Gepiden ,
werd Dacie door kleine Vortlen beheerscht, die zich
onder de befcherming van Hongarije begaven . Eindelijk werd Wallachie door de Ottosnannen veroverd in den
fare 1418 ; Moldavie onderwierp zich aan SOLIL AN DEN 1,
in den jare 1579 .
De reiziger, door dit land trekkende, Nat verbaasd
over deszelfs fraaiheid, de verfcheidenheid der oogflanden en ligginge •n
die in der daad zeer gebrekkig words bewerkt , genoeg
evenwel om denzelven rijkelijk vruchten to doen dragen .
De aloude Daciirs waren zeer krijgshaftig ; doch
bunne afflammelingen in onze dagen gelijken niet meer
naar hen . Bij hen heeft eene foort van trotfche halflarrigheid bet mannelijk en achtbaar karakter der Re`
meinen vervangen , die hun doet van de hand wijzen, hetgene zij wel weten dat men niet zal nalaten
hun to ontnemen , to hunne genegenheid vestigen op
goederen, welke zij niet meer durven verdedigen .
De hoeren geven zich zelve den naam van Rumuns of
Romeinen : eene benaming , door welke zij van de ede,
len of bojards onderfcbeiden worden . Hunne taal heeft
cenige overeenkomst met bet Italiaansch , verbasterd
door de vermenging met eene barbaarfche taal .
De kleeding der inwoneren is nagenoeg nog de .zelfde, als
in welke zii op de kolom van TR .iJANUS flaan afgebeeld .
Dezelve beflaat uit een hemd van grof linnen , eer :
groote pantalon, een gordel, aan welken een bijl hangs,
eer, fchapenvacht, over de fchouders geflagen en op de
borst vasrgemaakt, en fchoenzolen van onbereid leder .
Huge
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HIM woest voorkomen maakt ecn zanderling kointra*t
rttei hunne kleinmoedigheid : want zoo groot is hunne
vernedering, dat zij overtuigd zijn dat de natuur huts
Iii gevolge hiervan
iigchaamsiterkte l eeft ontzegd .
worden zij beurtelings uitgeplonderd en mishandeld
door de Turken, Grieken, Duitfchers en Rusfen . Zij
vlugten op bet zien van eenen reiziger , die dikmaals gevaar loopt van aan ftroo en vuur gebrek to lijden. Intusfchen zijn zij niet ongevoelig, voor vriendelijke bee
handelingen , en de gifte van een klein ftukje gelds . aan de
kinderen , of zan den eerften Boer , welken men ontmoet, is genoeg om bun vertrouwen to winnen en den
reLLtger eenig gemak to bezorgene
De Heer THORP4'7CON, op deze wijze to werL gaande ; werd niet flechts
wel onthaald , maar bij zijn vertrek verzelde : hem
bet geheele gezin en • ~dikmaals de btiren , hem aan .
biedende , zijn rijtuig over de kwade wegen to held
pen , die men altijd aan den ingang der dorpen ontInoet .
De Griekfche Godsdienst is de heerfchende in de,twee
Prinsdommen. Zeer gehecht zijn de inwoners aan des'.
zelfs gebruiken en plegtigheden , en zijn zeer bevreesd
voordeszelfs dreigementen . Hunnegods vereeringkondigt
zich op eene zeer onaangename wijze aan, door het gef a ..
dig geluid van klokken . Te Bucharest in Iiet bijzonder
words dit gedruisch bijkans onverdragelijk op de teestdagen, omdat deze ' ttad nicer kloosters en kerken bevat ; dan er voor geheel de .- beide Prinsdommen zou .
deli noodig zijn .
Het danfen is de voornaamlte uitfpanning van het
Volk, Bij de Wallachiers gefchiedt het met kwijnende ge4
baren ; de, .fpeelwijzen-zijn eenvoudig en eentoonig ; en
in hunne bewegingen heerscht eene zekere wellustige
logheid, .De . .danfer en de danferes vatten elkander beurtelings bij, de handen,, en verheifen dezelve boven hunne
lioofden . Hunne pasfen zitn eene beweging voor= en
aehterwaarts ., toeftemming of weigering aankondigen .
de ea die, zonder eenige verandering, bij dedrie vietendeel ours a-anhoudt .
Hun voornaamice fpijze is een dikke pap, van mais .
meet gemaakt , welke zij fhammalika noemen , het is
eene gezonde en zeer voedzame fpijze .
De bewoners vast het gebergte zijn, even :its die det
.d0en, .met kropgezwellen gekweld . - Dean dikteu ftaaia
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zeer leelijk en afzigtig, en de bewoners, vooral de Vrou+
wen, trachten dezelve onder hunne kleederen to verbergen . Wanneer deze ziekte eene zekere hoogte heeft bereikt, vernietigt zij in zekere mate bij hem, die er van
2angetast wordt, bet onderfcheidende kenmerk van den
nnensch ; de ziel wordt er zoo wet door aangedaan als
bet ligchaam . Zij vervallen in eene volflagene zwakheid
van veritand .
De bewoners van bet platte land bereiken zelden den
ouderdom van zeventig jaren ; op hun zestigfte jaar zijn
zij oud en afgeleefd . Dit, echter, ontflaat niet nit oor •
taken, aan bet klimaat eigen : want de flepende ziekten
zijn er onbekend, en de gal- en afgaande koortfen, hoewel menigvuldig , zijn er zelden doodelijk .
Het getal der inwoneren van de beide Prinsdommen
wordt op een millioen gerekend ; een getal, hetwelk in
geese evenredigheid flaat tot de uitgebreidheid van bet
land, de vruchtbaarheid van den grond en den rijkdom
van deszelfs voortbrengfelen . Indien de inwoners bet
voordeel van een goed beftuur genoten , indien bunne nijverheid genoegzame veerkracht konde bekomen,
indien zij van bet bezit der vruchten van hunnen arbeid verzekerd waren, hun getal zou weldra zeer fchielijk toenemen , in evenredigheid der kleine moeite , waarmede zij zich van levensonderhoud kunnen - verzorgen .
De fchatten der natuur zouden zich in werkzame banden vermenigvuld gen, en angetwijfeld eene bloeijende
bevolking voortbrengen .
De bewoners dezer twee provincien zijn verdeeld in
edelen of bojards , kerkelijken , burgers , boeren of Rumens , en Bohemers of Egyptenaren .
De perfonen , die tot de laatstgemelde klasfe behooren , hebben de kleur en gelaatstrekken der bewoneren van Ethiopie , en men ontmoet die trekken bij de
lieden van bet zeldde geflacht, , door gansch Europa verfpreid . De meesteri hunner zijn flaven, in dienst van
den adel , die hen gebruikt tot koetfiers, koks, bakkers, enz. Zij flaan ten doel aan alle de grilligheden
hunner meesteren , die zonder medelijden, en dikmaals
zonder reden , hen mishandelen ; voor bet overige
bezitten zij zeer ondengende neigingen , en eene overhellende geneigdheid tot kwaadwilligheid , nijd, dieverij
Men is bier to lande
en de afzigtelijkfte morfigheid .
vag gedachte , dat de zwaarfte euveldaden I als de

ftruik.
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flruikrooverij , de moorden, enz . gemeenlijk door de
Egyptenaren gepleegd worden .
.De vrije lieden onder hen houden zich onledig met
het aanfokken van runderbeesten , paarden , enz . het
maken van houten lepels en andere huffs eraden , en
bet drijven van een kleinen koopliandel in dingen van
geringe waarde . Hunne vrouwen zwerven door hot land,
om good geluk to zeggen aan dezulken , •d ie aan hare
voorfpellingen willen geloof flaan .
De Rumuns zijn met allerlei foort van imposten en
belastingen bezwaard ; doch in hunnen perfoon zijn
zij door de wet gedekt tegen de grilligheden en mishandelingen hunner medeburgeren ; de wethouders en
andere regeringsleden zijn alleen geregtigd om hen aan
den lijve to ftraffen .
Zij bearbei.den de landen der bojards en andere
landeigenaren, en betalen de tienden der voortbrengfelen . Indien zij over hunne meesters niet voldaan zijn,
verla'en zij dezelve , om met hun gezin en tilbare have zich op de landerijen van andere meesters neer to
flaan . Doch zij zijn onmagtig om zich aan de knevelnrijen en roofzucht der regeringe to onttrekken ; van
bier dat zij geen work verrigten, waarvan zij niet-kunnen hopen de vruchten to zullen plukken , en van
den geest van uitvindinge en nijvere werkzaamheid geenerlei blijk vertoonen .
Zij -even zich aan de ledigheid over, en beoefenen
ter naauwer'nood de onontbeerlijkfte kunften . De werktuigeliji.e worden overgelaten aan de buitenlanders, die
dezelve oefenen onder de befcherming der Gezanten
en Konfuls hunner natien .
In gevolge des willekeurigen gezags der regeringe , ftaan
angst en vreeze op het gelaat der landzaten geteekend ;
zij zijn aan de dronkenfchap verflaafd, nit de behoefte
ontihan , om hunne rampzaligheid voor eenige oogen .
blikken to vergeten,
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EENIGE AANMERKINGEN OP DE BEKROONDE PRIJSVERHANDELING VAN DEN HEERE J . HAAFNER
OVER DE ZENDELINGSCHAP .

"Q''del, voorzeker, is bet doel van TEYLERS Godgeleerd
Genootfchap ; dit 'blijkt in alien opzigte, en is along
bekend ; de Verhandelingen, rakende den Natuur!ijken
en Geopenbaarden Godsdienst , waarvan reeds XXI$
Deelenn bet licht zien , toonen , dat bet Genootfchap
tnoeite noch kosten ontziet,' om waarheid en nuc to verflireiden ; de Prijsvragen,door hetzelve opgegeven, zijli
waarborgen van deszelfs edel doel, en kenmerken het
oordeel der Opitellers .
De Prijsvraag : Welken dienst hebben de Zendelingep, iy*
de twee jongstverloopene Eeuwen, aan de voortplanting des
waren Christendoms gedaan, en welk eerie vrucht haft men
van de tegenwoordig werkzame Zendelingsgenootfchappen ,
e dezen opzigte , to wachten P trok' bijzonder mijne aandacht ; to meer, daar derzelver beantwoording, door den,
'TIeer JACOB HAAFNER, to Amferdam, met den Goudent
Ecrepenning is bekroond gewordcn .
De fchoone flijl dezer Verhandeling verrukte mij, ett,
Ik wenschte derzelver inhoud to kunnen overeenbrengen
-net de zuivere waarheid ! . . . Dan op eens weed' ik op .
n:erkznam op eenen aanhef (Deel XXII, bl . 37), die
niij de wetenichlppelijlze ondervinding van genielden Heere
deed in twijfel trekken, -- mij, die in Suriname geboren
ben , aldaar mijne kindfche jaren doorgebragt, van 1796
tot 1807 gewoond heb
en' met alle de omtandigheden
e1i bijzonderheden dier Voikplanting ten voile bekend
ben . Oogenblikkelijk zag ik in eene hoot (bl,
gp), dat ik
. HAAFNER STEDmij niet bedrogen had , daar de'-Ii
MAN aanhaalt : fprak hij van hetgeen hij zelf gezien
bad, dan had hij dit niet noodig, tot bekrachtiging der
door hem opgenoemde gruwelen .
Het kan TEYLERS Genootfchap niet dgn aangenaant
zijn, ingelicht to worden omtrent dwalingen, die, hoeze°er aan den kant van den Hr . HAAFNER ter goeder
trouw , van nadeelige gevolgen zouden kunnen zijn, en
des Genootfchaps naam bezwalken . Meer nog door waar .
heids-
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Iaeids- dan door Vaderlandsliefde gedreven , kan ik niet
anders dan den Hr. HAAFNER nader intichtcn, omtrent
de door hem aangetijgde wreedheden en mishande ingen
aan de Slaven, offchoon ik niet alles aanttippe, hetgeen
uit de Verhandeling zelve zou kunnen wederlegd worden . - Dat alien
in Suriname bekend ziju mogen,
beflisfen, of de waarheid mime pen beltiere!
Een eenvoudig verhaal, hoe men de Slaven in Suriname algemeen behandelt, moet den Hr . HAAFNER overtuigen ; in de bijzondere wreedheden van eenen enkelen
mishandelaar toch kan men bet nationaal karakter ni t
zoeken , wanneer men geen partijhaat koestert , en eenige menfchenkennis bezit .
MARCUS RAINSFORD, van
St . Domingo en deszelfs Omwenteling gewagende, zegt
in zijn Ilde Deel, bl . 305 :
„ Hoewel bet de laatfte
aren in den finaak geweest is, her karakter van eenen
lanter to befchouwen als onteerend voor de menfchelijke natuur, en als onbef{aanbaar met eenige dier hoedanigheden , weike tot de verbetering van den toefliand des
menschdoms bevorderiijk zijn ; hebben alle gelegenheden,
waarin ik geweest ben, om over de zaak to oordeelen,
gediend om mij van her tegendeel to overtuigen ; niets
kan waarlijk onregtvaardiger zijn, dan eene enkele foort
van menfchen uit to kippen, om , op grond van derzelver
fouten , her algemeen to veroordeelen , naar her grillige
goedvinden van den geestdrijver of partijzuchtigen ; en
niets is doodelijker voor de zaak der waarheid , dan aan
de losfe berigten van de geestdrijverij dezer lieden een
ingewikkeld geloof to gevea , hetwelk noodwendig de
uiogelijkheid affnijden moet om beter onderrigt to wor .
den, of de oogen to openen zelfs voor de daadzaken,
indien deze wierden ten voorfchijn gebragt ." enz .
Indien jonge , onbedachtzame lieden her goed, door
hunne voorvaderen bijeenverzameld, verfpillen, zoo is
dit gees bewijs voor eene algemeene losbandigheid . In .
lien er berispelijke bijzonderheden in de wijze, waarop
de Slavenhandel gedreven wordt, plaats hebben, volgt
daaruit, dat de Planter een onbarmhartige beul is? Zeker niet ; dit zoude (Irijdig met zijne belangen, en in
zijne omftandigheden onflaatkundig zijn . Als kooplieden
en als menfchen zijn velen hunner in eenen uitgebreiden
kring hoogst geacht en geeerbiedigd, en de voorbeelden zijn
V 4
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niet zeldzaam , dat die Slaven, in wier marteling men
zegt dat zij een wreed vermaak fcheppen , hen met teederheid, deelneming en liefde aankleven .
\~Vanneer een fchip met nieuwe Slaven van de kust vats
Afrika to Suriname aankotnt , worden deze niet op
publieke marktplaatfen ter verkoop gebragt , gelijk de
1 -Ir . HAAFNER zegt (bl . 40), maar bij Slavenhandelaar,%
achter op hunne erven ter bezigtigtng aangeboden, en
vervolgens aan den meestbiedenden verkocht . 6 ! Welir
een gruwei in de verlichte oogen van den genoemden
Schrijver, „ vrijgeborenen e nz . t o verkoopen tot eerie
eeuwige flavernij ! " Ik en andere Surinamers moeten
onderftellen, dat eene bijzondere geestdrift den Hr . HAAFNEn beftiert, tegen onze landgcnooten . -- Voor den
nieuw aangel:ochten Slaaf words aanftonds alle behooriijke zorg gedragen ; bij voorbeeld : men geeft hem terfond eenige geneesmiddelen , om zijn ligchaam to zuiveren, dewijl men weet, dat zoodanig een Slaaf, gedurende zijne reize, zeer zware en zoute fpijzen heeft
moeten gebruiken ; men voorziet hem tevens van nieuwe
Aleederen , tabak , pijpen enz . , terwijl men hem niet
dan na verloop van eenen geruimen tijd aan den arbeict
zet, en dan nog eenige# : tijd op half mcrk, (dat is : half
werk,) waardoor hij dus langzamerhand aan den arbeid
gewoon en tot zijne taak bekwaam wordt ; en dan nog is
zijn dagwerk zoodanig, dat hij , van 's morgens ten 5 i
6 ure tot snamiddags ten 3 a 4 ure werkende, dikwijls
den overigen tijd van den dag voor zichzelven heeft,
daar hij dan zijne taakk reeds heeft afgewerkt . Des mores.
gens geeft men hem cen uur tijd onn to ontbijten . leder
planter of Ingeseten zorgt tevens, zijne Slaven van hunne benoodigdheden to voorzien, en geeft hun, volgens
een zeer oud gebruik , ieder jaar nieuwe kleederen .
De Hr . EAAFNER moet voorzeker weinig oordeel aan
de inwoneren van Suriname toekennen, daar hij hen in
ftaat keurt, de groote fommen, die zij tot den Ravenh
h,, andel belteden, moedwillig weg to frniiten, door het
gekochte yolk , uit zucht tot wreedaardige marteling ,
cm hats to brengen ; wij Kolonisten begrijpen n .iet, hoe
hec rnogelijk zoude kunnen zijn, dat zulk eene zotte en
Jardvernielende handelwijze door de Regering aldaar geR
duld , en door gelzeel Europa nzet afgekeurd zoude
worden
Ze-
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Zekerlijk moet de Hr . HAAFNER bet land bedoeld
hebben vanwaar men de Slaven haalt, toen hij fchreef :
(bl . 373 ,, waar klelne tirannen wonen ! " - Het kan
Z . D . toch niet onbekend zijn , dat op de kust van
Afrika , toen daar de Slavenhandel nog onbekend was,
de onderfcheidene Volken, die zich daar bevonden en
meestal onderling oorloogden, hunne krijgsgevangenen,
zonder genade , ter dood bragten , en hunnen Goden
offerden ; welke handelwijze nog bij eenige wilde Volkeren geheel niet vreemd is . Hier, intusfchen, zal men
den Slavenhandel moeten regt doen, en durft men gerust
onderflellen, op alien grond, dat ieder krijgsgevangene
liever nog zulk eene ilavernij zoude kiezen , dan een
niarteldood, wiens wreedheid zelfs hunne vrouwen en
kinderen mede treffen moet .
I31 . 41 zegt de Hr . HAAFNER : „ De wreede en
ongewone kastijdingen, die men den nieuwen Slaaf, terflond bij zijne aankomst , doet ondergaan , verijdelen
alle pogingen, die men zoude kunnen in bet werk flellen , om hem op dat tijdflip bet Christelijk geloof to
doen aannemen , " enz .
Men zoude hier met refit
kunnen zeggen : heeft de Schrijver ztdke wreede en
ongewone kastijdingen zelf gezien en ondervonden ,
dan ware bet wenlchelijk geweest , de namen dier
beulen in zijne befchrijving genoemd to vinden ; dit
had tot ontmaskering Bier oumenfchen kunnen flrekken , en niet ter befchuldiging van eene geheele
natie .
Zoo omtrent fchijnt STEDnIAN, wien de Hr . I-IAAFNE& op bl . 45 aanhaalt , to hebben willen handelen ,
daar hij bet volgende toonbeeld van wreedheid nederflelt : „ Zekere Mev . SP-N gaf op zekeren tijd, uit
haar raam, bet onmenfchelijk bevel, om eene jonge Negerin voornamelijk op den boezem to geefelen ; een
fchouwfpel , waarin zij bijzonder genoegcn fcheen to
fcheppen ." Dit bevel verklaart STEDMAN gehoord to
hebben ; hij moer dus bij die Mev . in huis geweest zijn,
(,hetgeen hij verauimtr.te melden,) want men is gewoon
de flrafoefening omtrent Slaven achter op de plaats to
verrigten , en ~tus kan van zulk een bevel, noch van
deszelfs uitvoering, op de flraat iets vernomen worden .
Verder zegt STEDMAN : „ Sedert kort is bet zeer
menfchelijk middel uitgevonden, om to beletten , dat de
V 5
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Slaven , (in bet midden der wreede flrafoefening , die
men hun doet ondergaan,) zich door hot inflikken van
hunne tong verfinoren, om hun eene aaugefiokene flroo+
fakkel voor den mond to houden ." Men moot onderftellen , dat zulk eene uitvinding van STEDMAN en door
hemzelven moot gebezigd zijn, alzoo men vdbr bet verblijf en nd bet vertrek van den Schrijver er nimmer iets
dergelijks heeft gehoord of gezien .
gl • 47 en 48 zegt verVolgens de Hr . HAAFNER . „ Zij
zullen hem (zoo als de Planters gewoon zijn to doer)
zien een voet afkappen, neus en ooren affnijden, digt
aan een glocijend fornuis gebonden, of dergelijke grouwtame finarten lijden . Hot flagtoffer dezer onmenfcheJijkgeid was een oud Neger, van een goed voorkomen,
die ten onregte veroordeeld wds om eenige honderden
geefelflagen to ontvangen, Midden onder de ftrafoefering trok hij een mes , en wilde den opzigter daarmede
treffen ; maar hierin niet geflaagd zijnde, duwde hij bet
zichzelven verfcheidene malen geheel en al in den buik en
viel voor de voeten van zijn geweldenaar neder ; hij ftierf
er echter niet aan," enz . Ik moet den Lezer bier alleen
doen opmerken , dat men in Suriname , volgens Gene
oude gewoonte, aan de Slaven geene kortere mesfen geeft,
dan vijf duims nagelmesfen , hebbende den vorm van
zoogenaamde matrozenmesfen ; welke foort ook door hen
verkozen worden tot gebruik . Dat de Hr . HAAFNER geloove, dat een Neger zulk een mes eenige malen geheel
in den buik zoude duwen, zonder er aan to fterven, mij
komt zulks onmogelijk voor ; to meer , wanneer ik beslenk , dat de Neger, wanneer eenig wangedrag eene
geefelflraffe vereischt, geheel naakt is, en hem de banden gebonden zijn , waardoor hij in de onmogelijkheid
zijn moet , om een mes verborgen to houden , of zijne
hand to gebruiken ter induwinge van hetzelve in zijn ligchaam .
Eindelijk vind ik mij verpligt, ook iets to zeggen van
de belooningen, die men gewoon is aan de Slaven to geven , hij hot verrigten van eene of andere goede daad .
Iliervan zijn verfcheidene voorheelden, van tijd tot tijd
door de Surinaamfche Couranten algemeen gemaakt ,
waaruit tevens hlijkt , dat 's jaars een aantal verzoek .
fchriften bij de Regering wordt aangenomen, tot vrijmaping dier Slaven , die zich bij hunne meesters verdienfie-

OP J . TTAAFNRR'S PIUJSVERHANDELING .

393

ilelijk hebben gemaakt . De Hr . HAAFNAR leze tevens
tens de Amllerdamiche Courant van Zaturdag den 6dei ;
Fetrruarij , 1808 .
1k zelf heb een' Negerflaaf, die mij uit bet water gered heeft, voor f 16oo :- gekocht, en vervolgens vrtjgemaakt, terwijl hij 's weeks f 5- : - ontvangt . Zij.
ne dankbaarheid wederfpreekt beret bet gevoelen van
den Hr . HAAFNER , dan deszelfs onchristelijke veroor.
deelingen eene natie (die bij flechts door STEDMA14
fchijnt tie kennen) befchuldigen kunnen .
Prijsfelijk -is , intusfchen , bet gevoelig oogmerk van
den Hr . HAAFNER , daar hij den Slavenhandell afkeurt , om hen alien in vrijheid to iteilen , en
dus den affland van menfchen en menfchen weg to
nemen .
Dan , hij begeve zich flechts naar her Eiland St . Domingo , en befchouwe d :iar de geduchte
gevolgen der Vrijheidszucht, die dat Eiland verderft!
Moord , brand , verwoesting zijn daar ten top gevoerd,
armoede is bun deel, want zij hebben zich aan de verzorging hunner heeren en meesters onttrokken , en dus
is hun ramp onafzienbaar . De Hr . HAAFNEP toCh kan
niet bewijzen, dat de NegerLlaven van dat Eiland minder
oordeel , minder ondervinding hebben, dan de Surinaamfche , om hunne vrijheden , regten en beflier in eland
to houden .
Ik heb mil , om der waarheidswille , verpligt gevon .
den , openlijk to verklaren, en door eigen ondervinding
en wetenfchap to bewijzen, dat de Hr . HAAFNER in vele
opzigten verkeerd onderrigt is , en dus niet geregtigd
om mijnen Landgenooten zulke wreedheden aan to tijgen, als hij in de genoemde Verhandeling doet . Weet
de Schrijver eene landflreek aan to wijzen , wear men
door gehuurde werklieden dtiit kan ged'aan krijgen, wat
bij ons de Negerflaven doen , ten einde de bezittingen
der Kolonisten bewaard, en de landsvoortbrengfelen even
goed den Europeefchen handel voortzetten kunnen, nee .
Bland zal hem dankbaarder zijn,dan de Surinamer ; weet
hij dit Diet to doen, dat hij zich dan, in her vervolg,
wachte van fchimp en boon , die zich toch eene boogene natie altoos ten flerkile moet aautrekken !
4mfterdam ,
den n6 Mci i8c8 .
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TORQUATO TASSO

DE oNTAIOETING EN BET GES2t is VAN TORQUATO TASSO
MET ELN EDELMAN .
(Vervllg en /7011 vats 41. 255 .)
. Ongetcvijfeld ben ik her ann mijne welbeitende ougalukken verfchuldigd, dat gij kunt gisfen, wie ik ben :
wat mijne verdienften betreft, zij zijn deels verwoest door mijne Vijanden, en deels verdonkerd door de buitenfporige lofredenen mijner Vrienden en Voorftanderen .
GASTIIEER . Ik heb mij door geen van beiden laren bedriegen . Ow u een blijk van mijne hoogachting to gevten, zal
ik de bij mij geliefde denkbeelden van Huishouding, welke
inijn waarde Vader mil, van mijne vroege jeugd af, inprentte, voor de regtbank uwer Wijsbegeerte brengen, en, van uw
oordeel ouderwerpen . - Vergun , dat ik mijne Dienstbodeu
eerst late ver(irekken , en dat mijne Echtgenoote henen ga
tot her bezorgen van hare huisfelijke zaken .
TAsso. Gii fielt al to veel vertrouwen in mime bekwaatr .
heden . Licver wil ik leeren van een' zoo kundigen Heer, da n
mijn oordeel over zijne begrippen ftrijken . Ongetwijfeld
zijn ze de vrucht van laaage en veelvuldige ondervinding .
GASTtniER . Dat zijn ze . Mijn Vader lien ze mij als een
ouwaardeerbaren fehat na , welken hij van mijnen Grootvader
erfde . Z ij verhieven den laatstgemelden nit armoede tot ruime
omilandigheden, en den eerstgenoemden tot bet bezit van verfcheide landgoederen ; en ik moet bekennen, dat ik er mij tot
nog toe wel bij bevouden heb . Nogtans heeft een dieper inzien in ecnige zaken mij eenigre weinige verauderingen doen
taken in de dadelijke toepasfeg hunner grondrege4cn ; en ik
heb met grooter geniak verkregen , 'r geen bun veel moeite
kostte . 1'Slijn gezin re onderhouden op eene wijze , die
van ©nzen rang beantwoordt, is bet doel van alle mijne pogingen . De pligren , welke ik verfchuldigd ben waar to nemen , zijn drievoudig ; als Echtgenoot, als Vader, en als
TIeester . Als Echtgenoot voegt bet mij, met mijne Huisvrouwe Ce deelen in alle de aangenaam- en onaangenaambeden des
levees , bijkans op dezelfde wijze als ligchaam en ziel : de vereeniging van die beide acht ik de gefchil :tfle beeldtenis van
den huweiijksband : vreugde en (inert moeten zij met elkander
deelen .
TASSO. Ik herinner mij bet zelfde denkbeeld ontmoet to
kebben bij DANTE en PETRAnCHA . DANTE zegt , in zijn
Dichtftuk op den Adeldom, „ de ziel is nan bet ligchaam
,t gehu"'d," ell IETRARCHA noemt zijue ziel Cerrante Mia confirT
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Deze gelijkheid is to zigtbaarder , wanneer wij in
aanmerking nemen, dat de beide vereenigingen alleen door
den dood verbroken worden . Edelaardige Vrouwen hebben
bet zelfs een pligt geacht, om, even als de ziel , die, na de
fcheiding van bet ligchaam, zich bij geen antler voegt, na
den dood barer Echtgenooten niet to hertrouwen .
GASTHEER . Het is deze onaffcheidbaarheid, doze naauwe
verbindtenis, welke een Man ten uiterfte zorgvuldig moot
maken , en in de keuze van , en in zijn gedrag omtrent zijue
levensgezellinne. Want indien hij zijne keuze vestige op
eene Vrouwe, hem in rijkdom of rang verre to boven gaande, zal zij overhellen our de grenzen to overfchreden van
die onderwerping, welke de natuur haar heeft voorgefchreyen . Is zij to verre in jaren gevorderd, dan zal zij zich
bezwaarlijk fchikken naar 's Mans gezindheden, en, in flede van eene hulpe tegen over hem re zijn , hem bet leven
verbitteren ; hij vindt in haar niet zelden de erg(le vijandin,
die hem, v66r den tijd, ten grave doer dalen .
TASSO.
Over 't algemeen gefproken, is eene Vrouw voor
Karen Echtgenoot, wat drift is voor de rede . Wee hem,
wiens driften ontembaar zijn !
GASTHEER .
En gelukkig hij, bij wien zij zich fchikken,
om door de rede beflnurd to worden . Zij zijn gelijk Pan
de gunflige koeltjes, die ons fchielijk en gelukkig in veilige haven brengen . Zij veranderen in deugden, en zijn eene
overvloeijende bron van genoegens . Eene Vrouw, die haren
Man onderdanig is, even als beteogelde driften aan de rede
onderworpen, maakt niet alleen hem, maar ook zichzelve
zoo gelukkig , als voor flervelingen mogelijk is . Indien de
Hemel hem met zulk eene Vriendinne heeft befchonken,
moet hij alles aanwenden om haar gelukkig to maken, en
zich naar hare begeerten fchikken, in alles, wat voegelijk
en redelijk is toe to tlaan .
TAsso . Daarom is bet, dat de Natnur den Man bovenal
met oordeel, mood en flerkte begaafd heefc . Deze zijn de
waarborgen van de belooaiug, welke zij de Vrouwen verfchaffen voor hare bevallige onderwerping , die de zwakheid van
hare kunne vergoeden, en haar , als nan een teederen wijnflok, een vast fleunfel verleenen . Zij heeft niets to vreezen
van zijue meerdere fterkte : want , even als wanneer een
ftroom , opgezwollen door regen , een fchuimende vloed
words , en met fchrikbarend geraas de oevers overvloeit,
blijft bet geen wederfland biedend veld veilig voor deszelfs
woede .
GASTHEER . Zeg liever, zijue magt zal ontwnpend en vermeesterd worden door hare gedweeheid . Voeg hierbij de bekoorlijkheden, ann de Vrouwe verleend, en overweeg, hoe
#root haar invloed is Qp den Mau ; en bet zal dan blijken ,
dat
.
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dat de Natuur niet alleen een volmaakt evenwigt daarg€ttLkId
heeft tusfchen de beide Sexen , maar ook zigtbaar de Vrouw
begunftigd, in zoo verre de overwinning', door believer en
zachtheid behaald , veel lofFelijker en volkomener is , dan
eene vermeestering door flerkte verworven . De wapens der
Vrouwe treffen bet innigfte van de ziel des Mans ; en, indien
een van beiden reden hebbe om to klagen over eene onbiltijke partijdigheid der Nature, 't is de Man .
TASSO . [let is zeer to bejammeren, dat er Vrou wen zijn,
zoo onkundig van bet voordeel, 't een zij bezitten , dat zij
trachteu hare Mannen to ove .heeren door trotsheid en halttarrigheid .
GASTHEER .
Deze behooren niet gerangfchikt to worden under bet gezellig ras der menfchelijke wezens . Zij zijn bloeddorflige hijenas , die door eene algemeene overeenflemining
behoorden gedreven to worden buiten de grenzen der bewoonbare wereld . Zij verfcheuren den band, welken de Natuur gelegd heeft, tusfchen Man en Vrouw en de menfcheliyke Maatfchappij ; zij vergiftigen hare zoetfle geueugten . Laten wij ons met affchuw en wederzin afwenden van deze levende begraafplaatfen des httisfelijken geluks, en, met onze
gedachten ons keeren op den gezegenden flaat des Hoofds
van een Huisgezin , door den Hemel begunftigd met eene
deugdzame Echtgenoote. Zij leeft aileen voor bet weizijn
van haren Man en Kinderen . Eer zij hare Kinderen ter wereld brengt, deelt zij reeds de zachtheid van haren acrd aan
dezelve mede ; en als zij hares Man verblijd heeft door de
geboorte der Kinderen, boezemt zij hun, door hare melk en
baar goed voorbeeld, liefde en gehoorzaamheid in jegens do
Ouders en de Wetter .
TAsso . Indien deugden en ondeugden met de moedermelk
kunnen worden ingezogen , waarom onthouden dan anderE
goede Moeders Karen kinderen bet zog , 't geen de Natuur beflemd heeft tot hun voedfel, en geven ze bij wijlen over
aan Miunen? Keurt gij die gewoonte goed?
GASTHEER . Verre zij zulks van mij . Geen eerlijk Vader
zal zulk een bedrijf goedkeureu , ten ware de zwakheid of
eene ziekeliike gefleltenisfe de Moeder-beletten , den kinderen de borst to geven . Zou ik gedoogen, dat mijn kind . be.
roofd worde van her eerfle voedfel , t geen de weldadige
Natuur er voor befchikt heeft , en bet blootftellen aan bet
gevaar om vergiftigd to worden door voor 't zelve enverteerbare melk, en misfchien bedorven door natuurliike of zeddlijke gebreken ; eene melk althans, wetke gefchikt is voor .te
gefteitenis van een ander kind? Ik ben zoo wreed niet, en
verheug mij, dat gii in dit ftuk met mij inftemr .
TAsso . Naardemaal gij de Natuur tot de eenige regelmant
ewer bedrijven neenxt , kan het niet ligt gebeuren, dat 3k
van
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fan u in grondbeginfelen verfchillc : want ik begrijp , dat
-%vij wiles, wat kunflig is, in de opvoeding der kinderen moeten verwijddn , en ons flipt vasthouden aan de eenvoudige
Ianduidingen der Nature.
GASTHEER . Gij zult, derhalve, geenszins gcedkeuren bet
bedrijf der zoodarigen, die hunne kinderen verteederen door
eene verwijfde opvoeding . Ik acht dit een der hoofdoorfprongen van veler bederf. Ik heb mijne Zonen, van hunne vroegfie jeugd af, geleerd , naar gelange van hunne krachten,
alle foorten van wedr to verduren , alle foorten van fpijzen
to gebruiken , en getiage ligchaamsoefening ce nemen .
TASSo . Niets is gefchikter om bun ligchaamskrachten te
geven . Dus vormden de oude Romeinen hunne helden . Nogtans zou ik de jeugd niet verkiezen to harden tot de mate eener
Spartaanfckc ongevoeligheid . Onze ftaatsinrigtingen hebben
geene woeste worftelaars noodig .
GASTHEER. De middelweg is, in dezen, als in alle andere zaken , de veiliglte en beste.Hervischtgneringe mate van vo rzigtigheid, e n kind to harden a r ge'
lange van deszelfs natuurlijke fterkte en levensbeitemming .
Over 't algemeen behoort de opvoeding van een kind niet
overgelaten to worden aan de grilligheid des Vaders . De beftuurders eens lands , welks welvaren alleen afhangt van bet
gecal der goede en nuttige Burgeren , behooren , in zekere noodwendige gevallen, de pleats eens Vaders to bekleeden .
TASSO.
Naardemaal de opvoeding der kinderen , voor
her meerdergedeelte, in der zulken handen is, die noch bet
ware welzijn des lands kennen, noch zorge dragen om hunne
kinderen op to kweeken, overeenkomftig met derzelver bekwaamheden , ten dienfte des Vaderlands, is her geenszink
to verwonderen , dat in elken Stant zoo vele nutteloozt;
}toofden en handen gevonden worden, die , door eene wets.
geregelde opvoeding , 's Lands welvaren zouden bevorderd hebben . Her Land heeft een gelijk regt van eigendom
op elk der Inboorlingen als op andere natuurlijke voortbrengfelen . Even gelijk her mag vorcleren , dat alles bebonwd en nangeiegd worde op eene wijze, overeenkomllig
anet den card en ten meesten voordeele ; zoo beeft her ook
ten regt , ja her is pligt, toe to zien, dat de opvoeding derjeugd
ingerigt worde op zulk een plan , als in alien deele ftrekt ten
algemeenen heste .
GASTHEER . Dit is de eenige regelmnat, welke ik gevoigd
heb in de opvoeding mijner Zonen ; namelijk , om bun,
war ziel en ligchaam, nuttig ce maken ann mijn Vorst
en Vaderland . --In dezer voege zijt gij genoegzaam onderrigt van de grondregelen, welke ik voig a1c
Teder ca Echtgenoot . Ik wil u nu ontvouWeu de begin-
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felen, naar welke ik to werk ga, om mijne goedereu to
bewaren , en , zoo veel mijn toefland gehenge, to verbeteren . -- Ik flel mij , als eene boofdznak , voor ,
dat de opbrengst mijner linden niet alleeu genoegzaam zij tot
onderhoud tnijner Famil(e, op eene wijze, overeenkomflig met
mijnen Ctast ; maar tevens con to voorzien in de verliezen, welke kunnen ontflaan uic fchrale oog(len, hagelbuijen, brand,
overflrooming , en andere befchadiggende toevallen . Ten then
einde houd ik eene flipte vergelijking van mijne uitgaven en
inkomften, en fchik mijne zaken in diet voege, dat de laatfte
ahoos tot de eerfte flaan als acht of ten minfle als zes tot vier .
Om de opbrengst mijner landen to weten en derzelver waarde,
reken ik her niet beneden mij, dezelve wiskundig of to meten,
en waar to nemen, in welk eene evenredigheid elk fluk grouds
bet zaad vermenigvuldige ; welk voordeel de beesten opbrengen ; welk cen prijs elke foort van voortbrengfei gelde, of
binnen of buiten 's lands ., bij voorbeeld, in Turin, Milnan,
Lyons, J7enetie ; welk een ouderfcheid er is tusfchen de binnenen buitenlandfche geldfpecien . - Van de voortbrengfels mijner landen breng ik niet meet in de fla-d, dan ik ten huisfelijken gebruike noodig heb . Het overige verzamel ik in mijne
fchuren op bet land, om her to verkoopen , wanneer de prijzen bet hoogst zijn .
Ain den anderen kant koop ik de
noodwendigheden , welke ik behoef en mijzelven niet kin
aanfchaffen , clan en waar ik het goedkoopst kan to re ;t
raken .
TAsso. Bewaart gij niet fomtijds de voortbrengfels uwer
landen tot tijden van gemeene duurte?
GASTHEER.
Dat heb ik meet dan cenmaal gedaan , en denk
daardoor grooten dienst aan mijn Vaderland bewezen to hebben . Hierin volg ik bet voorbeeld van THALES, een der zeven
Wijzen van Griekenland, die zichzelven verrijkte, door, bij tijds,
een voorraad van olie in to koopen . -- War in 't groot omgaat, is op mijne Iandgoederen , en blijft onder mijn eigen opzigt ; maar wit ter fede gebragt worth ,tot huisfelijk gebruik,
laat ik Pan mijne Echrgenoote over . A! dit behandelt zij overeenkontflig met desze!fs card en hoedanigheid . Eenige dingen
moeten vochti .g en lwel, andere droog gehouden, nog andere
inenigmaal Pan zon en lucht blootgefteld worden .
Sommige dingen kan then larg, andere kort bewaren, ook eenige
door kuust linger goed houden . Dit alles words bezorgd en
na ,'~ezien door de vlijtige en oppasfende Huisvrouw . Hierdoor
zijn wij in flaat, om, in gevalle van fchaarsheid Pan verfchen voorraad , of bij eene onverwachte komsr van gasten,
toevlugt re nernen tot welbewaarden voorraad . Het tot huisfelilk gebruik beflemde wordy door mijne Echtgenoote met
overleg en zuinigheid to rade gehouden .
TAsso . Overleg en fpaarzaamheid is der Vrouwen eigen,
even
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even ale ons Mennen bet nemen van meerder rilimte ; bet is
daarom in de orde der dingen, dat de Vrouw bewaart en ten gebruike uitdeeit, teat de Man wins .
GASTHEER . De Natuur heeft zulks wijsfelijk verordend . Do
Man heeft, door gewigtiger en voordeeliger zaken to bezorgen to hebben, geen tijd om zich met huisielijke kleinigheden
to bemoeijen . Alles wat hij wint, meniginaal met veel zorgs
en arbeids ,, zou wegvloeijen als water, en zijn bederf zou
onvermijdbaar wezen, indien zijne Echtgenoote de gaaf van
zuinigheid en wel to rade houden niet bezate . Zij moet de
moeite niet ontzien, om dikmaals alles na to gaan, opdat zij
zeker zij van hare rekening goed to maker . Daarvan hangs
bet welvaren des Gezins af. Nogtans voegt bet baar niet,
zich met de eigen keuken-werkzaamheden ce bemoeijen ; bierAlles to regelen, gepaste hevelen
toe heeft zij dienstboden .
to geven, en toe to zien dat alles geregeld en op ziijn tijd gefchiede, is hare zaak .
TAsso . Nogtans trekt bet niets of van de waardigheid eener
Huismoeder, ja bet voegt haar ten hoogfie, dat zij zich onledig h,oude met fpinnen, naaijen en weven, opdat zij een goeden voorraad van linnen , zijden en wollen [leffe voor. haar
gezin vervaardige , en , indien zij tijd over hebbe , bet ver1letene herfielle. HOMERUS en VIRGILIUS verheffen den lof det
Vorftinnen , die zich met dusdanig een arbeid onledig bid den .
VIRGILIUS laat Minerva daarin bezig zijn .
GASTHEER .
In alle deze vrouwelijke bezigheden behoort
eene Huisvrouwe zoo veel deels to nemen als de - belangen van
haar huis medebrengen . Wac zij daarin, met eigene handen,
kan uitvoeren , is niet to vergelijken bij 't Been zij daarilelt
door bet algemeen regelen der huisfelijke taken . Zuiks vord
dert meer , dan zich , in den eerflen opflage, voordoet . Niets
valt er in eene huishouding to doen, boo geeing bet moge
fchijnen., of bet behoort tot den kring der geregeldheid . Alles moet op zijne plaats en rein gehouden worden . De dienstboden behooren hunne werkzaamheden daar , waar bet behoort, en ten regjen tijde, ce verrigten . Niemand moet ledig
Man, en geen ding een ander overdwarfen . fliertoe is eene
onaflatende werkzaamheid en een alias nagaand oog noodig .
TAsso . Orde is de moeder van fchoonheid. Een dicht[tuk
verwerft fchoonheid van de fchikking der gedachten en woorden . Zonder orde zou de wereld in een chaos misvormd worden , en bet eene gedeelte tegen bet ander belemmerend
horten .
GASTHRER . Gelijk er geen onfeilbaarder proeve is van do
dnurzaamheid en fchoonheid des Wereldfelfels en de wijsheid
des Almagtigen Makers , dan de altoosdurende evenmatigheid
van de loopkringen der Planeten ; zoo mogen wij nit do
fchoonheid en orde . welke in eenhuis heerscht s veiligbed
x
fi
MENG . 1808 . NO. 7 •

302

lt1RQUATO TASSO

fluiten tot bet beftendig durend welvaren van 't zelve ; terwijl t
in tegendeel, wanorde een vastgaand bewijs oplevert, dat er
een verdervend kwaad fchuile . Ik herinner mij op dit oogenhlik
nog met genoegen bet fehoone Hospitaal,'t welk 1k, op mijne
reize door Frankrijk, to Bayonne zag . In alle de vertrekken ,
in alle kamers, ja in alle hoeken , was alles in de naauwkeurigfte orde . 't Geen mijne verwondering ten top voerde f
was de keuken . Ik vergroot bet in 't geheel niet, wanneer ik
de zindelijkheid en netheid in dezelve vergelijk bij de flnapkamer in een nieuw van alles bezorgd huis . Hoe talrijk en
verfcheiden de benoodigdheden waren, was
, elk bijzonder fluk
zoodanig gefchikt , dat her met titles in een juist verband
ftond . De metalen eaten blonken door her licht, 't geen door
de belderfte glasramtn kwam , 21s gepolijst kristal , of als
de wapenrustingen in bet zoo wel ingerigt Tuighuis to Yew
rietie. -- Maar genoeg van de geregeidheid en de zorge
eener Huismoeder, om to bewaren en uit to deelen wat de
Hulsvader wint . - Gij zult nu wel willen weten , welke foort van winften ik waardig keur dat de Huisheer zich
op toelegge .
TAsso . Huishouding, en de kunst van geld to winnen, zijn
twee zeer verfchillende zs"ken . Want, fchoon de eerstgemelde
zonder de laatstgenoemde niet kunne beftaan, nogtans moet
er-eene foort van winst zijn, welke ieder Huisvader past to
werk to flellen .
GASTHEER . Ik noem dit een flatuurlijk voordeel, als her
2ich enkel uitftrekt tot de natuurlijke voortbrengfels van deft
Huisheer. Die natuurlijke winst ohtftaat'voornamelijk nit des
iandbouw, de veekweekerij, en is niet meer vernederend vor
een Edelman, don de landelijke economie zelve . Dat hij ten'
verkoope fchikke den overvloed van zijne •e igene voortbrengfelen, om daarvoor andere noodwendigheden voor zijn gezin
in to koopen, welke zijn eigen grond nier oplevert, is geheel
aatuurlijk, etc ftrekt hem niet tot oneere . Indedaad;, indiea
hij handel dreef met de voortbrengfelen van an`dere landeigenareu, zou zijne winst niet voortkomen uit den kring, then
hij als Huismeester befchrijft. Echter zou zulks hem niet tot
fchsnde dienen, indien hii zich zuiver hield van den inhaligen
koopmans-geest . Een louter handelaar zet geese palen aan zijne winzucht . Zich to verrijken, is zijn Unig doel . Millioenen zouden son zijne gretigheid niet voldoen . Dan zulk een
karakter is eenen Edelman onwaardig . Maar, indien hij zich
bepale tot bet welvaren van zijn huts, en zorgvuldig very
mijde alle de kleine kuntlenarijen van een louter koopmau,
zou ik hem, uit hoofde van den gedreven handel, niet minacbten .
TAsso . Maar hoe , indien hij bet welvaren van zijn huit
voekto tot bet bealt vaa Millioenea I CRnczvs hieid den
MaS
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de koscen tot het onderhoud eene

titan sheen
die
'egers kon dragen .
GASTHEER. In elk flaatsbeftuur heefc de rijkdom en bet vertaogen van elk bijzonder gezin , welk ook deszelfs rang en
waardigheid moge wezen, palen, welke zoo wijd niet mogen
taitgezet worden , dat ze het geheele land , of zelfs het grootie
gedeelte daarvan, influiten . liet begrip, 't geen cRAssus zich
vormde van den rijkdom eens Romeinfchen Burgers , was geevenredigd aan de toenmalige omilandigheden der ttad Rome,
en zou niet gevoegd hebben aan eenig' ander' Burger, of aan
eenige andere ftad in Italie.
Orn die zelfde reden behoort
de geldhandel eigenlijk niet tot de werkzaamheden eeus Edelen Fantilie-vaders. De winst des geldhandelaars kent geene
palen ; dezelve is gegrond op eene kunst,welke de natuur niet
volgt, + de natuur, welke altoos naar bepaalde mate en beflerad doel to werk gaat . Geld is van en in zichzelve geen
voortbrengCel, gefchikt voor het genot des menCchen . Het is
21leen in zoo verre dienftig, als bet een algemeen aangenomene prijs is van dingen , die tot genot flrekken . Ware bet
nit eigen aard een voorwerp van handel, bet zou tegen deszelfs beftemming aanloopen , en overgebragt worden in een
geheel onbeperkten kring, gelijk een gedachc getal, 'c welk
in 't oneindige kan vermenigvuldigd worden .
TASSO . In dezer voege heeft Woeker geld, als geld alleen,
ten voorwerpe ; en nit then hoofde is dezelve na verwant aan
Wisfelhandel : en, daar de Woeker verboden is door Goddelijke en Burgerlijke Wetten , zoo wenschte ik wel to wezen,
of de Wisfelhandel daardoor niet worde uitgefloten, + althans uitgefloten van de eerlijke bezigheden eens regtfchapen
Edelmans?
GASTHEER. De Wisfelhandel kan en mag van eene eerlijke
zijde befchouwd worcien . Deze verfchaft groot gemak in bet
overmaken van geld door Wisfelbrieven, zonder gevaar of last
van de eene plaats naar de andere geande. Van wege dat gemak, 't welk de Wi4ffethandelaar bezorgt, en voor her gevaar,
tan 't welk hij zich daardoor blootftelt, verdient hij belooning . Daarenboven verfchift bet geld zelye, naar de inwendige waarde berekend . De winst , welke de Wisfelhandelaar
nit die bron weet of to leiden, heeft niets onteerends in zich .
Maar Woeker is, van alle zijden befchouwd, onnatuurlijk en
boogst to verfmaden .
TASSo . DANTE heeft ons eene aflbhuw-wekkende fchilderij
van den Woeker opgehangen . „ De Wijsbegeerte leert hem,
die vlijtig zich op dezelve toelegt, in velerlei opzigten,
•
• dat de Natuur herkomftig is van bet Verfland en de Wijsheid
• GODS . En, indien gij behoorlijk nagaat, wat u de Natuurkunde leeraart, zult gij terftond ontdekken, dat de Kunst,
• kunde
• zoo veel mogelijk, de Natuur moet volgen, even als een
voor rijk ,
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Leerling zijnen Meester . U it deze twee bronnen, in over
eenkomst suet het Boek der Scheppit,ge, voegt bet den menfchenkinderen den Levensregel to ontleenen , en de wijze
orn hunne bezittingen to vermeerderen . Dit doet de Woe.
keraar niet. Hij misvormt de Natuur door zijne Kunst,
welke noch de Natuur volgt, noch bet wijze oogmerk der
Godheid :'
Hier eindigde de waardige Edelman zijn gefprek over de
pligten en bezigheden eens Huisvaders. Ik prees zijne huishoudelijke voorzigtigheid, en verzocht hem, mij to vermelden, of hij eenig wezenlijk onderfcheid maakte tusfchen de
Huishouding van een Burger en een Vorst? - Ziju antwoord was
GASTHEER . Geen ander, dan er is tusfchen een groot en
klein huis, welke beiden gebouwd zijn naar de regelen der
bouwkunde .
TAsso . Zoo verre mij de ondervinding geleeraard heeft,
is de huishouding van een Vorst zoo verfchillende, niet alleen
in grootheid , maar ook in inwendige gefteltenisfe , van dat
eens Burgers, als de Vorst zelve verfchilt van den Burgerman . -- Nogtans, indien bet waarheid z1j, 't geen socRA•
TEs in bet dischgefprek van PLATO tegen ARISTOTELES beweert, „ dat een goed Blijfpeldiehrer ook in ftaat is om een
,, Treurfpel to maken," dan denk ik, dat een goed Huishouder zoo bekwaam is om bet Huishouden van een Prins to
beheeren, als om zijn eigen to bezorgen .
Hierop betoonde mijn Gastheer zich genegen , oin verder in mijne begrippen, des betreffende z in to dringen ; hij
wide
GASTHEER. Het is mogelijk, dat een mijner twee Zonen,
naar bet voorbeeld van zijnen Oom, zich tot bet Hofieven
fehikke : maar laten wij ons gefprek vervolgen .
Dan, dewijl bet reeds last geworden was, brak ik bet on .
derhoud af, door hem to wijzen op de W erken van ARISTOTELES , tot eene voegzame toepasfing zijner eigene aangenomene
Grondregelen, en op de leer der Ondervinding . - Mijn
Gastheer bemerkte, dat ik naar rust verlangde, en toonde mij
de kamer, voor mij gereed gemaakr,
,,

„
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,Uow hard their lot, who neither won nor lost!
MALLET .

Winter, bet fchitterendst jaargedjde voor de kostbare
D o vermaken
en afmattende geneugren, had de Wateren van
Bath
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Bath geopend . Acht jonge Engelfchen, even rijk als ledig,
met denzelfden fmaak en hetzelfde verfland begaafd, en der •
halve boezemvrienden, hadden de Verkiezing van den Koning
van Bath bijgewoond (*), dien zonderlingen Monarch , wiens
tenige pligt is zijne Onderdanen to vermaken , en deden
de vermaardfte herberg der Stad van hunne woeste vreugdegalmen daveren, ter gelegenheid van deze krooning .
Sedert eenige urea zaten zij aan tafel ; niet dat zij die uren
telden, want zij waren alien gewoon den tijd even 21s bet
goud to verfpillen ; toen Sir JOHN, zich met de deftigheid van
ten' Engelfchen Commodore, die . een° Duitfchen Prins ultdaagt, tot Lord CLIFFORD wendende, den toast inftelde : De
Schoonfte!
Lord CLIFFORD zou dien aangenomen hebben, al ware hij verpligt geweest, van ilonden aan tot op bet
einde van den maaltijd, ter barer eere , zes flesfchen maderafec en drie kommen punch to ledigen ; hij itaac op, en
roept : Top! de Schoonfte .
Daar beiden kenners zijn, verwachten alle de gasten met
ongeduld, den naam van bet Meisje to hooren verkondigen, dat
elk hunner waardig keurt de overwinning_ to behalen . Maar,
fchoon de twee ftrijders bet gins in de hand en bet hart op de
lippen hadden, wachtte men vergeefs ; want de befcheidenheld
is da laatfte der deugden, die twee Engelfche Edellieden verlaat . Noch de een, noch de ander, noemde de Schoone,
die bet voorwerp der uitdaging was, en die zoo geftreeld
moest ziju met de overwinning , die haar Ridder zou behalen .
De aanfchouwers volgden met gevulde glazen de twee ijvernars, die naauwelijks wineflesch vooruit konden hebben .
Tot hiertoe hadden Sir JOHN en Lord CLIFFORD den ftrijd
met gelijk voordeel volgehouden ; nu begonnen.zij zich meer
bloot to geven .
Zij, die de fchoonfte in mijne oogen is , is ook de gevoeligfte, zeide de een ; en beiden dronken . De beminnelijkfle,
vervolgde de ander. - De geestigite . - De deugdzaamfte .
De Schoonite werd vergood, maar bleef echter onbekend .
Verhief de een haar boven Aspafia, de ander flelde haar boven
Cleopatra , zonder Lucretia to benadeelen, beneden welke zij
zeker was I Het was de Venus van Apelles , maar gefluijerd als
bet geheimzinnige beeld der Egyptenaren .
Bij ongeluk trad Sir JOHN in bijzonderheden . Zonder to
be .
(*) De Heer HASH , een der laatfe I{oningen, werd aldaar vertoond
ten voeten uit, tusfchen de borstbeelden van NEWTON en Pop& I
wsarop Lord CHESTERFIELD zinfpeelt in deze dichtregelen :
litd m and wit are little fees,
full length .
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beflisfen of bet een gigs Champagne- dan wel Bordeaux -wijt;
was, dat tot teeken der onbefcheidenheid werd opgeheven,
ij bet genoeg to weten dat bet gegeven werd,
De Schoonfle heeft blaauwe oogen, riep Sir JoriN .
De Schoonfle heeft blaauwe oogen en zwarte %venkbraau .
wen, vervolgde Lord CLIFFORD .
Zij is de wanhoop barer mededingflers . -- De eer van onze bals . - De roem van Dorchester, hare geboorteplaafs .
't Is CLOE ! riepen alle de aanwezigen. Sir JOHN grimlagchte
op eene zegevierende wijze . 't Is CLOf , hernam Lord CLIFFORD, woedend opflaande ; maar zij bemint mij , en u niet.
Ik weet niet of zij mij bemint, antwoordde Sir JOHN met
cone verzekerde houding ; maar ik zal haar crouwen .
Gij I hervatte Lord CLIFF ORD, .geheel buiten zichzelven. -Ik zelf. - Sir JOHN, morgen ocbtend ten acht ure : gij ver.
ilaat mij . Breng nwe wapens mede, en mik juister dan gewoonlijk . - Liever op het oogenblik , riep SirJoHN. - Bravo!
herhaalden alle de vrienden ; en elk had, voor of tegen, gaarIIe in de plaats des mededingers geweest. Niets kon hunne
geregte woede beperken .
1Viaar men heeft , op bet oogenblik van den flag, een verfchrikte bias door de gelederen zien loopen, en twee legers,
€en aanval gereed, doen lagchen . Gedurende de uitdaging
wendde Kolonel SINCLAIR bij geval zijne oogen naar bet venfler, en riep : Ben wedloop! een wedloop 1 - De aandacht
words afgewend ; zulk een overgroot belong doet bet geheele
gezelfchap nanr bet venfler flormen. - Het had geregend ;
twee druppelen waters liepen evenwijdig langs eene der
glasruiten
Duizend guinjes , dat de linker druppel her
eerst benednn zal zija 1 roept aanflonds een der gasten .
Dat is met genoeg , herneemt Sir JOHN ; twee duizend!
Drie duizend guinjes tegen 1 fchreeuwt Lord CLIFFORD ,
altoos i,1 woede ; (en voor wien to wedden , is zoo goed als
vechten .) - Voo.r 1 - Tegen I roept men van alle kanten .
Alle de belanghebbenden flaan met uitgerekte halzen en
kloppende harten , fom en onbewegelijk, de uitkomst gade, die hun lot moet beflisfen . Hunne onrust, hunne `kwelling, hunne hoop , hunne vrees maakten hen gelijk, Met
aan die mededingers in de Olympifbhe fpelen , die aan bet
einde der loopbaan door gansch Griekenland en Pindarus opgewacht werden om hen toe to juichen ea to bezingen , niet
eens zelfs aan die beruchte groene en blaauwe Ridders,
tusfchen welken de wenfFhen der Roineinen in den Hippodro;nus, altoos op eene bloedige wijze, verdeeld was ;maar aan die.
Zeelieden van Greenwich, edele ;' nvaliden van Neptunus, wanneer zij, een Icon bier op bet fpel zettende,'de twee harddravers
o'p de tafel zetten om den wedloop to beginnen, - twee van
die beestjes, weike alleen in foortgelijk geval belang inboezez
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men, hoezeer zij even zeer medgezellen des roems als der beboefte zijn , en zoo wel in den helm van Mars als in de lompen van Irus nestelen . y- De angst, de vervoering, de flilte
zijn even fcbrikkelijk , kennelijk en diep to Greenwich als to
Bath . Hij , die bet geluk heeft van to hopen, geniet evenzeer ; want de afftand tusfchen een kan bier en dertigduizend
guinjes is flechts betrekkelijk .
leder polsflag is eene eeuw voor onze jonge 'Lords . Maar,
6 ramp I even als de Lavavloed, die valleijen bedelft, bosfchen medefleept, Catanea `•v erwoest, fotns door eene enkele
klip words afgewend, even zoo hoot een der waterdruppelen
in zijnen loop tegen een greincje ftof ;'. ., dit is voor hem de
berg Athos ; zijn loop verandert ; de wet der aantrekking - en
der zamenkleving doer de mededingers elkander ontmoecen ets
zich vermengen ; bet is Alpheus en Arethufa, die zich vereenigen ; hunne beddingen vloeijen in elkander ; de twee waterdrup .
pels worden tot een, - en de weddenfchap loopt to niet I
Op dit gezigt blijven alle de . jonge losbolleri onbewegelijk,
met ftarende oogen', ingehouden adem en open -mond, ftokitijf
ftaan ; zij ziin verfchri'kt, verbaasd, befchaamd, verflagen,
vernietigd ; zij zijn alien bedrogen .
Wie der zeven Wijien, of hunner Discipelen, zou bier niet
gezegd hebben : Al' to gelukkige onbedachtzamen, glj alien
hebt bet vermaak der hope genoten ; wees dankbaar can de
fortuin , en piaars u weder aan : tafelI -~ . Dan, onze jonge
Engelfehen, wel verre van hun-gelult'te waarderen,' fchenen
alleen gevoelig voor bun gewaand verlies : en indedaad, jrap
eenen fpeler zonderlinger en fpijtiger lot tteffen, dan bij de
uitkomst to vinden , dat 'hij noch gewonnen noch verloren
hebbe? -- Welk'is' het grootst vermaak des levens? vroeg
men eens aaij, den --grootften Speler -tinder alle de Wijsgeeren ,
aan den grootften Wijsgeei van alle de Spelers, aan Mr . Fox ;
en deze antwoordde Winben ! ; Enna bet vermaak van to winnen? - Pesliezen! was bet antwoord. --- Mr. Fox hadgglijk ; want de,Speler, die verliest, denkt to winnen zoo diliwijis de teerling kantelt.
Her gevoig der finart is , vroeg of last, vertroosting . Ooze
Engelfehen , bij wien die overgang altijd zeer fpoedig was ,
gelijk bij jonge lieden van elken landaard, zagen elkanderen
aan, en lagchten .
Eene weddenfchap van zoo veel gewigts wa,s alleen in ftaat
geweest om de woede van Sir JOHN en Lord CLIFFORD to verfchuiven . Zij lagchten even als de anderen, Mar waren wel
verzekerd hunne gramfchap weder to vinden waar zij die gelaten hadden, toen Kolonel SINCLAIR, beiden bij de hand nemende, zeide : Lord CLIFFORD! de fchoonfte in uwe oogen is
CLOP? - Het zij mij vergund dit to gelooven, hernem Lord
CLIFFORD, met die dubbelzinnige befcheidenheid, In wier be.
dul-

got
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duidenis men zelden fanit . - En de fchoonfte in nwe ooger.,
Sir JOHN! is de gevoelige , de beminnelijke, de deugdzame
Ctola ? Gij durft bet naauwelijks bevestigen, voegde hij er
bij , over het ftiizwijgen van den Jongeling grimlagchende ;
itilzwijgen , ruim zoo welfprekend als de belcheidenheid van
Lord CLIFFORD. Gij ondergaat hetzelfde lot als de waterdrup.
pelen, die gij hebt gezien . Gij zijc heden tot vruchtelooze
weddenfchappen veroordeeld . De fchoone CLOD geeft u de
wapenen-in de vuist : her is to last om morgen, to mat om in
't geheel to vechten . Ongelukkige mededingers, waarom fpraakt
ge mij niet eerder? I : zou u geraden hebben gisteren to vechten : de fchoone cLo~ heeft zich dezen nacht laten fchaken,
terwiji zij van bet Bal kwam, en is met een' Franschman opgetrokiten, die noch Sir JOHN, noch Lord CLIFFORD beet,
maar eenvoudig Mr. DIJRAND , de Gouverneur van mijnen
Broeder ., die haar to Greatna- Green is gaan trouwen (*) .
Davis onmogelijk I riepen Sir JOHN en Lord CLIFFORD to gelijk . - Het flaat aan u, mij niet to geloaven, hernam de Kolonel ; maar indien er bij deze fchitterende echcverbindtenis bloed
geflortworde, zal bet uwe fchuld zijn .
Een algemeen gelach verdreef alle gramfchap ; de: medeminnaars .omhelsden elkanderen ; de beminnelijke CLOG verloor
*lie hare aantrekkelijkheden , en men ftemde bovenal toe,
dat bet baar nap fmaak ontbrak . Men dronk tot in den
Inorgenftond ; maar de twee waterdruppels hadden gewerkt,
en voor het eerst was cene les voor de Jeugd niec verlorets
gegaau .
(*) Greatna, of crealda-Greets, .een Dorp op de grenasu van
Scbotland, alwaar de heimelijke I3awehjken gefloten worden.

DE P RINS STOSVISCH.

Prins , die de merkwaardigheden der oude RijksE ttadjonge
even to voren bezigtigd had , keerde
.naar zijne Staten terug . Onder weg was hij uit zijne
en

Neurenberg

vandaar
reiskoecs geftegen, om een weinig to wandelen ; bier vond hij
een' Boer, ; die in een langs den weg loopend riviertje vischte .
De Prins vroeg hem, „ wat voor foort van visfchen hij hier
.Boars, karper, cen fnoekje, on
,, wel zoo vangen kon?" zoo wat, zijne Hoogheid! - ,. Vang je ook ftokvisfchen ? " vroeg
de Prins orgelukkiglijk. De . Boer, onderflellende dat de Prins
hem voor den gek hield , zag hem vrijmoedig onder de- oogen,
en zeide droogjes : Neen, zijne Hoogheid! de Jlokvisfchen komen van 'Neurenberg . - Befchaamd klom de Prins in zijtle
koets, en fprak naderhand uooitdan met de grootfte voorzigtigheid met zijne Boeren .
In ons vorig No. Meng .

laatfte bladz. ftaat

des Filles,

lees

de Filles .

ME N G E LWERK,
TOT FRAAIJE LE'rtEREN, RUNSTEN EN WETENSCHAPPEN, BETREILKELIJK.

CEMENGELDE WAARNEMINGEN, OVER DEN STAAT
EN DE LOTGEVALLEN DER SCHOONE SBXE .
(Ontleend nit G . GREGORY' S Esfays, f!iflorical and Moral.)
~J Daar zijn zekere onderwerpen, over welke bet bijkans
onmogelijk is to handelen., zonder zich aan berisping bloat . .te fellen, of geraaktheid gaande to tnaken .
Eeu Schrijver , die , in de tegenwoordige . galante en
hoogst befchaafde Eeuwe, de niinderheid der Yrouwe.
Hike Sexe in zielsbektvaamheden beweerde , zou door de
Retie partij aangezien worden .als :een voorfpraak-van .lien een tlaaf des vooroordeels ~= terwijl, aan den
Wen kant , de .vrouw-behdgehde dolende ridder, die
de gelijkheid der Sexen ten eanziene:van verftandsvermogens beweert, bezwaarlijk den naam .zal ontgaln van een
verrader zijner-partije ; die trouweloos zijn post verlaat,
en met den vijand_hetilt,en firijdt .
In zulk eene gefteltenis dtr dingen zal het althan .S veiIigst wezen ., zich to vergehoegen wet, alleen een vermelder van daadiaken to wezen ; de onderfcheldene Partijen
toe to (aan, . elk voor de zijne to pleiten, door ;hetgene
van wederzijden wordt aangevoerd bij to bretigen ; geeti
aanltoot to geven door vijandelijkheid ., en geen wanfmaak to verwekken door gezagsaantiiatiging .
De zobdattigen ; die zich aankanten, tegen .cien,natuttrlijken voorrang der Manner. ., flaan ,, met veel, re,den, bet
oog op de groote voQrdeelen, welke dezeti genieten,
door opvoeding en aankweeking . „De verftandelijke,ver,
inogens derMannen, . merken zij op, worden, zoo ras zij
daarvoor vatbaar, zijn ; tot werkzaamheid ; opgewekt .
Vroeg worden •z ij in de talen onderwezen, in de hoodzakelijkheid om to moeten deuken.~
;,r~' gebragt ; eile dal
1t NG. IRO$ . no . S .
1L
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fchattea der nude Letterkunde worden voor bun epeti .
gelegd , onder al bet voordeel van bekwame Onderwij_
zers en den ommegang met Geleerden . De Vrouwen zijn
goeddeels verftoken van deze middelen tot verftandsbe .
fchaving : zij hebben geere waardigheden, geene beloo .
ningen op 't ooge , welke haar aanmoedigen, om zich op
de Letteren toe to leggen ; zij hebben zelfs zekere mane
van bejjilaucht en belaching to oaverwintnea, wanneer zij
zich in eenig vak van wetenfchap oefeneri ; weinige vats
de verhevener gedeelten der Letteren ltaan haar open ;
en van de Wiskunde, zonder welke fommigen beweren
dat het onmogelijk is groote vorderingen in de Itedeneerkunde to maken, zijn zij geheel uitgefloten .
Aan den anderen kant hebben de voorftanders van de
Mannelijke Sexegewoonte en voorbeeld tot bepleiters hun.
ner zake ; en Walt het niet gemakkelljk , de reden op to
geven •, waarom alle edeler verftandsbezigheden door de
Mannen bij uitlluiting tot zich genomen zijn, dan op de
veronderilelling van eenige oorfpronkeiijke en aangebo ..
rene meerderheid , welke hun in ftaat ftelde om die

yoordeelen zich toe to eigenen en alleen to bezitten .
De- waarbeid der zake is, dat de Voarzienigheid, mis .
fbhien om de goede orde in de Maatfchappij to bevorde .
ren , aan eene der beide Sexen eene meerderheid beeft
toegefchikt .
Dan men mag;lhier op antwoorden , dat
deze ieerderheid alleen beftaaftin ligchaatnstterkte, eene
rttstiger houdi .ng, en een zeker zelfvertrouwen, de ei .
genaardige uitwerkfels Bier begaafdheden . De onderwor.
pen flaat der Vrouwelijke Sere, welke bet gevoig is van
der Mannen meerdere kracht, grijpt ftand in de onbe+
fchaafdfte eeuwen , wanneer verltandelijke vordering
moth eeacht, nosh gezocht words ; en de ftrengheid vaij
der Vrouwen flavernij words alleen verminderd , win.
veer het menschdom groote fchreden gevorderd is in
kennis en befchaafdheid .
Tot een zeker tijdperk der zamenlevinge zign de Vrouwen den Mannen verre voorutt in alle verftandelijke vats
deringen . De Vrouwen, bij eenige Anerikaanfche ftam.
ni .•n . zijn de eenige gefchiedenis- en gef achtkundigen ;
de eenige , die eene eenigzins geregelde taal be .itterr.
Op de Zuidzee-Eilanden, worden wij oriderrigt, zijn de,
Vrouwen meer aenegen tot navolging, vaardiger in de
eigenfchappen en betrekkingen der dingen op to merken s
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ken, en bezitten een vaster geheugenisfe, dan de Adannen (*) .
Onverfehilligheid ten aanziene van de fchoone Sexe keninerkt in 't bijzonder den eerflen trap der zamenle
vinge (t) .; De driften werken alsdan flaauw, en de behoeften tier -nature worden met zoo veel moeite voldaan,
dat de Mannen weinig denkbeeld van vermaak hebben,
dan,voor zoo, verre de onmiddellijke voldoening aan den
aonger<betret . Deze Volken than daarom gereedelijk
huntie Vrouwen of aan de iustvoldoening eens Vreemdea
liinga. , die doorgaans de Vrouwen hooger acht dan
zij, eti ..dle, hues oordeels, de verpligting rijkelijk ver .
goedt , door eene beuzeling ten geichenke to geven . In
eenen ftaat, zoo vernederend en vreugdeloos, zijn da
geesten der . Vrouwen, naar evenredigheid, diep neder .
gedrukt . Er zijn geene fporen zelfs van die drift, door
welke zij zich naderhand zoo. bijzonder onderfcheiden
want er is geen voorwerp om de aandacht tot-opfchik it
bepalen, dewijl zij.. noch wenfehen, noch hopes to be .
bagen .
Iii dien that der zamenlevinge , wanneer magt alge
ineen misnomen words voor regt , is het eigenaardig to
verotiderfellen ; dat alles, wat van :waarde fchijnt,r
door
de fterkfte partij words toegeeigend . Zoo .ras de Vrauu
welijke Seine bevonden Wordt wezenlijk tot de geneugten ded levens re 'behooren, bfddaartoe bevarderlijk to
zijn , denken de zoodanigen ; die de magt, over hair
hebben , voornamelijk , hoe zij zich daarmede iullen
kannen ,bevoordeelen. De Vrouwen maken. .een zeer aato
, ezkelijk iftikel van Handel uit ip vele deelen des . aar&
kloots ; en in de nieuw ontdekre fireken van het Wte ;,er•
baifrond verhtiren de Vaders en de naaste Bloedver-Aran tell
de gunlten der Vrouwen Q) . Kuischheid is geene deugd
in de ongehuwde Vrouwen bij barbaarfche Volken ;
zulk een denkbeeld zou onbeftaanbaar wezen met lief
voordeel, 't .ggeen een Vader °verwacht van zijn€ Minded
ren to ztillen trekken ; maar zoo ras eene Vrouwe~het
eigendont wordt van eenen Echtgenoot, verwacht hij,
ingevolge daarvan, een uitfluitend refit op hare bekoore
(*j Foas . Ob, p. 420 .
(t ; TACITUS Germ . so. Coox's Foy .
C~) FoRS . Oh . p. 420. De Theremitfianeit koopen Yronm
voor 8o tot too Roebela.
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lijkheden to bezitten . De maagdom was bij de vroegere
Inwoners van Thracie in geene hoogachting ; maar de
Vrouwen , die zij even als andere waren gekocht hadden, werden zorgvuldig bewaakt (*) . Het gedrag der
ongetrouwde Vrouwen op Otriheite is in den hoogftert
graad ongebonden ; doch dat der getrouwde is regtftreeks
bet tegendeel (f) . De Lydifche Vrouwen maakten haar
fortuin door zich veil to (lellen (4) . En wij hebben
grond om to gelooven , dat zulks in Egypte verre was
van gelaakt to worden .
Overfpel was een misdrijf , zoo zeldzaam onder de
Germanen , als de fraffe van 't zelve geftreng . Het
fchuldige Wijf werd, na bet affnijden van heur hair als
een teeken van fchande, uit de hut des door haar beleedigden Mans gedreven, en in bet bijzijn der bloedver .
wan ten, naakt uitgekleed, van haar' Man door geheel
bet dorp gevolgd, en met onaflatende gaftrengbeid gellagen (5) .
HERoDOTUS verhaalt ons een hoogst zeldzaam en treffend voorbeeld van kuischheid . CANDAULES, Koning
van Lydia , was dermate op zijne Echtgenoote verflingerd , dat zijne trotsheid geene voldoening vend, als
hare fchoonheid alleen door hem gezien en gekend weerd .
Onder de Havelingen van CANDAULES beyond zich zekere GYGES, then hij zees beminde, en op wien hij bet
onbep~2rktst vertrouwen (telde . In een hunner afzonderiijke gefprekken roemde hij naar gewoonte op de fchoon .
held zijner Echtgenoote, en beweerde dat oYGEs gees
volkomen denkbeeld kon hebben van hare fch~oonheid,
dewljl er altons zoo veel voor hem door de Weeding ba+
dekt bleef. Om zijn' Vriend van de waarheid dezes ge.
zegdens to overtuigen , ftond hij er op, dat doze met
eigene oogen zieh des zou verzekeren , door zich in de
kamer to veriteken,, waar zijne Vr(yuwe zich uitkleedde
om, naar bedde to gaan . Vergeefs deed GYGES de fterkfte
hetui.gingen tegen dit vooritel zijns Heeren ; to vergeefs
ftelde hij hem de mogelijkheid der ontdekkinge veer, alsmede den eerbied , welke men der vrouweiijke ze .
DehogbunftidHe
digheid verfchuldigd was .
veling werd door den Koning gebragt tot de fchuilplaats,
(f) HAwraswoa:Tn .
(") HEtton. L. V. c . 6.
(S) TActrus CON. 1 ¢.
(4) Hsrw). L. I. c. 93-• 94 .
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piaats , en zag van daar in gerustheid en op zijn gemak
cle ontbloote fchoonheden der Koninginne . Nogtans
ontging hij in bet henengaan de ontdekking der Vorflinne niet, die terftond veronderftelde dat dit bedrijf van
baren Man oorfpronkelijk was ;dochzijmakteBng
rucht altoos, noch gaf door eenig teeken hare verontwaardiging to kennen . -- 's Anderendaags ontving GYcES eene boodfchap om bij de Koningin to komen . Niets
vermoedende van den aard dezes bezoeks, gehoorzaamde hij terfiond . De Koningin gaf hem met weinige woorden to verftaan, waarom zij hem ontboden had, en beiloot met hem de keuze to geven , 6f cANDAULEs to dooden, en haar en bet Rijk to bezitten, 6f zelf to lerven .
• De Man," fprak zij, „ die mij verraadde en ten
• toon Re'lde , moet fneven , of gij , die getuige ge• weest zijt van mijne oneere ." - Ontiteld en verbaasd
over de ftoutheid van then voorflag, poogde cYGES, op
allerlei wijze, den toorn der Vorftinne to doen bedaren ;
doch zij had haar plan zoo vast en onherroepelijk genomen, dat alle de voorftellen van GYGES niets vermog.
ten . Zij gaf hem, in 't einde, to verflaan, dat al zijn
weigeren niets beteekende, en dat hij, daarin volhardende, geene hoop moest fcheppen van to zullen ontkomen . Zucht toi zelfbehoud deed GYGES inwilligen . Hij
bragt zijnen Koning om 't leven , aanvaardde diens Rijk
en de hand der Koninginne (s) .
De dienstbaarheid en vernedering der Vrouwelijke Sexe
bij barbaarfche Volken is zoo verregaande, dat de Httweiijkspfegtigheden van vele enkel beftaan in uitdrukkingen en daden, die eene geheele onderwerping en flaaffche
afhankelijkheidderVrouwen en bet volftrektst oppergezag
van den Man aanduiden (t) . In Nieuw-Zeelaud, fchrijft
FORSTER , zagen wij dikwijls kleine jiongens hunne
Moeders ilaan,terwiil de Vaders er bij ftonden, en niet
wilden gedoogen, dat de Moeders de Kinderen beftraf.
ce.n (}) . De Vrouwen zijn, bij barbaarfche Volken, de
eeni( ) HEROD . L . I .
(f) Op de Molukkas geeft de Caliph, blj de Huwelijks .
plegtigheid , dezen raad aan den Man : „ Gij moet awe
„ Vrouw met een lane of mes aanraken ; maar, wanneer zij
„ v niet gehoorzaamt, neem haar dan in eene kamer en ftraf
„ haar zachtelijk ." FORREST Foy . to New Guinea.
(4
.) FOILS . Ob . P . 322 .
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eenige, die werken, terwijl de Mannen zich geheel overgeven aan gedurig opeenvalgende daden van dwingelandij
en luibeid (*) .
Deze algemeene befchnlvtng van den toeftand der
Vrouwen, in die vroegile tijdperken der Maatfchappije,
heeft, men moet het bekennen , hare uitzonderingen .
Ter eere van Isis , die Koningin van Egypte geweest
was, werden aan de Vrouwen van dat Land vele voor.
deelen gefchonken , en zelfs was de Vrouw met eene
xekere mate van gezag over haren Man bekleed (j-) .
LIERODOTUS verzeker-t ons, dat de Vrouwen alien bedrijf buiten '- s huis waarnamen , terwiji de Mannen in
huis zaten to weever ; de Mannen droegen de lasten op
hunne hoofden , de Vrouwen op bare fchottders ; van
de Mannen vorderde men Diet , dat zij voor hunne Onders zorgden , dit kwam de Vrouwen toe ; in 't kort ,
zij fchenen den flaat en de gewoonten der Sexen verwisfeld to hebben (¢) . De Lycianen ontleenden de namen
van hunne Moeders , en rekenden van dezelve hunne
geflachten in de Vrouwelijke linie . Vrijgeborene Vrou..
wen, Slaven of Vreemdeljngen trotiwende, genoten dd
Afflammelingen de voorregten van Burgers ; doch dit
was het geval Diet , wanneer een Man bij dit Volk eene
J5ijzit of eene Vrouw van cen ander Volk trouwde (§) .
Zoodanige voorbeelden kan ik echter niet nalaten voor
grootendeels toevallig to houden , en als den gelukkigen uitflag van zonderlinge deugdetl en groote hoedanigheden van bijzoildere Vrouwen ; aij fchijnen regtf{ reeks
aan

('!) AMSTOTELES houdt dit voar, een zeker kenmerk van balk
lxttarsehheid , en)haalt een vers nit sEsIoDUS ran , die eene
fluisvrouw onder bet Vee eens Landmans optelt . De Rep.
L,, I . c . a . De 3oden, zoo wel als HESIOOUS e fchijnen het
1Vi'f in rang naast bet l-luis gefteld to hebben .
f) Diou . sic . L . I ..§ t .
Tl~teon . L . 11 . c. 35 .
1-let fmert mij, deze waarne .
wing op eenigen onzer eigene Landgenooten (de Lnget
fhen) to moeten toepasfen ; loch char zt,in er maar al to
veten, die, geheel van de zeden der \oorvaderen vervreemd,
zich niet fchamen, de bezigheden van Vrouwen want to nemen, en hierdgor tot verwijfdheid en . gebrek vervauen . Pit
kwaad vsrdert, inzonderheid ten tijde van Qorlog, de tusfcbenkotmt der Wetgeverde Mxgt,
($) ffuoi . L. 1 . c. 173 .
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flan to loopen tegen den gewonen loop der dingen . TAcITUS vermeldt het als een buitengemeen voorbeeld van
verbastering, zelfs beneden een Slavenvolk, dat een der
Germanifche Stammen beheerscht werd door cene Vrouwe (*) . Die om(tandigheid was nogtans niet zonderling, daar de oude Gefchiedenis van Brittanje, op 't
gezag van then zelfden' Schrijver, des getuigenis draagt .
CARTISMANUDA en BOADICLA, 'c is waar, vertehenen
niet voor dat de Britten eenige vordering in befchaafd+
heid gernaakt hadden, en zij fchijnen veeleer opgeroepen geweest to zijn door haren ongemeenen geest en
bekwaamheden , en de verzwarende onregtvaardigheid
en wreedheid der JZomeinen, dan door de gewoonte of
tijdsomftandigheden (f) . - Een hedendaagsch Reiziger
vond een der 1lmerikaanfche Volken door eene Koningin
beheerscht , die zij met het diepst ontzag bejegenden .
Dezelfde Schrijver ,' brengt andere voorbeelden bij van
erfelifke eerbetooningen, onder de Indiaanfche Volken,
aan eenige der Vrouwelijke Sete toegebragt, van wege
groote en heldhaftige bedrijven (+) .
De opgemelde daadzaken verfchaWen ons eene oplosling van eenige verfchijnfelen in de zedelijke wereld,
Waarvan ik mij niet herinner eene voldoende oplosting
gelezen to hebben . - Kuischheid is ongetwijfeld eene
oog fchatbare en alleraanprijzenswaardig(te deugd .
Doch waarom zou deze wezenlijk behooren tot de eene
Sexe, en niet tot de andere? Ik begrijp, dat deze inge.
!eelde eigendommelijkheid op de Vrouwelijke Sexe, wel.
ke gevorderd wordt bij onbefchaafde Volken op de beginfels van een regt door geweld en bezitneming, bevon .
den zal worden de grondilag to zijn van dat vol(trekt en
Met wederkeerend regt en gezag, 't welk de Echtgenoot zich aanmatigt over de perfoon en de genegenheid
der Vrouwe . Her befchaafd en redelijk gedeelte des
menfchelijken geilachts heeft eeu volkomener denkbeeld
'van Huwelijksgenegenheid , gegrond op de onderling •
iteid en eenigheid der Liefde ; doch bij het gemeen is
het
(*) TAc . Germ. 45 .
( j ) TAc . Ann. L . XII . C . 36, ¢C. L . XIV . c . 3 t , 35 .BOADI
saA beweert iti hare trefende Redevoering , dat de Britten voor .
been geoorloogd hadden onder do aanvoering van Vrouwen .
(1) Capt. CARVER.
Y 4
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bet refit van eigendom nog bet heerfchend denkbeeld . ~»
Wanneer men de Vrouwelijke Sexe aanmerkt als eeR
Artikel van Koophandel, wordt dezelve desgelijks eea
voorwerp van roof ; en vele der OQrlogen onder de
oude Volken nawen den oorfprong nit ftrooperijen, aangevangep om Vrotiwen weg to voeren . In de Huwelijk,plegtigheden van vele Volken heeft iets, datr
naar
geweldige wegvoering zweeint, plaats , bij bet ftemet
van de Bruid .
Veelwijverij is een noodwendig gevolg van dezett
ingebeelden eigendom . In den eerfteu trap der Maat-'*
fchappije, wanneer de Iiefdedrift nit geweldig is, ell
niet ligt wordt opgewekt , heeft geene Veelwijverij
plaats ; deze greep ftaud in volgende eeuwen , en is he ;
gevolg van het onbegrensd verlangeti om de middelen
van geluk Qpeeu to hoopen . Gelijk de Gierigheid der Ou4
deren de flavern'ij der Vrouwelijke Sexe begon, zoo heeft
de Liefde der Ouderen bet eerst de llavernij der Vroua
welijke Sexe , in dit zoo wel als in andere opzigten,
verminderd . Ouders, die hunne Dochters zeer lief had .
den , verlangden ernflig , dezelve gelukkig geplaatst to
zien ; en , genoegzame middelen hebbende , gaven zij
hunne Dochters misfchien ten huwelijk aan Mannen van
ininderen rang, die zij in zekere foort van onderdanig .
iieid kondeil houden ; of zij gingen . verdragen aan met
rijke Ec.btgenooten .
Naardemaal de' Veelwijverij eene
onregtvaardige en tiranirifche handeling is , zal dezelve
tnisffhien yerminderd worden door den geest der vrijheld, welke zich doorgaans opdoet, wanneer de men
fchen eenige vordering in befchaafdheid gemaakt hebben : dan derzelver geheele vernietiging kan alleen he ;
gevolg wezen vqn bet verkondigen en omhelzen der
Evangelieleere .
Schoon de ilaaffche onderwerping der Vrouwelijke
Sexe in barbaarfche eeuwen begun, en' fchoon, als bet
menschclont vordert in verftandsbefchaving , die onder,
fcheidingen, welke alleen fteunen op ligchaamskracht .,
van minder aanbelangs zijn , is het noch waarfchijn
lijk, noch natuurlijk, dat zij immer geheel en al zullen
afgctchaft worden . PLATO (*), 't is waar, en andgre
vooritanders van de gelijklieid des Menfchelijken Ge .
ilachts , hebben beweerd, dat de Vrouwelijke Sexe zondeE
(11 PLATO,
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tier onderfcheid moest deelen in alle de vakken van be
zigheid der Mannen ; dat zij Legers moest aanvoeren,
en in den Raad zitting hebben . 1k denk , nogtans ,
Oat de goede orde der Maatfchappije beter bewaard
blijve , door aan elke Sexe een eigen kring van werk,
zaamheid to geven ; en kan ik de huisfelijke pligten
niet als min gewigtig of min vereerend aanzien , dan
de meer werkzame bezigheden op bet groot tooneel des
levens .
Zelfs tot de regeling der Gezinnen , een zoo wezen •
lijk fink tot de orde en rust des levens , behoort eeno
eenheid van beftuur , en dat gene gezagvoerende item
per voegelijkheid worde toegekend aan een der Leden .
Wanneer bet to doen is om de algemeene belangen, behoort aan de gevoelens des Mans eene mate van ontzag
en gehoorzaamheid toegekend to worden : dan zulks kan
nimmer die foort van overweldigende aanmatiging billijken , welke aanloopt tegen bet perfoonlijk geluk der
Huisvrouwe . Geene wet van GOD of Menfchen kan
ons geregtigen om een Medefchepfel ongelu'kkig to maken . Van alle Dwingelanden . is de verfchrikkelijkfte en
vervloekenswaardigfte een Huis/elijke Dwingeland . De
openbare Tiran ftrekt zijne wreedheden alleen uit tot
;ijne vijanden, of die hij voor vijanden houdt ; de Huis.
felijke Tiran plaagt, met eene kwaadaardigheid, die alleen in den Mensch vallen kan, bet zaehtaardig en on .
6eteedigend fchepfel,Oathem eerten, om zoo to fpreken,
aanbidt, welks geluk dikwijls van zijnen begunftigenden
lach afhangt . De woede van eenen NERO, van een'
Pon&tTIAAN , is van een oogenblikkelijken aard, en wordt
doorgaans voldaan met het leven des gehaten voorwerps ;
maar de Huisfelijke Dwingeland zet zijne wreedheid bij
kanhoudendheid voort , doet zijn tlagtoffer een lan .gzam.en
dood aan , en vernieuwt, even als de Gier van PRantEr iEUS, die helfche teak van dag tot dag.
In den tegenwoordigen ilaat der zamenlevinge zie ik
geen middel, waardoor de fchoone Sexe, op eenen rer
llelijken grond, hope kan fcheppen om de rampen van
1Yuisfelijke Dwingelandij to ontgaau, dan door eene zees
groote mate van omztgtigheid en behoedzaamheid ten
aanziene van den Man , in wiens handen zij; bet aan#
tl:aande geluk haars levens waagt to betrouwen . Zonder mij to vermeten , een ftelfel, tot haar geluk dienftig,
in eene zaak van zoo ve l aanbelangs , op to maken
5
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zal een weinig Karakterkunde kunnen dienen, om on .
voegelijke Echtverbindtenislen to weren, en ik wit zulks
Diet achterhouden .
Indien , bij eenjre getegenheid , de zeden, zoo wel als
de geaardheid van de Partsl, met welke eene verbindtenis
sal aangegaan worden, gezette aandacht.verdienen, bet
is dan , wanneer ons geheel tijdelijk geluk en 't geroegen onzes levens daarvan afhangt .
Geen alge •
tneene grondregel heeft Meer nadeels berokkend aan
Vrouweiijk geink , dan „ dat een bekeerde Ligtmis den
besten Echtgenoot niaakt ." In elk geval, 't geen onder
mijne waarneming gekomen is , heeft juist bet tegendeel
plaats gegrepen . Indien de grondregel waarheid behelsde ; is bet verve van zeker, dat bet Hvwelijk die bekeering zal to wege brengen . De hoogmoed van een ver+
liefd Meisje moge haar de verheelding doen vormen, dat
bare beminnelijke hoedanigheden eene levenshervorming
zullen uitwerken : maar de ondervinding leert ons, dat
dehervorming diepermoet gaan, dan hetenkel oogenblike
kelijk uitwerkfel van eene hevig ontvlamde drift ; zij
moot zich uitftrekken tot her zedelijk beginfel, tot de
geheele wijze van &nken . Een Ligt~ mis is flechts tent
andere benaming voor een zinnelijk Mensth, en dit ka .
rakter fluit zelfzoekendheid in ; hij heeft geleerd dt
grootile belangen van anderen aan de voldoening van
2ijn perfoonlijk • genoegen op to oferen ; en er is meet
dan cane wijze om to fpelen met bet geluk zijner medefchepfelen . -- Verder : de Ligtmis beeft zich een laag
denkbeeld van de fchoone Sexe gevormd , door alleett
met her flecht(le gedeelte van dezelve to verkeeren ; en wij
weten, dat Hnwelijks-dwingelandij doorgaans den oorfprong ontleent uit een verachtelijk denkbeeld, van de
Vrouwelijke Sexe gevormd . -- Eindelijk , door een'
Ligtmis to trouwen , loopt men vele kanfen tegen d6ne,
on3 een Dronkaard to trouwen ; en Dronkenfchap is mis .
fchien de eenige ondeugd , van welke men zich nooit
bekeert .
Ik mag bier bijvcegen, dat, zonder eenig denkbeeld
van Godsdienst, Zedelijkheid flechts een onzekeren grondPenn heeft -- en van welken Ligtmis kan men verwachx
ten, dat hij Serbied voor den Godsdienst hebbe !
Ik zou echter niet willen, dat de jeugdige Sexe in een
ander uitertte viel, en, om een' beginfelloozen Ligtmis
;e ontgaan, zich in de armen wierp van een'bijgeloovi •
gets
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gen Femelaar. Godsdienllige dweeperij heeft cene eigen .
aardige (trekking om ieirands geaardheid to v erbitteren .
be krankhoofdige geestdrijverij ontleent hare Zedekttnde
Met uit de billijke en zachtaardige voorfchriften van bet
Eva3oelie, maar nit de ltrenge en dwingende inftellingen
der
odfche wet .
Eenige omzigtigheid zal er ook vereischt worden in
zich to verbinden aan een' Man, wiens levensomitandig .
h_eden hem verpligten om veel ommegangs to hebben met
bet onbefchaafd en zedelijk-flechtst gedeelte der . Maatfchappije ; of wiens Levensitahd en Beroep aanleiding
geven om zich hooge gevoelens to vormen van onderdanigheid en blinde gehoorzaamheid .
Vriendelijkheid is ongetwijfeld eene uitnemende hoeda .
ni-gheid in eenen Echtgenoot ; maar die nietsbeduidende
vrolijkheid, die altoos grimlagchende en gedienltige beleefdheid, is veelal meer bet uitwerkfel van dwaasheid of
gemaakth'eid , dan van eene wezeniijk goede inborst,
Het gebeurt zeldzaam, dat een Man van zulk een' ftemp el zich verwaardige oni t'huis zijne. Vrouw op die
vriendelijke wijze to bejegenen : zijne vrolijke aardigheden bewaart hij'voor zijne Vrienden elders ; gemelijke luimen en lets bijtends moge hij binnen eigen dear uititorten .
Ik heb gezegd, hoe her tnij voorkwam tot bet geluk en
de goede orde der Maatfchappije niet wezenlijk to behooren, dat alle posten en bedieningen door perfonen
vats beide de Sexen zouden bekleed worden ; doch die
Unit niet in, dat volflagene onkunde bet deel der Vrouwen moet wezen . Zijn de Vrouwen niet gefchikt ont
Legers aan to voeren, om in den Raad to fpreken , zij zijn
echter zedelijk u'erkende wezens , en hebben eene rol to
fpelen op bet openlijk tooneel des levens, als •redelijke
fchepfelen . Het is Been noodzakelijk gevolg , dat geleerdheid Pedanten of Schoolvosfen make van alien , die
zich daaraan overgeven . Pedanterij is doorgaans de gezellinne van weinige en oppervlakkige bekwaamheden,
niet van ware en gezonde kundigheid . WVorden geleerde
Vrouwen fomtijds met regt befchuldigd van Pedanterij
vn trotsheid, zulks ontftaat enkel uit de zeldzaamheid,
en dat zij zich zoo zeer verheven voelen in den tiring ,
waarin zij zich moeten bewegen ; doch waren de kundigheden algemeener onder het Vrouwelijk Geflacht vercpreid, ik- boud mij verzekerd zij zouden minder van
Pedanterij befchuldigd worden . Len der trefelijklte
ze .
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zedekundige Schrijveren van dezen tijd merkt op, „ dat
• het de kleine ilaatkunde is van zwakke, fnoode, en
• kwaden toeleg bedoelende Mannen, laag van de Vrou• welijke Sexe to fpreken , en dezelve of to malen als
,, Diet in ilaat om waarlijk uit to munten in deugd of
• lets wezenlijks . Gemakkelijk valt bet," voegt hij err
vevens, ,, to doorgrenden, wat zij daarmede bedoelen .
• Zelfs Schrijvers van naam onder die flechten heb„ ben getracht de lgagflelling der fchoone Sexe to be„ vestigen ('t)."
J r is naauwelijks eene bewijsreden ten voordeele eener
verflandige Opvoeding voor onze Sexe, die Diet met g4lij ke off met meerder krachts voor de Vrouwelijke fpreekt .
Eene goede Opvoeding van then aard zal de Vrouwen
menigmaal in that ftellen ., om de ongelegenheden , dikwijis aan bet huisfelijk levee vast, te vertnijden, aithans
bet dragen daarvan gemakkelijker to makers . Deze _doec
de Vrouwen hoogst begeerlijke voorwerpen worden bij
Mannen van verfland , die zich aithans eene grootere
mate van huisfelijk geluk mogen beloven uit eene echtverbindtenis aan de zoodanige, dan aan eene onkundige ..
Deze fl:elt haar in ftaat om keurig to zijn, zoo in de
keuze van boeken As van gezelfchap . ,Zij worden daarr
door betere raadgeeffters , betere moeders, betere leden
der zamenleyjnge . Zij vinden zich daardoor buiten de
poodzakelijklmeid, om, tat tijdverdrijf, de toevlugt te
nemen tot beuzelachtige , en misfchien uitfpauningen
van eene erger foort . Dit fink is van aangelegenheid ,
dewiji ik Diet kan nalaten to denken, dat veel, zeer veel
van de flechtheid dezer Eeuwe aan de verwaarloozing
van de Opvoeding der Vrouwep moet worden taege
fchrexen .
Dan elke Vrouw behoeft zoodanig eene Opvoeding
niet to ontvangen ; dit is ook voor ieder' Man Diet noodig . Maar welk eene mogelijke reden kan er uitgedacht
worden, waarom Vrouwen in eenigzius hooger levensftand
tijd en middelen zouden verwaarloozen om denkende we
tens to worden' Voor mij, ik beken to we.nfchen , Kweekfcholen opgerigt to zien voor de Geleerdheid der Vrouwen .
Indien vele onzer hedendaagfche Kost- en Kweekfcholen
veel berispings verdienen, als oefenplaatfen van dwaasheid en ondeugd, bet is omdat er Diets geleerd wordt,
dan't geen beuzelachtig of zelfs fchadelijk is .
-Men
(*) KNOX, on Liberal Education .
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Men zegge niet, dat Letterkunde, to vee1, op eene
fchadelijke wijze, zal invloeijen op de volvoering der
huisfelijke pligten en de zorg voor bet gezin . - Dan
zijn deze thans dadelijk de voorwerpen van Vrouwelijke
Opvoeding? Nemen niet de beuzelachtigfle en alleen tot
epfchik (trekkende zaken de aandacht der vroegite jaren
in ? Muzijk, T 't zij de Natuur haar met gaven en
fmaak daarvoor bedeeld hebbe of niet, fchoon zij et
naderhand weinig gebruik van maken , op zijn_ best
wordt
otn een uur van verveling to ontgaan ,
slimmer overgeflagen ; maar de Vrouwen bekend to
waken met de Gefchiedenis van haar eigen Gejlacht ,
de natuur en de gronden der gezellige Pligten , of
het fchoone en nuttige der Zedekunde , rekent men van
Been aanbelang . --...- De jaren , welke dikwijls verfpild worden in bet aanleeren van noodelooze naaldwetken , zbuden kunnen dienen om haar kennis to doen
krijgen van de Natuur en de Natuurlijke Historie, van
oneindigen dienst om algemeenjheerfchende en fchadelijke
vooroordeelen to verbannen . -- Vele moeite en kosten
befteedt men om de Jongedochters een weinig flecht
Fransch to leeren praten ; haar fmaak words verbasterd,
en haar hart bedorven, door de beuzelpraat van opper .
vlnkkige buitenlanders ; terwifl zij verzuimen de Schrijvers in hare eigene taal to raadplegen , om bondige ken'nis
op to doen . -- Met een woord, laat alles, wat nuttig
ts, geleerd ; laat elke tak van hedendaagfche Opvoeding,
welke nuttelooss is , afgeknot worden ; en her lijdt geen
twijfel , of bet, eheele Opvoedings(telfel zal eene groote
oerandering ondergaan .
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('~ngetwijfeld kan de Geneeskunde geene grootere
zegepraal behalen , dan wanneer zij fchi'nbaar
seeds gettorvenen in bet- leven terug roept .
•F ot in
onze dagen heeft dit belangrijk gedeelte der Genees .
kunde een hoogen trap van volkomenheid bereikt ; ter.
wijl zulks een openlijk bewijs 'is, zoo wel van het
booge itandpuRt dezer weteufchap r als van de menfcbo
.
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fcbelijkheid onzer Eeuw. Dan bij deze overtuiging
dringt zich deze vraag op : van waar toch komt bet,
dat, over bet geheel genomen, de pogingen ter hergevinge van bet ]even zoo weinig gelukken, ja zelfs
meermalen dan mislukken , wanneer bij den verongelukten geenszins alle fporen van inwendige Ievenskracht
vernietigd zijn? Behalve onderfcheidene oorzaken, als
gebrek aan beho'orlijke onderrigting op de Akademien e
met betrekking tot dat gedeelte der Geneeskunde, 't
welk ik, om mij dus uit to drukken, de wederbezielen .
de kunst noeme, -- aan ontoereikende kennis van zQo
vele aefenaren der Genees- en bleelkunde, zoo wel in
fieden als bijzonder ten platten lande, met opzigt tot
de middelen en derzelver aanwenditrg ter redding vats
fehijnbaar geiforvenen, - aan gebrek aan de noodige
gereedfchappen enz . , komt, naar mijne gedachten, bij;•
wonder ook bet volgende in aanmerking t dat men niet
zelden vele verongelukien, waaraan men geerte fporen
van leven befpeurt, openlijk en laid , niet als fchijn
dooden , maar als wezenlijk geftorvenen verklaart ; herBeen immers altijd nadeelige gevolgen hebben moet, daar
op deze wijze alle hulpbetooning verloren gaat, voor2eker onwillig gefchiedt , in de onderftelling dat took
alle moeite vruchteloos is ; - dat men niet zelden werk,.
tuigelijk flechts de aangeprezene redmiddelen aanwendt ;
terwiji men zich meet avertuigd houden s dat de redo,
ding zelve niet onmogelijk zij ; -- dat men, binnen her.
a'erlte of tweede uur in zijne pogingen niet tlagende
den moed opgeeft ; en in 't bijzonder, dat men veeiah
bij de behandeling van fchijndooden to overbaastig to
werk gaat , ailes wil aanwenden , om toch niets to very
verwaarloozen , weznli;k to veel deer-, en it-zoo "
flaauw-gl im mend e levensvonkjes uitbluscht, in plaats van
ze behoedzaam to ,ontlieken ; daar er in alle gevalleti,
Van onderdrukte levenskraeht, en bijzonder bij de meeste fchiJndooden , eene zachte opwekkings-methode noodzakelijk is ; terwijl bet ongegrond. begrip maar al to dik
wijls plants grijpt, dat men voor alle dingen eene aderx
lating in bet werk meet ftelien .
De wijze , waarop men to Hamburg zijne pogingen
aanwendt ter redding van verdronkenen, kwam mij zoo
gefchikt ter algemeene navolgin .g voor, dat ik geen oogenblik aarzelde, om dezelve, zoo als ik die in bet journat
van den beroemden KVI+ZLnivn gelezen 'tteb , over to
no-

de keel , is door een ftukTq
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j emen ; aij is opgegeven door Dotor >r . a . rtoLSr,
voorftander dezer reddingswijze ; dus fpreekt hij
Door de overtuiging geleid y dat de asphyxie bij drenkelingen door gebrek aan lucht en warmte ontftaat, wendcn wij alle onze pogingen daar been, om den ontnomelt
levensprikkel aan bet bewerktuigd geltel, bijzonder aan
de longen en de huid, weder to geven . Nadat dus de
mond en de neusgaten zoo veel mogelijk van alien flijk
bevrijd,zijn , blazen wij de lucht in de longen door den
blaasbalg van GORCYN , door middel van eene gebogen
buis, welke over den wortel van de, tong in bet ftrottenhoofd gebragt words . Wij makerp van bet zuurtlofgas, als den besten en natuurlijkften levensprikkel voor de
longen , zoo Lang gebruik , tot dat wij eenige fporen van de
hertlelde ademhaling befpeuren ; bij de terugkeering der
zelf-werkende ademhaling wenden wij de gewone dampkringslucht aan Van een mengfel uit bet geoxy eneerd
zoutzure gas en de dampkringslucht hebben wij geen
ebruik gemaakt, omdat dit gas ous geheel van de beende levensprikkels fcheen of to wijken , en , fchoon
vermengd zfjude, flechts voedenderwijze op bet teeder
gel- en vast-vormig maakfel der longen to werken . De
infnijding in de luchtpijp (tracheo tornia) hebben wij
Wet ondernomen ; menig beletfel voor het indringen van
de vrije lucht in bet flrottenhoofd, b . v . doer gene opbooping van flijm e na . in
zachre zwam, dat aan een gebogen ftokje vastgemaakt
wordt, weggenomen . Wij verwarmen bet ligchaam ,
as eene zorgvuldige ontkleeding en afdrooging , terwikl
wij hetzelve met wollen dekens omwinden en in eenekoperen lkuip leggen, wier omtrek en bodem dubbeld zrjrr,,
en eene tusfchenruimte bevatten ter ingietinge van beet
water . Overeenkomftig de bekende regelen , volvoeren
wij deze verwarming behoedzaam , langzaam dezely
vermeerderende , in evenredigheid van de temperatuu ;
van den dampkring, en van bet water , waarin bet ligchaam zich eerst bevonden had . Wij wrijven de huicf
oerst met drooge flanellen doeken, daarna met eenig ze+
nuvnprikkelend vocht , om de zoo naauw verbondene
werkzaamheitl van herzenuw-en vaat-getlel op to wekken .
ten flerk vlugtig fmeerfel, nit Campher beflaande, wordt
. Zuurachtiee zalven meenden wjdartoegbuik niet
to behoeven , omdat, zelfs bij de voorondertlelling dat
tie zuuriloffe daaruit aan de huid madegedeeld werd, den
rchei .
I

34

OfTt;R DR HERSTELLIN7€'

fcheikundigen invloed van die zuurftoffe op de wer1
zaamheid van bet vaatgeftel niet eenig uitfluitend nut
kan toegefchreven worden .
Terwijl nu de levenlooze
op de verwarmbank, of, naar gelange der omflandiglreden , op een geiioleerd voetbankje bedekt ligt, gekideri
wij den elet`trieken firoom eener flerkwerkende ele&rifeermachine langs den pals , de zitplaats der maag eti
de ruggegraat ; of geven, door middel van den geneeskundigen ontlader, afgemetene kleine fchokken .
Tot
dit zelfde einde words ook van de Galvanifche kolom van
VOLTA gebruik gemaakt .
Bij alle deze hulpmiddelen onthouden wij ons vari
eene onbehouwene , onbefuisde handelwijze, otndat de
nnderdrukte inwendige levenskracht bier geenszins de
teedere werktuigen tegen uitwendig geweld verdedigt ;
wry maken dus kleine tits fchenpoozingen in onze proeven ter levenswedergave, opdat de ontwaakte levensvonken zich tot eene vlam verzamelen ; met de verwarming gaan wij evenredi~ voort , en wenden rot dit laattte
oogmerk ook clijtteeten aan uit een infufe Herb . aromat .
met wijn of Liq . anod. m . hofm . Wanneer zich de eertte fporen van filet wederkeerend ]even door vermindering
der veritijving, door eene zachte ademhaling met den
inond , door een bijna onmerkbaar trekken der lipped
vertoonen, dan houden wij den geest van ammoniak-tout
onder den neus , laten eenige druppels warme thee met
Naphtha vitriol. of Liq . „F . cervi op de tong vallen, en
zetten bet uitwendig ver*armen, gepaard met bet wrijven, voort . Toenemende warmte en buigzaamheid van
bet ligchaam , eenige meerder levendige roodheid vats
de met Gene fijne opperhuid overdekte deelen des gezigts ,
vernaauwittg des oogappels bij een helder licht, voortdurende kenteekenen van ademhaling en ruimeren polsilag, dringen ons tot eene zorgvuldige behandeling ; terwiji wij nu met de inblazing der lucht ophoudem . De
reeds eenigzins verhoogde, doch immer benaauwd reutelende ademhaling , wordt door deze voorzigtig opwekkende methode, in 't bijzonder door bet inwrljven eener
fterke Campher-zalf op de borst, daarna door op dezelve gelegde mostaardpappen, onderfteund . Inwendig_
worden in dit tijdtl:ip vlugtig prikkelende middelen, in
kleine , dikwijls herhaalde giften , met een weiriekend
vocht toegediend . In gunflige gevallen keereh nu hef
bewustzijn en de fpraak terug ; de geheele herltellinj
be-
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bereikt men niet dan na verloop van eenige weken , uit
hoofde van de zwakte alter verrigtingen, bijzonder van die
der ademhaling en de werking der huid, die niet daii
door eene voegzame prikkelende off opwekkende bebandeling overwonnen wordt .
Somwijlen vloeit, bij bet begin der'bewerkftelling ter
reddinge, onder cene vooroverbuiging van het bovenfte
gedeelte des ligchaams en van eene zachte drukking op
den bulk, om de uitademing der ingeblazene lucht to bewerken,veel waters , met tijk vermengd,uit den mood ;
de plaats, waar de maag gelegen is, is alsdan gewoonlijk opgezet en gefpannen ; met de terugkeering des levens openbaart zich eene betlendige doch vruchtelooze
flikking ; de ademhaling blijft van den beginne ongelijk ,
benaauwd en reutelende ; terwijl de pots, wet is waar
onregelmatig , doch ruim doorflaat . Door middel van
een penneveer in olie geltoken, en waarmcde men alsdan
de keel van binnen prikkelt, words zeer dikwijls eene
ligte braking bewerkt ; ook dan , wanneer deze prikkeling de flikking vermeerdert , geeft men een braakmiddel , uit tart. emet . en Ipecacuanha beffaande. Dikwijls
zagen wij dan, onder de neigingen tot braken , voor eene
korte poos de warmte verdwijnen, en flaauwte geborett
worden ; maar kort daarop, na de volbragte werking,
keerde de dierlijke warmte terug , de oogen verkregert
een nieuwen glans, de pots werd regelmatiger en verhevener , de ademhaling vrijer en zonder reutelen : voeg .
zame prikkelende middelen voleindden de genezing. Zigtbaar words hierdoor de nog ten uiterfte zwakke ademhaling van een groot beletfel, 't welk de gevulde, en
de verrigting van bet middenrif beperkende, maag veroorzaakte, bevrijd, welligt zelfs de luchtpijp van bet
ingedrongen water ontlast .
Zoo veel 1k gelegenheid
had deze gevallen nader waar to nemen, vond ik,dat bij
dergelijke de ongelukkigen tang met den dood gettreden
hadden , dikwijls onder bet water gedompeld, en dan
weder naar boven geheven waren . Bij her zoo zeer angltig pogen om lucht to fcheppen, drong waarfchijnlij
het water to gelijk in de luchtpijp in . In die gevallen,
waar veel water en flijk ingellikt, de onderbuik gefpannen en hard op bet gevoel was , voldeden de braakmiddeten niet volkomen tot verrigting der geltoorde ademhaling . De eenigzins ruimere werd naderhand weder benaauwder . - Wij zageu ook fomwijlen, dat de herftelZ
ling
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ling met eenen zeer duttnen bnikloop begon, en names
dit als een weak aan, om in zulke gevallen herhaalde
klifteren to zetteu, en fomtijds to gelijk voorzigtig afvoerende middeleu toe to dienen . Men houde evetiwel
in het oog, dat wij hiermede llechts ten doel had den,
een op zich zelfs gewigtigen hinderpaal weg to nemen ,
maar dat ons de opwekkende methode, weike tevens do
zoo dikwijls krampachtig beperkte adcmhaling ontfpant,
de eenige door oorzaken en verfchijnfels der ziekte noodzakelijk gewordene indicatie is .
In vroegere tijden, toen men een aanvang maakte ona
de herleving van fchijndooden volgens wetenfchappelijke
regelen to ondernemen , meende men altijd eene aderlating to moeten bewerkftellingen . (Zie ook de vooraf
gaande aatimerking .) Men zag niets dan ftremming van
bet bloed in edeler werktuigen , en meende deze door
opening van de ader lucht to zullen verfehaffen . In deze
dagen , daar men deze ftremming uit een gebrek aan den
eigendommelijken prikkel voor de vaten afleidt, is men
ill alle gevallen voor de aftapping des bloeds bevreesd .
Ontwijfelbare gevallen zijtl mij bekend, waar juist tegen
de tegenwoordige leer, en tegen mijne overtuiging, bij
drenkelingen bloed afgetapt werd, en echter, bij eene
eenvoudige verwarming en wrijving, de asphyxie week .
Mijn op ondervinding rustend inzigt in dit onderwerpw
Is dit : dikwijls komen menfchen van groote volbloedigbeid err vol krachten in het water om , gedurende dat de
temperatuur van den dampkring en des waters matig is ;
alleen ftremming der ademhaling door gebrek aan lucht ,
maar niet to gelijk verftijving door onmiddellijke on-trek .
king der dierlijke warmte , is de grondflag van de oasphy,cie ; bij eene voegzame behandeling ontwaakt de werkzaaniheid van het zenuw- en vaat .geftel ; alleen de longen, als de allernaaste e-n meest aangetaste werktuigen,
zijn ongelijk zwak , en kunnen de toegevloeide menigte
des bloedarooms niet afzonderen ; er ontftaat allengs
gene ware ontfteking der long, met de kenmerkende vrees .
Jelijke benaauwheid , met het onvermogen om op den
rug of op de zijde to liggen, met hartkloppingen en op .
geving wart bloed onder den hoest . In dit geval kan eene
behoedzaam in het werk gef'elde aderlating , en dxarna
bet aanleggen van bloedzuigers , de verzwakte opge.
hoopte werktuigen ontlasting geven , en de voorberei.
ding voor verdere hulpe worden .
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WAARNEMINGEN WECENS HEM' NUT VAN HET MA-

GISTERIUDI BISMUTHI IN MAAGKRAMPEN .

fl
y

,plan den Heer Redae'i`eUr van bet geacbt Tijdi
fchrif1, de Vaderlandfche Letteroefeningen .

oewel her geneeskundig publfek her nut van bet
. Magisterium Bismuthi in langdurige Maagkrampen,
die met ptlu en drukking na den eten verzeld gaan , zal
bekend zijn , dienen de volgende Waarnemingen, waar-~
voor ik een plaatsje verzoeke, zoo mij voorkonit ~ tot
veriterking van dat gevoelen 0 om bij de reeds door anderen in her licht gegevene to kunnen gevoegd worden ;
her is immers in de Geneeskiinde veeltijds ruttiger, de
geneeskrachten van fommige middelen . door echte Waar+
nemingen to bevestigen, dan nieuwe middelen uit to vin .
den . In bet uitoefenen der Geneeskunde heb ik bevonden, dat odder bet vrouwelijk geflacht meerdere liedetl
dan under bet mannelijke aan langdurige Maagkrampen onderhevig zijn ; mij dunkt de reden hiervan to
moeten zoeken in bet meerder , zoo niet bovenmatig
gebruik van verfappende dranken . Ik moer nog, al•
vorens mijne Waarnemingen mede to deelen , melden ,
dat , vddr dat her nut van bet Mag . Bismut . in deze
kwaal mij bekend was, ik de Alumen Crud ., met Gum.
drab . gepaatd, met Volkomene genezing aangewend heb
in Maagkrampen, waarover ik door eene Jufvrouw ge .
xaadpleegd werd, en waaraan zij federt jaren herwaarts
laboreerde ; dezelve belettede haar her nuttigen van ve .
lerlei fpijzen , en noodzaakte haar dikwijls bet bed to
bouden ; zij is ruim een jar geleden volkomen heriteid .
Tog Student zijnde, heb ik een Meisje, welk zoodanig
door Maagkrampen gefolterd werd, dat zij dikwijls op
den grond lag , met den buik op eene hoof gedrukt,
met poeijers uit Alum . Crud. en Gum . Arab . genezen .
Dan, in bet begin van dit jaar werd ik geroepe-i bil
de Huisvrouw van
40 jaren oud , federt een ge.
ruimen t1jd aan Maagkrampen gelaboreerd hebbende ;
zij zeide mij, dagelijks door hevige krampen in de maag
nangetast to worden , zoodanig dat deze hear dikwijls
rloodzaakten her bed to houden ; van fpijzen 3 weike
L 2
had
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haar winden veroorzaakten, moest zij zich onthouden ;
zij voelde die pijnen bet hevigst op den middag, met
zware drukkingen voor de maag . Deze Jufvrouw heeft
vele geneesmiddelen vruchteloos gebruikt ; bet ~41una.
Crud• met de G um . drab . i s door rnij zonder nut voorgefchreven ; ik gaf haar dan eindelijk bet Magisterium Biswuthi met Gum . trag . vereenigd, waarvan zij om de twee
wren twee grein Mag. Bism . en twaalf grein Gum . trag.
innam , met zulk gelukkig gevolg , dat de pijn voor de
maag langzamerhand verminderde , en zij nu federt drie
maanden van dit voor haar zoo lastig en pijnlijk ongemak geheel is bevrijd gebleven .
In de maand Maart 1 . 1 . werd ik door de Huisvrouw
van
geraadpleegd , wegens dergelijkepijnen, met
de in de laatfte waarneming gemelde toevallen gepaard ;
zij laboreerde ook federt eenige jaren, en had verfchillende middelen daartegen vruchteloos gebruikt, doch is
nu door het toedienen van Mag . Bismuthi, op dezelfde
wijze aangewend, volkomen herfteld .
's Hage ,
g Mei 1808 .

A . POLAK, Med. Dr.
1

MIDDEL TELEN- DE RUNDVEEZIEKTE ;
LEONHARDI, to Leipzig .

door Prof.

(Getrokken uit bet Dagblad Die Policey Blotter, en me.
degedeeld door den Hr . P . GRIETSUIZEN, to flurflerdam .)
.
.dert vorigen Herfst in verfcheiden Itreken van PomB
meren woedde , hebben , onder andere, in bet Neu(tetf~ de Rundveeziekte, welke, zoo als bekend is, fe

tinfche Ambtsdorp Flederborn , alle Huishoudens hula
geheele Vee-beftaan verloren , uitgezonderd alleen den
Boer STEINKE , van wien Diet een cdnig ftuk Vee is om .
gekomen . Deze bijzohderheid had ook plaats , toen
voor eenige jaren , in 'r zelfde Dorp , onder 't Rund .
vee, de Longziekte heerschte : terwiji to dier tijd andere Huislieden bun Vee zagen omkomen , verloor de gemelde STEINKE. Diet ddn enkel ftuk .
Uit oorzaak van
deze in 't oog loopende om(tandigheid , liet de Krijgsen Domeinen-kamer to Stettin dit hijzoader voorregt
door
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door een daartoe afgezonden Commisfaris onderzoeken ;
en het was aan dezen , dat de Landman STEINKE to
kennen gaf , een Slikmiddel to hebben , aan welk hij
de behoudenis van zijn Vee-beltaan to danken had ;
(lit middel bellond uit de volgende zamenftelling
o
2
i
i

Lepels Teer .
Handenvol Zout,
Handvol Knoflook .
Eetlepel vol Moederkruid of Kamillen .

(Matricaria Parthenium

en

Chamomilla .)

I Eetlepel vol Pestkruid of Hoefbladen .

(Fusflago Fariara (*)

en

Petafstes .)

i Eetlepel Mierik .
En
2 Eetlepels, gebrande en gellootene Jeneverbesfen .
Alles wordt goed onder elkander gemengd , en een
Lepelvol daarvan, des morgens vroeg, ieder ftuk Vee,
met een penfeel of kwastje, in den mond geftreken .
Mar nu vorenflaande Ingredienten, volgens bet getuigenis van 't Sanitkts- of Gezondheids-Collegie, de verrotting of het bederf krachtig wederflaan ; zoo brengt
de Krijgs- en Domeinen-kamer dit Middel tegen de
Rundveeziekte door deze ter algemeene kennis, opdat,
tot voorkonling der befmetting , naar een ieders goedvinden, hiervan gebruik kan worden gemaakt .
Bij deze gelegenheid (vervolgt de Heer LEONHARDI)
moet ik aanmerken, dat, toen wijlen mijn Vader mij
in 't jaar 1765 in de Landhuishoudkunde Praetisch
onderwijs gaf , hij altoos in 't voorjaar, eenige dagen
v66r 't uitdrijven, dewijl wij eene Weide hadden die
wat vochtig was, als ook de eerf'e 14 dagen dat bet
Vee reeds in de Weide liep, om den anderen dag bun
't zelfde Slikmiddel gaf ; met dit onderfcheid , dat de
beide fterkst werkende middelen tegen 't bederf , namelijk bet Moeder- en Pestkruid, daarbij niet gebezigd
werden ; terwijl de op alle velden groeijende Kamillen veel looijende ftof bezitten, en de Hoefbladenloog
Tart. Vitr . en Sal. digest . Sylvii levert . De Jeneverbes .

fen

°) Dat waarfchijnlijk Farfara zal moeten zijn .
Z3

$30

VIDDEL TEGEN pE ItUNDVEEZIE$TE,

fen liet mijn Vader niet branden , maar raanw ftoo,
ten, - lk leerde toes ook, bij 't uit wortels en krui, .
den beftaande Wintervoeder, het aanmengen met Mierik
en Jeneverbesfen , waarmede hij ., bij afwisfeling , eenmaal des weeks too lange aanhield, als de Wintervoeding
duurde . Van gelijke wijze bediende zich ook Vrouwe
VAN DAMNITZ , geboren ROSTITZ, to Kemlitz , waar
zeer veel met wortels en k :uiden gevoerd words . (k zelve heb it) mijne PraEtifche loopbaan ook die w ij .
g e van voeren nagevolgd, en even min als mijn Vader, aan befmettelijke ziekte, eenig flerfgeval gehad .

$CHILDRRRUNSTIG OVERZIGT VAN HET PANORAMA,
VERBEELDENDE DE STAD WEENEN, ONDER MET
OPZIGT VAN DEN HOOGLEERAAR JANSCHEN,
TE WEENEN, GETEEKEND DPOR DEN HEER
W . BARTON, EN GEMAALD DOOR DE HEEjtEN STEININGER FN POSTEL, ALLEN
LANASCHAPSREIILDERS Te WEENEN.

(Medegedeeld door A . PoKI{E, SIMQNSZ ., to tfrnilerdam .)

A

Ale beoordeeling rust op zekere vergelijking, 't zij
van bet eene befluit met het andere , de eene grondftelting met de andere, of, wanneer zij op ten of ander
voortbrengfel der nabootfende kunlten toegepast worde,
van dit voortbrengfel met andere dergelijke , of met de
patuur zelve, Wij worden thans weder onthaald op eeti
Panarama , van geheel andere Meesters vervaardigd dan
die wier kunstgewrochten in dit vak van begoochelende Schilderkunst wij weleer meermaten zoo zeer en naat<
verdienfte bewonderd hebben, Maar toen de Heer png .
VOST in den jare r8o3 ons verrnkte met zijn bevallig Pan(ramisch Tafereel van de Stad Paris, zoo als die zich
op de gunitigfte wijze voordoet , hadden wwij tiog niets
van then aard pier to laude gezien . De behandeling, de
pitwerking , het werktuigelijk zamenftel van deze Kunstftukl ;en , alles was ons volttrekt onbekend . Het belsngrijke dier Wereldftad , de geheele vreemrle toefteL .,
het raadfelachtige in de wijze , waarop zoo lets toch wel
daargefteld konde worden ; dit alles, gevoegd bij de mees .
wraehtlge fhjMerkng , bet hevallig cotoriet en oogmis .
lei-
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leidende perfpectief, verrukte, verhaasde kundigen en
onkundigen . Vervolgens heeft dezelfde groote Schilder
ens Rome, Londen, Napels, en onze eigene Stad, bij
den Winter en geheel met fneeuw overdekt , doen bezigtigen . In alle welke Tafereelen hij Bent verfcheidenheid van verhevene kunstgedachten deed blijken , die
den Kunstkenner beftendig even zeer bleef treffen ;
offchoon zij, die in de geheimen der kunst niet ingewijd
zijn, eti deze Tafereelen meer naar de voorwerpen, die
zij voor(tellen, dan naar de wijze, waarop zij die voorfl:ellen , beoordeelen , veelaf derzelver voorkeur rigteden, naar mate de natuur zelve, die in alle getrouwelijk
gevolgd was , en oak , zouden deze ftukken bun doel
bereiken , gevolgd moest worden , zich bij het overzigt dier Steden min of meer oogtrekkend en bevallig
voordeed .
PREVOST , de navolger der uitvinding dezer nieuwe
wijze van fchildering van den Etinburgfchen Potirtraitfchilder R . BARKER (*), heeft ook zijne navt gers, echter, tot heden toe, nog niet iijne verbeteraars gevonden . Wel is waar , in den fare 18og_, hebben wij eene
poging ter navolging, in de voorftelling onzer Stad door
andere bier terplaatfeopgekweekteKunflenaars, gezien,
en tevens opgemerkt, dat wij, ingevalle zij deze nieuwe task al verder beoefenden , van derzelver verdienften,
ook in dit vak, belangrijke en ons Land cere aandoende
kunstwerken to wachten hadden ; doch dit was flechts
eerie cerfte, echter zeer wel geflaagde Proeve, die, hoezeer in fommigr deelen met de zneesterftukken van PREVOST reeds vergelijkbaar , echter over bet geheel niet
met dezelve gelijk gefteld konde worden .
Thans doet zich uit Duitschland een ander navolger
dier uitvinding , maar die ook in vele opzigten mededinger van den Fanfchen Schilder genoemd kan worden,
op . De Heer w . BARTON , Landfchapfchilder to Weenen,
teekende, en de Heeren STEININGER en POSTEL fchil4erden, onder opzigt van den Heer Prof. JANSCHEN,

oIt-

Reeds in den jare 17Q4 werd to Londen met veel toe.
loop en goedkeuring bezigtigd een panorama , verbeeldende
bet Eiland Wig/zt,met de voor hetzelve geankerd liggende Engelfche Vloot . Of dit nu bet eerffe, dat nldaar gezien is, was,
is mij niet zeker gebleken . Ik ben deze aanteekening verfchuldigd aan den Heere Prof. VAN IuAANEN , to Harderwijk.
Z4
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onlangs een Panorama der Keizerlijke Hoofd- en Ref
.
dentie-Stad I/ eenen , 't welk ook aan de kunstlieveude Ingezeteucu dezer Stad werd voorgefleld .
De Stad zelve , welke ons bier voor oogen gefleld
words, heeft, met betrekking der gebouwen en menigvuldige daken , veel overeenkomst met de Stad Rome,
welke door laatstgemelden Schilder ons zoo voortreffelijk voor den geest vertegenwoordigd is ; uitgenomen dat
doze meer in een modernen fmaak geflichte Paleizen, en
gene meer fchilderachtige Ruinen en open Pleinen, die
nltijd een gunflig uitwerkfel in deze foort van Schilderilukken doen, in zich vervat .
Dit toeval heeft een aantnerkelijken invloed op bet
coloriet ; to meer, daar doze daken niet met verfchillend
gekleurde dakpannen , die door derzelver golvende kromten verfcheidene tinten van licit en fchaduw en vele
flerke toetfen opleveren , maar met platte gemetfelde
ileentjes, die alien genoegzaam dezelfde kleur hebben,
gedekt zijn ; zoodat de bruine kleur derzelve over het
geheel in dit fluk heerfchende is ; hetwelk, nit den card
der zaak, eene zekete eentoonigheid to weeg brengt,
welke de natuur zelve opgeeft .
De lucht, een voorwerp . dat in dit geval ter keuze vat3
den Schilder ftaat , is in dit flak we] goed van toon ; edoch,
daar men verkozen heeft een (terk zonnelicht op 't midden eons heeten zomerdags voor to flellen , hadden wij
bier wel gaarne ergens eene floute en kloeke donderwolk
in geplaatst gezieH, welke, door derzelver fchaduwe op
fommige der voorwerpen, eene zeer goede working hadde
hunnen doer . en meer hcldeeheid en rust voor bet oog
zoude verfchaft hebben ; een kunstmiddel, Waarvan de
deer PREVOST , in zijn overkunftig Panorama van Londen , zulk een felukkig gebruik gemaakt heeft . Ondertusfchen is het uitwerkfel der warme uevelachtige Iucht,
waarachter de Zoo in dit Tafereel zich verbergt, uitnemend fchoon .
De tweede grond van dit Tafereel is bij uitflek bevallig
en kundig behandeld ; alleen het uitwerkfel eener wolkfchaduw blijft hier al mede jets , dat bet kundig oog
gaarne bij denzelven waargenomen zoude zien .
Do voorgrond doet, over het geheel befchouwd, eene
goede uitwerking ; doch men vindt er die hooge maat
van illufse niet in, welke den aanfchouwer bij de Tafereelen des Heeren PREVOST de kunst deed vergeten, eu

at.
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:tiles in natttur veranderde . De aangename nuances -in
muren, daken, fchooriteenen, torens enz ., doen welligt uit hoofde der natuurlijke Phyfiognomie der Stad
Jheenen, in dit Tafereel niet dezelfde uitwerking op onze verheelding , als in de , to dezen opzigte inzonderheid gelukkig gekozene, voorwerpen van PREVOST .
De flofaadje is zeer karakterilliek, doch verfchilt eenigzins in itijl en behandeling met die van PREVOST ; gelijk
zulks ook altijd van verfchillende Meesters in hunno
Kunstwerken to verwachten is .
In ddn woord, en om alles to zamen to nemen , de
Kunst heeft hier weder haar groot vermogen op de treffendlte wijze ten Loon gefteld, en doet bij ons het verlangen gehoren worden, om ook eenmaal door den Heer
STEININGER, die ons op dit Kunsttafereel onthaalt, met
dat van de Stad Praag, door dezelfde Meesters, even
aangenaam vergast to worden .
a

ERKOMST VAN VERSCHEIDEN BOOMEN, PLANTEN, VRUCHTEN ENZ ., TEGENWoORDIG IN EUROPA VRIJ ALAEGEMEEN VERSPREID .
,,

Mijn Heer de Reda5!eur .

menigte boomen , planten , vruchten en andere
„„ E ene
voorwerpen, tot voedfel of verkwikking der menfchen
•
„
•
•
„
•
•
•
•

dienende, ontmoet men thans in bijkans alle Landen van
Europa, welke, omdat men aldaar aan dezelve Pints Qen
zeer langen tijd gewoon is, als oorfpronkelijk landeigea
befchouwd worden ; die , echter, bij nader onderzoek ,
blijken , veelal uit de Oosterfche Landen aldaar to zija
overgebragt. In e_n Fransch Wet], onttnoetren wij onlatHgs
daaromtrent eenige narigten, welke wij oordeelen, velen
uwer Lezeren niet onaangenaatn to zullen wezen . In dit
vertrouwen willen wij den Landbouwkundigen Schrijver,
• OLIVIER DE SERRES, hoewel oorfpronkelijk tot zijae Natie
• fprekende , ook tot onze Landgenoeten het woord doen
„ voeren . \Vij zijn," enz .
0
De Meloenen zijn w-ij verfchuldigd aan de veroveringen vast
ItAttEL DEN VIII , die dezelve uit Italie medebragt . In Frankrijk werden zij gemeen . en, in den jare 1586, hetonderwerp
van eene Verhandeling van JACQUES DE PONS, volgens welketi
zij oorfpronkelijk uit Afrika in Spanje en Italie zijn overgebragt. De Cantaloupen zijn uit Irmerie herkomftig .
Z 5
Ita-
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NERKOMST

Jtalie heeft ons de foort van Komkommer geleverd , de
llangachtige genoemd ; to Touloufewerd zij het eerst geltweekt.
Van de Kauwoerde zouden Napels en Snarje bet vaderland
zijn ; bet laatstgenoemde Kouingrijk leerde ons her gebruik
der Triiffe s of Aardbuilen , en fchonk ons de Scuorfonneer .
Omtrent Net jaar 1651 word zij inFrarlkrijk bet eerst geplant.
De- Spinazie, uit Klein 4zie herkomttig, werd ons door de
1lrabieren geleverd ; volgeus fommigen zou dit wel de Chryfolaca der Griekew kunnen wezen.
De A -richokken, zeer
zeldzaam ten tide Van PLIN1vs, en die uit Andalu%c fchijnen
herkomflig to zijn, wares vervolgens vergeten ; in den jare
1473 waren zij to Vee erie eene nieuwigheid . In den fare 1466
war-,n zij van Napels naar Florence overgebragt, van waar zij
naar Frankrijk overgingen in het begin der zestiende eeuw,
en naar Engeltind onder HENDRIK DEN VIII . Wij willen bier
aanmerken, dot, de Artichokken tot bet geflacht der Distelen
beboorende , zulks onze aloude Ifistoriefehrijvers deed zeggen, dat men in Frankrijk Distels at. De groote Boonen,
en zelfs de witte Boontjes, waren al van ouds in Gallie be.
kend , en de Cicers of bruine I3oonen werden eeuwen verleder
derwaarrs overgebragt .
De groene Kool, in Frankrijk tegenwoordig zoo algemeen,
wend door de 'Romeieetz in Galliegebragt, zoo wel als de roode
I{ool, bij deEgyptene'ars hoog geacht, ja gangebeden, en bij
de Grieken voor het • gezondfle voedfel gehouden . Doch de
wine Kool is uit de noordelijke landen afkomflig, en de
kunst om dezel ve to doen Iluiten was ten tijde van KAREL DEN
GROOTEN Dog niet bekencl. Omtrent bet laatst der zestiende
eeuwe werden de Spruitjes, of kleide groene Kool, uit Italie
In Fiankrijk overgebragt. De Bioemkool, nit de Ler'ant in
Italie gebragt , ging van daar naar Frankrijk en vervolgens
naar Duitschlond. De Salade was reeds voor eeuwen in Frankrijk bekend ; veel later de kunst om ze to doen fluiten .
Van eenige B'oemen willen wij bier gewagen . De Tulp,
nit Cappadocie of komftig, werd, in den jare 1559, in Europa
gebragt, en COENRAAD GFSNER zag haar omtrent lien tijd to
lfugsburg . I3e Roos is herkomflig van de eiianden der Middellandiche Zee ; mij float boor ergens to hebben gelezen, dat
tot bet planten van Rozeboomen eene bijzondere vergun .
ping werd vereischt. De verovering der Nieuwe Wereld be .
zorgde Europa de Pasfrebloem, oorfpronkelijk nit Mexico eli
.Peru , die den Panic PAULUS DEN V wer'd aangeboden ;
voorts bet Klokje , in den jare 1624 uit Peru gebragt ; bet
Kruidie-roer-mij-niet nit Bra/Il ; de Kamperl'oelie nit 1Vlexicn ;
de Naehtfichoone nit bet zelfde land ; bet Ijzerkruld, de Ba .
iriel ;e , bet Sarrapbynkruid , de Aster enz . s en de Zonne=
bloem , door j . )ussiru in de valleijen der Cordililers in Peru
gevoaden . fan e i zijn wij de Mirthe vetfchuldigrj, en
de
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de Lelle, nit Pale/fina herkomftig ; de Seringe uit Rlein Azie,
overgebragt door BUSBEC, Gezant van rERDINAND DEN II bi j
de Porte ; de Jasmijn van de kust van Malabar, de Hiacinth
pit Indie, de Balfem nit Arabie, en de Hortenfia ult China.
De ontdekking van de Kaap de Goede Hoop heeft ons de
]aialuwe, Geranium, enz. geleverd . De Wierook, welke uit
bet Koningrijk Ades in 4frlka wordt aangebragt, was bij de
Ouden bekend .
De Tabak, door de Portu ezen nit Brafil in Europa gebrags, werd in Frankrijk bend, in den jare 1559, door
NICOT , Franfch' Gezant in Portugal , die denzelven aan de
Koningin CATHARINA DE MEDICIS nanbood ; van bier de names
herba Nicotiana en Koningirne-kruid. Omtrent den zeifdea
tijd werd de Tabak in Italie gebragt door den Kardinaal sAINTE-CROIX, Nuncius to Lisfabon ; van bier dot dezelve eenigen
tijd Sainte-Croix-kruid genoemd werd. Doch welhaast werd
bet gebruik van deze plant verboden to Rome, Conffantinopole, in Rusland en in Perzie. Polls URBAN US DE VIII deed
de zulken in den ban, welke in de kerk cabak gebruikten ; de
Turkfche Keizer, de Czaar van Rusland en de Koning van
Perzie verboden bet gebruik daarvan in hunne Staten op dood .
Ilratle, of met verlies van den neus . Ongetwijfeld dienden
deze verboden om den Tabak meer algemeen to doen bekend
worden . In Cayenne en Clairac groeide eene voortreffelijke
foort ; in den El/as diende dezelve welhaast tot een belangrijken tak van koophandel ; de Zanggodiunen bezoligen zijneu
lof ; en in den jare 1628 fchreef RAPHAEL THoRIUs een 1of
dicht, onder den titel van Hymnus Tabaci.
De Aardappels , oneigenlijk ook Pataten genoemd, kwao
men nit Amerika in Gallicie, en ook in lerlind, werwaartszij
onmiddeliijk werden overgebragt door WALTER RALEIGH. Van
tijd tot tijd werden zij door geheel Europa verfpreid . Het
is eene der beste veroveringen, die er kunnen behaald wor .
den ; en bet gunflig onthaal, welk deze wortel overal ont.
moet, is eene genoegzame vergoeding voor de verachting,
inet welke dezelve to long werd behandeld .
Her planten van de Meekrap in Frankrijk is niet zoo
nieuw als fommigen denken . Reeds in den jare 1275 werd,
ten aanzien der Tienden vann deze plant, tusfchen den Prior
van $. Denis en eenen der Kloasterlingen een verdrag gefloten . Ook werd er uerke handel gedreven in de Weede, to
S. Denis, alwaar nog een zeker plein den naam van Weede..
rnarkt voert.
Het is bekend, dot onze tneeste fijne Vruchten nit Izie tot
ons zijt gekomen : de Abrikeos nit 4rmexie, de Perzik nit
Perzie . Van wege hare verkoelende hoedaniglreid , wordt do
Perzik in Perzie voor een vergif gehouden, doch in onze
klimaten verplant, is zij de wwel.iust ottzer tafels . De Prnimen
wet-
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werden ten tijde der Kruisvsarden Hit Syrie overgebragt ; de
aloude Graven VAN ANJOU waren de overbrengers daarvan in
hunne provincie .
De Pruimen , hij den naam van ReineClaude bekend , zijn baar naam verfchuldigd non de eerfle
Gemalin Vatl FRANCOIS DEN I, Dochter Van LooewIJK DEN
XII . Sardes in Lydie is bet vaderland van den Kastanjeboom,
reeds zeer lang in Frankrijk bekend .
De Citroenen , uit
Medie of Syrie herkomftig, zijn over Italie in Provence en
Languedoc gekomen ;zoo flerk vermetiigvuldigden zij aldaar,
dat to Menton , bij Monaco, in de Zee - Alpen , gedurende
Fonderct en dertien jaren , tot op de vereeniging dier flad met
Frankrijk, een ambtenaar werd aangefleld, onder den naam
van Citroenmeester, om bet opzigt to hebben over bet inzamelen en verkoopen van die vrucht , die op ruim dertig milIioenen Citroenen werd gerekend .
Menton zoude hierdoor
riik zijn geworden, indien de vorst en een zeker infekt de
hoop der planters niet dikmaals verijdeld hadden . De Oranjeappelen zijn afkamflig uit China ; wij bezitten flechts de geringfte foort, die door bet gemeen words gegeten . De Oranjeappelen, met rood vleesch, worden op Malta gelcweekt ;
zij zijn hun oorfprong verfchuldigd aan eenen tak, op eenen
Granaatboom geent . Het kweeken van den OTanjeboorn reeds
in 1333 in Frankrijk in de zuidelijke provincien bekend, werd
meer algemeen onder fENDItIK DEN IV, nadat die Vorst in de
Tuillerien eene Oranjerie had doen nanleggen . De Oranieboom,
de GrooteBourbon genaamd, in de fraaije Oranjerie to 1erfailles
nog heden to zien , is omtrent driehonderd jaren oud . Te
Brusfel hews art men nog heden een aanzienlijkge*_a1Oranjeboo •
men, Ifabetlen genaamd, omdat zij tijdgenooten zi)n van deze Prinfesfe, de tochter van PHILIPS DEN 11 . De Pimpernoten zijn herkomftig uit Indie . De Kerfen (Cerifes) werden
van Cerafus , in bet Koningrijk Pontus , to Rome gebragt
door LUCULLUS , alsmede de Noteboomen ; doch de Noten
zijn Pints lang in Frankrijk bekend . De Vijgen zijn nit Azie
rlaar Rome, en nit Italie naar Provence overgebragt, alwaar de
lekkerfte groeijen . De Olijven hebben den zelfden weg over
Athene genomen .
De Granaten, eindelijk, nit Afrika herkomftig, kwamen to Rome, en voorts hi Spanje, alwaar bet
Koningrijk Grenada naar dezelve werd genoemd ; van daar
kwamen zij in Frankrijk, alwaar zij flechts in de zuidelijke
provincien tieren .
De Uije, bij den naam van Chalotte bekend, ontleent zijnen naam van de Stad Ascalon , in Syrie, van waar hij, ten
tijde der Kruisvaarden , in Frankrijk werd overgebragt.
De Indifche Kastanjeboom, die in Izie en Amerika bij de
hlinezen in bet wild groeit , kwam nit bet Noorden van Azie
in Fngelana omtrent bet jaar 1550, en van daar to Weeren, in
bet jaar 158? . Een kruidkundige, SIA ;;HYLiaR genaamd, bragt
died
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dien van Con/lantinopole teParijs, in den jare 1615, en hij werd
in den tuin van Soubife geplant ; de tlveede werd in den Plantentuin in den jare 1656 geplant, en de derde in den ruin van
Luxemburg . De boom in den Plantentuin is in bet jaar 1767
geflorven ; men heeft er een tak van bewaard voor de Galerij
van het Mufeum . Later derhalve is deze boom in Frankrijk
gekomen, dan de valiche Acacia , die, omtrent her jaar 16oo,
nit Canada werd gebragt door JEAN ROBIN, Hoogleeraar in
de Kruidkunde.
De komst van den Moerbezieboom in Frankrijk wordt ge.
field gebeurd to zijn onder KAREL DEN VIII ; doch toen werd
die boom weinig gekweekt ; men maakte er geen werk van,
dan alleen omdat hij tot fpijze voor den zijdeworm diende .
Nogtans werd op hoogen last, in den jare 1554, bet planters
van den Moerbezieboom bevolen : Toulon/'e, Moulins, Tours,
Mantes en Rosny leiden er zich op toe, en verzamelden zijde ;
voor rekening van HENDRIK DEN IV werden in den ruin der
Tuillerien meet dan twinrigduizend boomen geplant . In den jare
1599 verhood die Koning den invoer van zijden floffen , voor
welke aan Italie jaarlijks over de vier millioenen gouds be .
taald werden . In den jare 16oa verleende hij opene brieven,
om bet kweeken van den Moerbezieboom aan 1e moedigen,
en de Kerkelijke ambtenaars to vermanen om darvan een
voorbeeld to geven . 'sJard nwe rafgvdin
den in de Gemeenten van Parijs, Orleans, Tours en Lion gezonden , om kennis van zaken to nemen : zij berigtten , dat
de Zijdeworm en de Moerbezieboom door geheel Frankrijk
konden voortkomen , en bevestigden het gevoelen van OLI .
VIER DE SERRES, in twee gefchriften , in den jare 1599 in bet
licht gegeven , bewerende , dat van de fchors van meergenoemden boom touwwerk, en zelfs fijn linnen kan gernaakt
worden (*) .

De

(*) I113NDRIK DE 11 was de eertle, die in Frankrijk gebreide zijden
Koufen heeft pdragen ; want de gewevene zijn van eeneveellatereuitvinding. Door dit vertoon van pracht wilde de Vorst cere doen aan bet
huwelijk van zijne Zuster MARGARFTA van Frankrijk Met EM MANUEL
PHILIBERT van Savoije .
HENDRIK DE IV zond aan ELIZABETH, Koningin van Engeland, een paar Koufen, van het werk ziiner Zijde .
wormen gemaakt, ten gefchenke . De eerfle Koufenweverij werd in
den jare 1656 aangelegd in bet Kasteel van Madrid, in het Bosch van
Boulogne ; en hetgene, opmerking verdient, is, dat bet eerfle werktuig , waarvan men' ten dien einde zich heeft bediend , hoewel zeer zamengeileld, uit de hand des nitvinders is voortgekomen in den zelfden
flaat van volkomenheid, hoedanig het nog hedeo wordt gebruikt . De
uitvinding van dit werktuig heeft men to danken aan eenen Fransch.
man , die , to Parijs geen oktrooi kunnende bekomen , hetzelve
overbragt naar Engeland , alwaar bet bewonderd en de uitsin.
der deftig werd beloond . Fen an4er Francehman, van Lond2a teruggekeerd , en die het werktuig had iezien , maakte to Parijs , door
Sip
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De Botanifche Tuinen Itaan in dezelfde betrekking tot den
Landbouw, als de Hoogefcholen tot de Kuniten en Weten .
fchappen, de eerite werden in verfcheiden gewesten van Europa aangelegd in de zestiende, de andere in het elude der
zeventiende eeuwe. Italie genoot de eere van bet aanleggen van den eeriten Botanifcheri Tuin, to Padua, in den fare
1533 . Eenige jaren daarna werden die van MEDICIS aangelegd
to Florence, Van FARNESE to Parma , der Flertogen VAN BRABAND ce Brusfel, die van Weenen, Salzburg en anderen . Parijs had zulk eenen Tuin in den jare 1591 ; HoUEL leide , in
den jare i6oo, in dezelfde Stad, dien der Apothekers aan ;
de Geneesheer RICHIS DE BELLEVAL had, in den jare 1598,
zulk eenen Tuin to Montpellier aangelegd .
De zonderlinge proef om jonge boomen uit den grond to
halen, en dezelve vervolgens met de tahken in den grond en
de wortels in de Iucht van nieuws to planten , was aan de
Ouden bekend ; dezelve had ten oogmerke, de Iierfchijnfels
van den omloop der fappen waar to nemen . DUHAMEL heeft
in later tijd die proef berhaald .
In de zestiende eeuw maaltte men eenen nanvang met bet Enten ; toen reeds zag men boomen, die gelijktijdig Appelen,
Noten , Druiven en Bloemen droegen . Doch de oorfprong
van het Enten is onbekend ; in de vereeniging van twee boomen fchiJnt de natuur den menfchen daartoe den weg ge .
baand to hebben .
zijn geheugen en verbeeldingskracbt geholpen , een volkomen gelijk
weefgetouw, naar betwelk federt alien in Frankrijk en Holland zija
vervaardigd.

DE GODVRUCHTIGE GRIJSAARD.

e hoogbejaarde en godvreezende Man bevinWt zich doorD
gaans ontflagen van het gewoel en de bellommeringen der
zes levens ; hij vestigc, dikwij!s bepanldelijk zijue gedachten

op de eeuwigheid ; daaraan befleedt hij voor een groot ge .
aieelte den korten tijd, welke hem nog overig is, wetende
dot hij met wijde fchreden dezelve nadert ; hij befchouwt
den omloop van c n jaar voor hem zeer uitgebreid , als zijnde
niet waarfchijnlijk , dat hij zulke omloopen nog vele zien
zal ; ja niets is eigenaardiger en zelfs genoegelijker voor hem,
dan oog en hart menigmalen naar boven to verheffen, en we;gees zichzelven deze volheerlijke betuiging to kunnen doen :
bet gedenken aan God en Godsdienst is thans mime voorname
bezigheid, en dsariu lief ik mija boogie vermaak ; de aalige
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eeuwigheid is mijne vurigtie begeerte en mijn flerkst verlangen .
Hij, die v66r de nadering des ouderdoms en in zijne mannelijke jaren , of reeds in de dageu zijuer jongelingicbap,
voltr die gewigtige ftaatsverwisfeling, welke wij alien, dock
onzeker in welken leeftijd, ondergaan moeten, zich voorbereid en de noodige toerusting tot de eeuwigheid in 't werk
gefleld heeft, zal, grijs van jaren geworden zijnde, door
die eigengemaakte zielsneigingen en werkzaamheden gefchikt
en vatbaar zijn tot de genieting van redelijke, verhevene en
regt hemelfl he vermaken : de ftille eenzaamheid, in welke
bij zich dikwijls en gaarne geplaatst ziet, de tijdig opgedane
kundigheden in hetgene den Godsdienst betreft, en de firekking van zijnen geest geven hem daartoe bijzonderiljk aanieiding, en zullen hem niet ledig doen blijven van befpiegelingen, die weinig de nandacht trekken van de genen, die to
ridden van het gewoel der wereld gefteld zijn en in derzelver geftadige beflommeringen rondleven , of die zich aan de
zinnelijke vern akelijkheden en zoogenaamde uitfpsnningen
derwijze verflaven en opofferen, dat zij niets, dan hetgene voor
oogen is, bedenken , en bijna gevoelloos geworden zijii voor de
befeffen en indrukken van genoegens , die tot 's menfchen verbevene natuur en groote beftemming eigenaardig behooren .
De vrome Grijsaard verlustigt zichzelven meermalen en bij
lterhaling op eene gods di en ftige'wijze ,. hij verheugt zieh, wat
ook anderen hebbe mogen gevallen, dat de godvrucht zijn •beste
deel, de eeuwigheid zijn beftendig doel geweest is, du hi ;
zich toegelegd heeft een Christen to zijnn in hart en wandel ;
hij befchouwt dikwijls met her verhevenfle vermaak bet groot
beerlijke van Gods fchepping ; hij begeeft zich net zelderi
met diepen ootmoed tot de nadrukkeiPke voorflelling van de
sltoos aanbiddenswaardige wegen der Voorzienigheid, en in
't bijzonder Inat hij zijnen geest bij niet weinige gelegenheden
weiden in het overdierbare en nooit volprezene der Verlosfinge , door den Eeniggeborenen en Hoogstgezegenden des
Vaders denimenschdomme aangebragt .
De Man van Godsdienst , den trap van hoogen ouderdom bekiommen hebbende, ziet zich niet onverhoeds overvallen , wanneer hetgene in hem flerfelijk is met er dand
flerft, en wanneer verdwijnt hetgene hij wist en zich menigmalen voorgefteld heeft dat voorbijgaande is en eenmaal oniwijfelbaar zeker wegvallen moet . Het ftoffelijk ligchaam,
't welk hij met zich omdraagt, en zoo vele zigtbare teekenen
,ran verandering vertoont , befchouwt hij flechts abs cene
fchille of bast , die noodzakelijk moet verbroken worden,
indien hij daarvan ontflagen zal zijn, indien hij zijne eeuw+ge
beflemming bereiken, den dag zijner nimmer eindiuende gelukzaligheid zien zal . Hij zegt dikwijis tot zichzelveu : voor

mij ,
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mij, dit weet ik , wanneer ik op mine jaren zie, voor mij is
de verhuizing uit dit leven, de dood, kort op handen ; ik zal
gewisfelijk binnen weinig tijds mijne oogen reeds opgeflagen
hebben in de onzienlijke wereld . De Rifle zucht zijnes harte,
bet vurig verlangen zijner ziele is ook in den ftond zijner
godsdienflige afzondering en ern(lige bepeinzing derwaarts uitgeftrekt : troostrijk en krachtig verheugend is voor hem de verwachting, dat hij aldaar zamenwonen zal met zijne vrome
voorzaten en waarde unkomelingen .
De Man in jaren grijs geworden , indien hij zich in bet
godsdientlig geloof vroegtijdig gefterkt , de godvrucht zich
hebbelijk getnaakt en grooten wasdom daarin bekomen heeft,
ziet den plegtigen dag van zijne eigene uitvaart onbefchroomd,
ja blijmoedig to gemoet ; hij heeft zich tot dezelve zoodanig
voorbereid, dat hij, de bedrte des flervens aan hem gekomen
zijnde , zijne oogen voor al dit zigtbare gerustelijk toefluit,
en zijnen geest vol vertrouwen beveelt ann God, zijnen
Schepper, en jezus, zijnen Zaligmaker . 1k weet, zal hij met
eene hoorbare flemme zeggen, of, wanneer dit vermogein hem
reeds ontvallen is, inwendig zich met blijdfchap en verrukking
herinneren ; ik weet, in wien ik geloofd hebbe, en ben verzekerd, dat Hij magtig is, het mij toegelegde pand in veiligHij vader zijnde, en zijne kinders, door de
heid to bewaren .
godsdienflige opvoeding , hun gegeven , den weg des hells ,
bet pad, 't welk ten eeuwigen leven leidt, getrouw bewandelende, zal de bedenking, dat hij hun den dierbaarflen fchat,
welke hun kan toegevoegd worden, nalaat, de hoogfte bliidfchap, de krachtigfte vreugde in zijn bijna, bezweken hart doen
ontfpringen ; hi) zal in then tijd , in welken hij den meesten
troost behoeft, de groottle vergenoeging, de fterkfle opbeuring fmaken, ja den avond des levens voor hem fteeds ftil,
belder en bedaard vinden ; hij zal zich, in het plegtige uur der
fcheiding en eeuwige vanrwelzegging, met bet wederzien -aan
de andere zijde des grafs inwendig vervrolijken, en vol van
hope en zalige verwacbting zijn , bun namaals in de gewesten des lichts, werwnarts hij hemen gnat , hij hunne hehoudehe
aaaalandiag nldaar, op eerie voor ons nog onbegrijpelijke wijze, to verwelltomen .
De godvruchtige . Grijsaard is zoo verre van den dood to vreezen , dat hij deszelfs komfte , welke voor den onbednchtzamen en zorgeloozen de koning van verfchrikking is , voor hem
veranderd ziet in eenen bode van de heugelijkfle tijding, in
eenen verkondiger van outflag, hell en vrede, ja dat hij fomwijlen , wanneer de last des ouderdoms hem zwaarlijk drukt,
of wanneer hij met ernilige gepeiuzen op bet, eeuwige leven
zich bezig houdt, vol van begeerte en verlangen is, dat ziju
fterfdag fpoedig kome en reeds verfchijne, om een einde van
tl zijne fmart to maken, en den ingang to openen tot hetgene,
hem
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lift $oogst Wenfchelljk en meest bekoorlijk is ; befchonwende

hij den dood niet als bet einde van- alle levee en beweg'ing,
tnaar als her regte begin van bet ware en volrnaakte levens
de dag 2ijnes tervens , weet hij , is niet de laatfte dag zijnes
levens , tnaar eigenlijk her aanbreken en de .geboorte van
eenen eeuwigdurenden dag, of Van eenen dag, op welkei
nimmer avotid en nacht volgt .
Voor elk opregt Christen , en dus ook vooo den vrotnen
Grijsaard, die als zoodanig iterft, verhompt bet Evangelic
in her uut der fcheiding geheel en al den prikkef-des doods,
on vntneemt her graf zljne,akeligheld en verfebrikkelijk ann .
zien : hij roept, vol van opbenring, kloekmoedig nit : tY Dooda
Waar is thans uw prikkel? d Graff wear is thans uwe over .
winning? Gods- zij dank, die tnij de overwinning gee& doot
miinen Heere lezus Christus ! - Verrukkend, b ven-alies v-er
Eukkend zijn de vooruitzigten , welke dd- Godsdletrst sulk
+eenen Christen-'doer erlangen in zijne laaftfte'oogenbl-ikkert . De
bewusthei , van. zijn geloof en deszelfs invloed op aijnen vori+
gee , wandel :-i :oor hem, niettegMtI nde zi-jne-gebtekkelijklteid en on "ithakktheid, op bet , punt, des doodle eirre troosta
toile en kraiebtig-verfterkende gedaehte ; hij'verwa'e+ht Met alleen
tle onflerfelijkheid en is niei de h4pe op dezelve- vervuld s
inatir hij befehookwt zieh , door de toezegging in, hes Ivan
Belie gedaan, all' een erfgenaam des- eeuwigen lev nti;

0 h'oog-gelukkig ,4erve* 1
doodsverderf het lever it ct to derreit .
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Eerie Engelfche tsefchiedenite

mtrent levett jaren zijn er verftreken, fints ik her verzoeli

ontving, am bij bet fterfbedde to komen van een'Vriend,
anti wren ik hartelijk verknocht was, van zoo vroeg een -leef.~
tljd, all ik in flaat was zoodanig eene vriendfchapsverbindte'.
iris aan to gaan, Een tooneel van died acrd moei altoos aan<
doerilijk wezen, ttiaar is her bij uitflek, Wanneer de hoofdperfoon een hoog geacht voorwerp is, en gereed !that osa
over to happen in then nieuwen flaat , waarvan wij ous geeti
denkbeeld kuntrert vormen anti due zijde des grat1
ME,NG, 1808. NO. S.
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Ik kwam ter verblijfplaatfe van den medgezel mijner jeugd
en den vriend mijner meer gevorderde jaren, met een hart,
geflingerd en gefchokt door die augstvolle aandoeningen ,
welke zulk een opontbod eigenaardig verwekken . De dood
kranke voerde mij to gemoete : „ 1k heb, waarde CHARLES!
„ om u gezonden, met oogmerk om aan uw toevoorzigt en
„ befcherming aan to bevelen bet voorwerp , mij her dier„ baarst en naast aan 't hart liggende : want, ichoon mijne
• ziekte kort geweest is , gevoel ik, dat dezelve betlisfend
• zijn zal - weinige wren levens flechts clel ik mij voor 1 be• loof mij derhalve,,voor mijnen dierbaren EDWARD die vriend
,, ce zullen weken, welken zijn Vader zoo dikwijls zocht ; be• loof mij de leidsman to zullen zijn van zijne jeugd, do
• regelaar van zijn gedrag, en de aanfpoorder tot die deug• den, welke ten fieraad uws eigeu levens firekken t"
1k beloofde , aan de begeerte en wensch mijns Wends te
zullen voldoen, en EDWARD to behandelen met de vexzochte
vaderlijke-genegenheid ; hem op her ftelligst verzekerende, dat
ik in 't bouden van toevoorzigt geen onderfcheid zou maken tusfehen zijn' Zoon en - mijn nog E nig overgebleves
kind. - Ik was eenigzips ontfield op bet vernemen , dat
er eene affpraak en gemaakte fchikking beftond met een'
Koopman in Londen, eh dot de mij aanbetrouwde kweekeling
in her einge der volgende .week aldaar verwacht werd ; terwitl
mijne eigene zaken, gevoegd bij een vrij grooten afiland van de
Hoofdtiad, mij buiten de mogelijkheid flelden om met elgen oog
to waken op her gedrag des jongelings . - Ik zal een gordijn
fchuiven voor bet treurig tooneet , 't welk ten huize tnijns
Vriends volgde,,, dewijl ik niet voorgenomen heb een fterfbedde to befchrijven, maar eene fchilderij op to hangen van
de heillooze gevolgen, to dikwijls, helaas! ontflaande nit gebrek aan bedwang .
Op her nagaan van de nalatenfchap mijns overled6b Vriends ,
beyond ik, dat de Jongeling, mijner zorge toevertrouwd, elf
duizend Ponden $terl . flood to erven, en dat de uitgaven,
flaande zijne minderjarigheid, ten zijnen behoeve to doen, op
honderd en vijftig Ponden St . bepaald wares .
Drie weken na de begrafenis mijns Vriends wachtte ik zijn'
Zoon in de Stad op ; doze had thans zijn negenciende jaar bereikt . Naardemaal alles, war her geld betrof, tusichen de*
Koopman en mijn' Vriend, kort v6Or diens ziekte, geregeld
was ;, florid mij niets anders to doen, dan een gefchokt Huisgezin to zoeken, waar ik den mij roeVertrouwden jongeli» g in
den kost en ter woning mogt befellen . - Dat bet hem niet .
vergund was, ten huize zijns Patroons to verblijven, tlond
mij niet aan , vporziende alle de mogelijke flechte gevolgeu, welke ult gemis van dadelijk toevoorzigt konden ontflaan .
Ik bood eene vermeerdering van drie honderd Ponden St . aan,
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in gevaile de Koopman hem ten zijnen huize wilde innemen .
- Her antwoord op dezen voorflag kionk op dezen fchorren, mij hoogst onaangenamen Loon : „ Al wilder gij mij drie
• duizend Ponden St. geven, .ik zou niet kunnen afgaan
• van een' regel, reeds voorlange door mij vastgefleld en
„ gevolgd : want ik vind de zorge voor mijne eigene talrijke
„ Familie to over genoeg : in eeniger voege verantwoordelijk
• to zijn voor de gedragingen mijner Kantoorbedienden , is
• eene tank, die ik nooit op mij zal nemen . Daarenboven,
• wanneer mijne zaken in de Stad zijn afgedaan , ga ik naar
„ mijn Buitenverblijf , waar ik met uitgelezene Vrienden
• den tijd flijt ." --- Ik gaf hierop ten antwoord : „ Dit
• plan moge gewoonte en mode tot aanprijzing heb4aen ;
• doch her is van then acrd, dat voegelijkheid en verfl:an• dig overleg her niet kunnen goedkeuren : want, terwiji gij
• her gezelfchap uwer uitgelezene Vrienden Buiten genier,
• kunnen uwe Kantoorbedienden zich alles veroorloven : ik
,, zou zelfs denken, dat uwe eigene belangen gevaar loo• pen , door dezen buiten alien coevoorzigt en bedwang
• to latent'
Allen, wat ik danromtrent aanvoerde, maakte geene verandering in zijn plan . DewijI ik geene kennis had aan eenjg
JIuisgezin , van 't welk ik kon denken , dat iemand (tamer
en kost zou willen geven, maakte ik mijne behoefte door
middel van de nieuwspapieren bekend, en bezorgde EDWARD
welhaast in een zeer gefchikt huis .
Bij ons affcheid kwamen wij overeen , dat hij alle veertien dagen zou fchrijven ; ann deze affprank voldeed EDWVARn een paar maanden, wanneer hij drukte in 't midden
bragt, als oorzaakr van bet niet flipt houden der afgefproke
tijdsbepaling ; en ik verbeeldde mij, dht zijne brieven duidedijke merkteekens droegen van to onvredenheid over die bepaling .
Kort danrop waren zijn brieven vol klagten over
her 1-luisgezin, onder welks zorge en opzigt ik hem geplaatst
had . Hij was mij ann met herhaalde verzoeken om mijne
toeflemming, dat hij zou mogen verhuizen naar die woning,
waar de overige Kantoorbedienden van Mr . T. 's middags aten .
Naardetnnal ik niet min bezorgd was om 's Jongelings geInk dan zijne belangen to bevorderen , gaf ik , in 't elude,
mijne fang wederhouden toetlemming tot die verandering van
woonplaatfe, dewijl ik zeer in mijn-fchik was met den Heer
en Juffrouw, bij welke hij inwoonde , en mij beloofd hadden den jongen Heer ass een Vriend to zulle'h behandelen .
Juist op den dag dat ik mijn' toeflemming gevende brief verzonden had, ontving ik er een' van den Heer, met verzoek
dlit,ik naar } eeiie andere verblijfplaats voor mijn' jongen Vriend
wilde omzten ; teffens zulk een verhaai gevende van diens
gedrag, als mij de grootfie ourust baarde .
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floe ongelegen bet mij kwam, weder naor Lostdee to gaau ,
beflvot ik den volgenden dag derwaarts to trekken, en Itelde
atan den mij coevertrouwden Jongeling voor , do deerlijke ge;rolgen , welke op de door hem aangevangene levenswijze to
wachten flonden . - Bij onderzoek naar her karakter der Per,
f'onen in bet huffs, waar hij zoo gaarne zou inwonen, bleek bet
anij, dat zij op een vrolijken en zeer kostbaren trant leefdeu,
en gereedelijk duizend onvoegelijkheden over 't hoofd zagen
do de bij hun inwonenden, wanneer dier middelon genoegzaaul
toereikten om nu en dan eenig gefchenk van aanbelang to
doer .-Ik verklaarde hem, op bet ontvangen dezer kundfchap~
pe a dat hij nimmer in dit huis zou komen, dan alleen als
Bast, Ik had bet geluk om iets to vernemen van eene andere
Faknilie , waar een gezelfehap, 't geen zonder opfpraak was ,
gamenkwam . Ik wiat, dat hij cegen dit huis niet kon hebben
dot her to fluff en •t e fomber was ; bettmelijke vrolijkheid was
er aan de orde van den dag . Her •b ezarf-de ik anijn' j{wee=
ttelin g,
Boven het geld, door zijnen Vaster beitetad, zond ik hem
een on andermaal eeu Briefje van vijf Ponden St . ; dan desniettegenflaande trok hij zoo me*maaJ op mij, dat ik in 't
'inde genoodzaakt was , betalirog to weigeren . Geen volhe
twnalf maanden had >aij dear gewoond,of ik had op nieuw her
ipngenoegen van to vernemen dat EDWARD moest verhuizen,
elanr zijn laic t'huis komen en andere ongeregeldheden bet onmogelijk maakten hem ]anger to huisvesten .
De buiaenfporigst hoogloopende rekentngen werden tnij aloor
verfoh.eide winkeliers enz . ter hand gefleld ; uit eerie herherg
under andere een van nagen .-eu-vijftig P. St. Ik ontdekte
,tanrentxaven, dat hij groote geneigdhe:id tot bet fpel had, en
overhelde tot elke ondeugd, helaasl thnns near de mode. Tea
alien tijde nipar Londets to reizeu, was mij volftrekt ondoenlijk,
I-k fchreef den Reer, bij wien hij op 't kantoor was, QM EnWARD een verbl:ijf :in eon gefch •i kt huffs te :bezorgen ; dozen cef
fens verzoekende , hem tot eene andere Ievenswijze aan -te
arranen , en over -de tegenwoordig gehoudene to beftrafeia .
Op mijn fchrij,ven , over een zoo belangrijk onderwf .*rp ,
*treeg ik van Mr. T . enkel ten .autwoord ., Ant hij 't zelve san
anjjn" jongen Vriend had :laten +lezen, •die beta daatrop verzeker1e, dat hetgene ik ondeugden noetnde, riots anders warea dare
de kleine dwaasheden, der Jeugd zoo eigeu . Idij voegde v
arevens, dot hij, niets wetende ten laste van b :et Gezein, waar
One andere Kantoorbedienden gewoon waren to eten , befohikking gemaakt had, dot EDWARD ,dear zijne huisvesting zoit
semen . Ten Plot voegde hij or bij, dot de Jongeling zest
gp sijne taken paste, en hij geloofde dot ;ik tegen hem voorjrngenomen was door verfcheide vertellingen , mi tsar aliens
epzigte gedaan .
Dan
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Dan hot veelvuldig trekken op mij, en de veelvuldige rekerringen mij gezonden , waren zeker niet onder de opgevatte
,rooroordeelen te'rangfchikken, maar daadzaken . Bet voldeed
inij echter :e vernemen dat bij op de zaken lette, en ik wilde
Zijnae buitenfporigheden aan de bedachtloosheid der Jeugd toefchrijven .
Een volgende brief van zijne hand berigtte mij zijne onge .
Aeldheid . Ik fchreef hem terilond, dat hij over zou komen,
Cu ten mijnen huize beproeven , of -de lucht van zijne geboorteplaats ook to zijner herftellinge zou dienen. - Hij kwam ;
dan hoe zeer was ik outfield op bet gezigt van de verwoesting, door een losbandig leven in zijn geftel to wege gebragti
In flede van die mannelijke en rustige bonding, waarmede hij
bet land verlaten had, en een gelaat, waarop de gezondheid
gloeide, zag ik een vertnagerd Jongeling, gebukt onder den
last van zwakheid, met een aangezigt, 't geen op een doodsboofd geleek . Eene oorfpronkelijk goede ligchaamsgefleltenis
echter, gepaard met eene onthoudende levenswijze en bet gebruik van gepaste geneesmiddelen, bewerkte in een half jaar
Zijne berflelling . Hij ping daarop weder naar then verpestenden dampkring, waar ziekte en bederf op de jeugdige krach .
ten azen I
Niet zelden heeft een ernftig ziekbedde eerie heilzame genezing voor de ziel opgeleverd ; en ik vleide mij met bet denk .
beeld, dat o,ok mijn EDWARD 4e gezegende Uitwerkfels daarvan zou ondervinden . Ik on.derhield hem over zijne vorige
buitenfporigheden met al de zachtheid eens medelijdenden Vaders, en, op verzekering van beterfchappe , beloofde ik zijne fchulden to zullen betalen .
IJdele hoop! fireelende, maar onvoldane verwaehtingen, enkel
ingeboezemd om des ce erger bedrogen to worden I want op
bet oogenblik, dat hij naar bet tooneel van buitenfporigheid
terug keerde, zette hij paal noch perk aan zijne verteringen .
Van mij verworven hebbende, dat ik in de voldoening zijner
f¢huldeifcheren flemde, fcheen bij zulks aan to merken als een
vrijhrief om zich op nieuw en dieper in fchulden to fleken . In
't einde werd vermaaknemen en losbandig leven zijn Unig
bedrijf. Herhaalde brieven van Mr. T. itehelsden de bitterfto
klagten over EDWARDS - gedrag .
Schoon ik op een vrij verren affiand van Londen woon, beu
Ik nieuwsgierig wat daar omgaat, en vervoeg mij alle morgens
in bet kofjhuis, om bet nieuws van den dag to vernemen .
()mcrent een jaar nadat mijn kweekeling weder naar Londen
vertrokken was, vatte ik eeu nieuwspapier op ; mijne aandach ;
werd getrokken door eene Bekendmaking, waariu zijn Perfoon
op bet allernaauwkeurigst befchreven was . De,aandoening ,
welke mij op dat oogenblik beving , is onmogelijk to befghrijvgn , wanneer ik las , dat de aangeduide Perfoon een valsch
A a 3
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Briefje op een Bankier, ter waarde van vijf honderd Ponders
Ik verliet bet koffijhuis in de grootfte
St., gemaakt had . ..
ontroerenisfe, die gedachc, doch nict befchreven kin worden .
Onmiddellijk uani ik een postchais op Londen, en fnelde daar
been . Mijn oogmerk was, een aanbod to doen ter betalinge
van de fom, en war nicer gevorderd mogt worden , indien de
engelukkige EnwM,n de kaus om to vlugten mogt bekomen
hebben : maar al mijn pogen was vruchteloos : her vermoeden
was zoo flerk, dat hij de aangeduide Perfoon ware, dat men
hem in hechtenis had genomen .
Op bet oogenblik van her vernemen dezer tijding, wist ik,
rut her onmogelijk ware , her lot, 't geen hem over 't hoofd
hing, of to weren : ik befloot nogtans alles to beproeven, hoe
weinig hoops mij toefliltkerde . Nooit zal ik vergeten de aandoeningen, welke mij bevingen, toen ik voor de deur der gevangenisfe flond ; met moeite flamelde ik zijn' naam uit ;mijne
knien ftierten tegen elkander ; mijn oog verdonkerde, en mijn
geheele geflel beefde . -- Wanneer men hem mijn' uaam bekend mankte, hoorde ik hem zeggen, dat hij van nieniand kon
of wilde gezien worden : dan ik was reeds cot de deur van zijue gevangenkamer doorgedrongen, en greep den ongelukkigen
J ongeling in mijue bevende nrmen .
Een geweldige tranenvlocd bragt eenige verligting toe *an
de aandoeningen , door berouw en leedwezen ingeboezemd,
wanneer hij , met een oogflag, ciie fleeds in mijn geheugen
zal geprent iblijven, uitriep : „ 6, Gij , meer dan een Vader!
• Ach ! mijn beste en dierbaarfte riend I" - „ Hoe," voer
hij voort , met zijne hand op zijn voorhoofd wrijvende ,
• hoe kon ik ooit verwacht hebben, u in eene zoo jammer• voile plaits to zullen ontmoeten, na de wetten des lands
• gefchonden , de hand des geregts getard , en her fchande„ lijkst lot in den mond geloopen to hebben ! " .
Her was coen to ]ant urn eenigen heilzamen raad to herhalen .
Ik zocht daarom de outroerde zielsgefteltenisfe to doen bedaren , echter niet door hem valfche vle1jende vooruitzigten to
fchilderen, of de minfte hope van leversbehoud to fchenken .
• Indien m j vergifenis-wierd aangeboden, ", voerde hij mij to
gemoete, coen it hem verklaard had, dat doze niet to wachten was , „ op dit oogenblik , ik verzeker u dat ik dezelve
• zou wei ; eren nan to nemen : want war is her leven voor
• hem, die zijne eer verloren heeft? - Ik moet gewis laag
ss e n (hood van nature geweest zijn , anderzins had 11, nooit
,~ u :ven crouwen read v3rworpen, of doof geweest voor uwe
Nog• herhaaldc n anmaningen . l k was geheel bedorven !
• tans , Mijnheer 1 heb ik oogenblikken van berouw gehacl ;
• vele zijn de urea , van mij in tranen doorgebragt ; tnaar ik liet
„ mij to ligt door uitjouwing danrover bewegen , door de
~~ zoodanigdn , die zich mime Vrienden uoemden, Noch tot
„ driu.
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drinker, noch tot fpelen voelde ik immer eenige neiging ; mnaf
ik werd tot beiden vervoerd, door de begeerte om to doen
gelijk andere jonge lieden van mijne jaren deden ; en wanneer ik aanzienlijke foramen gelds verloren had, deed mij
bet verlangen om bet ce herwinnen, nieuwe en hagchelijke
kanfen wagen. De Portuin fcheen vermaak to feheppen om
van mij een flagtoffer ce taken : want ik verloor meest altijd ; en daar ik mij buiten flaat beyond om altoos flipt to
betalen, was Met alleen tiijne beurs ledig, maar ik verloor
mijn crediet . Aan zeker Heer , in bet westeinde van de
Stad, was ik ten laatfle vijfhojnderd Guinjes fchuldig . Hij
vorderde dezelve op de drirgendfte wijze ; en, op bet hellloos oogenblik van gekwetfle eer, gaf ik hem her valfche
Bankbriefje. - -. Op her oogenblik dat ik dezen verhaasten en flechten flap gedaan had , voelde ik al her fnoo-,
de dezes bedrijfs, fchreef u een' Brief, mijn geval ten
voile vermeldende, en meende mij toen weg to maken . In
de verbijstering, waarin ik was om to ontvlugten, vergat
ik dien Brief op den post to geven ; zoodat ik, in fpijt mijner voorzorge , door de befchikking der Voorzienigheid,
mij blootgetleld vied aan de verdiende flraffe . -- lk heb,
Mijnheer! thans niets anders to doen, dan u to verzoeken,
dat gij voor mij uwe gebeden opzeudt tot dat genAvol
WVezen •, wiens -gunstbetooningen ik zoo dikwijls misbruikt,
doch 't welk ik, to midden van alle de ondeugden, waartoe kwade voorbeelden mij vervoerden , fleeds geeerbiedigd heb 1 "
Dit zdggende, bezweek zijne item ; hij borst weder in een
tranenvloed air ; de mijne vloleiden niec minder , fchoou bet
mij voldeed, hem in die gemoedsgefeltenisfe to vinden . - Eindelijk naderde de dag , op welken zijne ellenden een
einde flonden to nemen , en hij zijn leven zou opofferen aan
de Wetten door hem overtreden , wanneer de Geregtigheid
voldoening zou ontvangen voor de misdaad , en Medelijden
het altaar met tranen zou befproeijen!
1k had berhaalde teugen gedronken uit den beker der droefenisfe,- Kinderen, die ik beminde,verloren, eene Echtgenoote, die ik aanbad, was mij ontrukt ; ik had den Vriend
mijner jeugd , den Vader van den ongelukkigen EDWARD, in
't best zijtrs levens ten grave begeleid ! - . Deze waren zware
beproevingen voor een zeer aandoenlijk hart ; doch zij waxen ligt, in vergelijking met hergene ik toen gevoelde . Maar
er is eene foort van fmerten , die zoo verre alle uitdrukking
tarten, dat bet een bewijs van zwakheid is, de befchrijving
daarvan to ondernemen . Dit was mijn geval , op dien heilloozen morgen, wanneeer ik den Zoon van den man, dien ik
hoogst geacht en meest bemind had , de flrafplaats zag optreden , omringd door een ongevoeligeu hoop yolks , welka
ge-
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gefchreeuw bet gevoel van fchande ftheen re vetdubbe}en I ,a
Hier laat ik bet gordijn vallen voor de ontknoopiug dezec
gebeurtenisfe, die zelfs, na her verlovp van tijd , mijn bar
;
ren diepile wondt. - Dan , mogr de Gefchiedenis van deny
ongelukkigen EDWARD een fchouwfpiegel wezen voor de dilrwijls onbedachte en buitenfporige )eugd_l
J
HENDRIK DE VIERDE EN MADAME DE GUERCHEVILLE .
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IV, Koning van Frankrijk, wiens zwak voor
de fchoone kunne bekend is, blaakte in heftige liefde
tot Madame DE GUERCHeVILLE, eene beroemde zedige 3choonheld . Zij floeg wile zijne .aanzoeken beftendig af ; en nogtans,
zoo veel krachts heeft de deugd op zielen, niet geheel aan
de ondeugd overgegeven , dat hij haar tot Hofdame zijner
nieuwe Koninginne benoemde .
Koning HENDRIK , kort daarna in de nabuurfchap van haar
Kasteel jagende, liet haar weten, dat hij 's avonds bij haar
zou komen eten en zijn nachtverblijf ten haren huize nemen.
- Zij deed hem ten antwoord toekolnen, dat zij alle moge11jke zorge zou dragen voor bet wel .ontvangen en onthaletf
zijner Majefleit.
HENDRIK DE IV, wel voldaan over dit antwoord , kwam
inet den avond to Roche Guion ; hij vond Madame DE GUERCnEVILLE , fchoon als een Engel , zeer bevallig gekleed,
hem opwachtend'e beneden ann den trap des Kasteels, om .
ringd door alle hare bedienden . Zij nam de kaars uit de
handen van een derzelven , en geleidde den Vorst naar de
fraaifte kamer van haar huis . Na eenigen tijd in een heuscit
en vriendelijk onderhoud met hem doorgebragt to hebben,
ging Zij been. De Koning veronderflelde, dat z.ij op 't een of
under de noodige bevelen was gaan geven .
Kort daarop werd de avondmaaltijd opgedischt ; maar zij
verfcheen niet aan tafel . De Koning zond iemand tot haar
af. Hij kreeg de boodfchap, dat Madame zoo even in de
koets gegaan en weggereden was . Dit vernemende , Itet de
Koning haar achterop rijden, om de reden to vernemen, dad
zij her Kasteel verlaten had .
De bode kwam terug met bet antwoord, :. „ Een Koning be .,~ hoort overal, waar hij is, meester to wezen ; ik voor mij
„ wensch shoos vrij to zijn, waar ik ben ." - Koning HEN.pRIK rees 's anderen dangs 's morgeus vroeg op, en begaf zich
haar Parijs, wel teleurgeileld, maar echter over de wijze der
teleurflellinge voldaan .
ENDRIIt DE
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DE GEZELLIGE PLIGTEN DER
VROU WEN.

y , die de Sekfe enkel als fraaije beelden aanmerken,
ten fierade hier geplaatst, bezitten van derzelver
hoedanigheden of ftrekkinge fechts een onvolkomett
denkbeeld . Niets meer zijn zij, naar de meening van
fomtnigen, dan fchoone bloemen, belfemd om in ne eenzelvigheid der Nature eenige verfcheidenheid to brengen .
Dit alles kan waarheid zijn ; doch de Vrouwen behoorden door zulke oppervlakkige pligtplegingen zich dus
niet om den thin to laten leiden, die, terwiji zij fcb jmen to vleijen, de fekfe fechts verl'agen . Te velem warden er reeds gevonden , die , met de bekoring vats
fechts ddn zintui-g zich vergenoegende , van alle andere
bemoeijing, behalve die van aan de oogen to behagen ,
fchijnen to hebben afgezien .
Tot geheel andere oogmerken, intusfchen,werden de
Vrouwen beftemd ; tot een veel edeler doel werden zij
voorzeker gefchapen, dan om alleen eerie voorbijgaande
t'ertooning to maken . Hare bevalligheden zijn fechts
de aankondigingen van veel meer bekorende hoeda .
nigheden .
Alle deze onder de fchoonheid te bevatten, is zoo veel als haar to verlagen, en met- hare of
beeldingen haar in den zelfden rang to plaatfen . Zij,
die alleenlijk fchoon zijn , tnogen in een gezelligen
kring fchitteren ; doch jets meer dan fchoonheid wordt
er verejscht , om eene Vrouw gelukkig to maken vpor
haarzelve , en aangenaam voor die met haar verkee •
ren .
Onder redelijke wezens behoorde de gezAllige verkee •
ring zich niet enkel to bepalen tot de vo . ftelling van
den perfoon , of tot de beuzelachtige ft elijkheden,
door veinzerij of trotsheid ingevoerd ; alle verkeering,
die niet ten oogmerke heeft ons beter to maker,-maatt
(&NG . 1808 . NO . 9.
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ons flechter . Indien de Yrouwen, die de geest der ge .
zellige verkeeringe met fbgt verdienen genoemd to worden , met hare perfoonlijke bevalligheden een geoefend
verfland en welgefteld hart zamenpaarden , zijzelve
ttiet flechts , mar ook hare bettonderaars , zouden , zoo
doende, de navolters der dettgd Worden ; en , gelijk
zij Karen geest tot deszelfs bevoegde hoogte ohvoerden, zo"iden er de Mannen naar evenredigheid to Deter
door worden .
De heezfchkppij der fchoonheid, die zij bezitten weal
haar flechts ten nutte des mensch .doms in 't algemeen
gegeven. De Man , tot ondernemingen , welke dapperheid vorderen, geboren , bezit eigenaardig eene ze'lere
ruwheid in iijn geflel, welke de andere fekfe alleen
Nat is -te temperert., be vr-ouwelijke manieren niet
minder dan hare bevajligheden,bezitten iets,'t weik des
mans onbefuisde driften bedwingt, en die onfluimigheden in zijne ziel rot be .daren brengt, die anders to hevig zouden kunnen worden, otn zich order bedwang re
laren orengen .
Wierd de Man buiten de verkeering der Vrouwen ge .
floten , een geheel, antler fc-hepfel zoude hij wel fpoedig worden clan hij nu is . De zorge, die hij draagt y
om bij haar in •g uest . to flaan , ttefchaaft en verzacht de
ruwhe d zijner geaardheid. De blijgeestigheid, der fchoone fekfe client tot een tegenwigt voor des mens ernstrhaftigheid,; era met flechts minder gelukkig, maar ook trim .
der voltnaakt, zoude hij zijn zonder de2e geniengd*
verkeering.
Hij , die voor de zoetigheden der verkkeeringe met
Vrouwen ongevoelig is is zelden een • vriend van F.et
mcnschdgm ; zulk eene onmeegaande hardvochtigheid
behoudt hij in zijn gedrag, als zelfs zijne deugden ge
vaarlijk maakt . Nooit zouden de groote hoedanighedew
van K AREL DEN XII de rust van Europa geftoord bebben , indien die Vorst meer omgangs had gehad met
Vrouwer. , die alleen in (ta-at waxen om de woestheid zit .
ner natouriijke gGaardheid to verzachten .
Indien aldUs de Mannen hunne meer befchaafde deug .
den aan de atxiere fekfe zijh verfchuldigd,de Vrouwen,
daarentegen . hebb'en den omgang met Mannen noodig,
ore hare gear dheid to doen fchitteren, en tlezelve uit
eenen 1laat van vadzige verwaarloozinge op to wekk n,
a+in walker zij zich zoudan kunnen overgeven, in dieit
zij
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zij door eene natuurlijke zucht om to hehagen niet geDeze zucht verhoogt de fchoonheid
noopt wierden,
barer gelaatstrekken, de bevalligheid van haren gang en
de liefraligheid barer ftemme .
't Zij fprekend'e, wandelende of lagchende, fchijnen
de Vrouwen under den invloed to ftaan van eerie andere
achtgevinge dan alleen op zichzelve ; waaruit wij mogen befluiten, dat bet, in zekeren zin, de Man is, die
zelf aan de fchoonheid bevalligheden bijzet, en het
meesterftuk der nature verhoogt .
't is aldus dat de fekfen zich behdoriien toe te leggen orn over en weder elkander to volmaken . De man .
nelijke moed der eene wordt door de toegevende zacht .
heid der andere getemperd, die, op bare beurt , cene
zekere mate van ftandvastigheid van then cooed over .
neemt, welken zij ,moet beteugelen . De tdenkbeeldeit
der Mannen nemen in de gemengde verkeErirrg eerie bevaifiger bui,gzaamheid aan, terwijl die der Vrouwen alle
hare ligtzrnnigheid en veranderliykheid verliezen . De .on.
derfcheiderle hoedanigheden van beiden wegen aldus elk .
ander op ; en nit dit mengfel ontftaat eene gelukkige
eensgezindheid, welke beiden eenen hobger graad van vole
ntaaktheid doet bereiken .
Her verfchii, welk men ttis'f± n de verffandsvermo .
gens der fekfen ontwaar wordt, zou men mogen vergelij .
ken bij 't genewij tusfchen hare ftemmen bemerken ; veeleer behoort her eene Iiefelijke welluidendheid dan eert
knarfend wangeluid voort to brengen . Indien de Manmen to veef gezetlaeids op hanne gevoelens bezitten, het
Client alleeraaijk orn met tie zulke to meer overeen to
ftenrmen, d ie. i n een ander uiterfte van kiesc`hheid l oo .
de eene fekfe werd nooit beftemd om de anpep .
dde to anderdrukken .
Eensgezindheid tusfchen haar
doet hare v'oordeeldn wederkee'rig worden ; en de be .
la ;chelijke gefchiHen over de n9eerderheid zijn beleedigende voor de natuur , en eene ondankbare vergelding
van hare weldadi&heid .
De fekfen werden beftemd om vrienden, niet om wed .
ijderaars te . zijn , bm nu niet to fpreken van over en
vveder den meester to fpelen .
Elkander in favernij to
brengen , is een misbrdik van hags ; en de verkeering
van 't gene zij meest bekoorlijks bezit to berooven, is
too veel, als'haar beestachtig on`fluiniig, of beuzelachrig fmakilces to maken .
B b a
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De bewoners van bet Oosten, eene dierlijke drift met
een onverlicht verftand zamenparende , befchouwen de
fchoone fekfe als eene gevaarlijke mededingfter , tegen
welke alle middelen van zelfverdediginge moeten to werk
gefteld worden . Uitvreeze van zeLven to zullen gevangex
genomen worden, houden zij haar opgefloten . Zij ver
beelden zich, dat eene Vrouw to beininnen, in kracht
too veel beteekent als haar flaaf to worden .
Van hunne eigen jaloerfche dwingelandije zijn deze
heerschzuchtige meesters de eer[te flagtofl'ers geworden .
Tot bet leiden van een afgezonderd en zorgvol leven ,
to midden van hunne fchoone flavinnen, gedoemd, ,hebben zij verftandelijk gevoel vruchteloos gezocht . Ver .
itandelijke vermaken worden alleen gevonden alwaar
vrijheid heerscht, en vlieden die verkeering, welke op
de wetten zulk' eener onregtvaardige ondergefchiktheid
is gebouwd .. Deze lieden zouden bet mangel aan kieschheid_door ongeoorlofde vrijheden wel willen vergoeden ;
doch dit verdrukt ilechts hunne rede, en dient tot ontluisteringe van de vermogens , door_ de natuur hun gefchonken .
Vele moette kostte bet, indedaad, in de dagen der
Ridderfchap , de gunst der Vrouwen to verwerven,
wanneer de Mannen, om haren goedkeurenden oogflag,
en, ten blijke daarvan , een Lint to verkrijgen, de
grootfte gevaren, en dikmaals burl levee, in de Tournooifpelen waagden .
Minder moeite is er thans aan
vast, om der goede gunfte der bevallige fekfe zich in to
dringen . Onverfaagdheid, of grootheid van ziel, is nu
niet meer bet middel , om de gelukkige gunftelingen der
fchoone fekfe to worden ; oppasfende believing,, losfe
pligtplegingen en flaaffclle nabootfing zijn genoeg, om :
de goedkeuring der gebrekkig oordeelende fchoonhei .d
to verwerven . De Vrouwen, zich in aanhoudende ver .
itrooijing toegevende , voor welke zij niet beftemd
zijn, hebben eene driftige zucht voor beuzelingen zich
aangewend, en zotskappen in derzelver dwaasheid verfterht, door hen met hare befcherming to verwaardi .
gen . Tot zoo verre hebben zij ., de Mannen weggefleept
om barer grilligheden ten .dienf}e to ftaan, dat beider aan .
dacht bi de zelfde verwijfde ligtzinnigheden zich geheel
en al fchijnt to bepalen . De tegenftelling, door de na .
tuur verordend , wordt niet meer gehandhaafd, en de
Vide fekfen vinden over en weder in elkander niets
an.
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anders, clan eene teederheid, onbekwaam om elkanders
gebreken to verbeteren .
De Vrouwen zijn thans eerie foort van beziAjde afgoden geworden ~, wier daden hare aanbidders geleerd
Met ruime handen heAjt men
hebben na to bootfen .
haar den wierook der vleijerije toegezwaaid , voor welken hare deugd maar al to dikmaals ten loon diende . Den
hemel heeft men in hare oogen gevonden ; ]even en dood
worden in hare handen gefteld ; en alle de kracht der
welfprekendheid heeft men uitgeput, tot her doen voortduren van deze belagchelijke afgoderije, welke alleenlijk
dient, om haar, omtrent welke dezelve words geoefend,
to flechter to maken . De ondeugd groeit aan, en dreigt
zelfs de gezellige verkeering. Her hart gevormd, noch
de gevoelens van haar , wien wij trachten to behagen , geleid hebbende , is deze zucht verderfelijk geworden, en hare bevalligheden dienen alleenlijk om ons
to bederven .
Dat dan de Vrouwen die trouwelooze aanbiddingen
verachten, welke her verderf van hare fekfe, en eerie
oneere vooP de andere zijn . Gefchapen als zij zijn om
bemind to worden, en her vermaak eener geregelde verkeeringe uit to maken, later zij haren tijd diet fpilleu
in die valfche onftuimige vermaken , noch hare uren
kwisten in bet gezelfchap van dat ijdelzinnig flag van
Mannen , die haar telkens nahunkeren . Hare bekoorlijkheden , omdat ze zeldzamer worden ten toon gefpreid, zullen daarom niet to minder indruks maken .
Under de bewoners van bet Oosten zoude ik, indedaed,
niet willen ]even, die hunne Vrouwen buiten de verkeering fluiten ; dock tevens ben _ik niet vreemd van de
gedachte, dat bet met de zedigheid der fekfe beter zoa
ftrooken , minder gezien to worden dan nu bet geval is . Zij behoorden de fchaduw to zoeken, en niet
nan her oog van elkeen' zich to vertoonen . Dusdoende, zou haar gezelfchap uitgelezener vermaak geven, en
duurzamer uitwerking hebben .
In her gewoel der wereld worden de zeden ligtst bedorven ; en ik zou der fchoone fekfe raden . hetzelve
to vermijden , even als zij zich voor eene befmettende
lucht wachten .
Ten Karen , zoo wel als ten ohzen voordeele, intusfchen, zou her dienen, dat zij in
alle ftille, uitgezochte gezelfchappen zich lieten vinden .
Veer beide fekfen zou de deugd er hare rekening bij vinB b 3
den .
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den. Her verftand der Manven zou aldaar, zonder ©ntze .
nuwd to worden, befchaafd worden ; en de fchoonheid
zou aldaar die begaafdheden zich eigen maken, die de hare
2ouden doen toeuemen, en op anderen een duurzamen indruk maker .
De Vrouwen kunnen als de ziel der gezellige verkeetinge worden aangemerkt, en haar zulk eerie gedaante,
als zij willen , doen aannemen . Veranderinget vallen
er voor ten Hove , naar gelange van her karaktet der
Zij zijn niet
Vrouwen , die er 't meest fchitteren .
flechts her fchitterend fieraad der verkeeringe, maar als
her eerlte beweegrad, hetwelk alle de overige deeletr des
werktuigs in beweging brengt . Net bewind van zaken
en de onderfcheidene regeringsposten zijn wel in de banden van Manuen ; doch deze fchikking dient alleenlijk
ten bewijze van del meerderheid .der fchoone fel;fe . Wij
Allen worden meer door drift dan door de rede beftuurd ;
en, in welke handen de magt ook geplaatst zij, dezelve
fast : altijd ter befcjrikkinge van de zulken, die wij beminneu . Ik weet, net of dit eene zwakheid zij ; dit zoo
aijnde ; Is zij eyenwel op de. natuur gegrond . De Man.
nen molten regeren , de Vrouwen evenwel gebieden ; en
daar de eerlten met de zinnebeelden van 'magt bekleed
zijrt,, zijn zij meestal nets meer dan eene foort van
tweede oorzaketi , en ontvangen alleen }wren aandrang
ter werkinge van de laatften .
Geen gebrek is de kraeht der fchoonheid, indien hare
bezitters de kunst verftaan om die ten meesten voordeele to doer dienen . Indien zij dezefve flechts in haren
voegzamen kring dederi werken , zouden zij zoo wel
voor zichzelve als voor anderen tot nutte leden der zamenr
Jevinge kunnen verftrekken . De fchoone fekfe is met eene
vlugheid begaafd, daar .welkezij oogenblikkelijk dingen
bevat, die de mannen on.tfnappen. ; d'kmaals is zijj voor
dezelfde dapperheid vatbaar , die den kloekften held
bezielt . Dikmaals tleeg een Land. ten hoogften top van
glorie , wanneer het onder vrouwelijk bewind ftond.
i ij ongeluk hebben, de Vrouwen geen gevoel van haar
cigen vermogen . Nutteloos leggen zij haar geheele leven
aan beuzelachtige fchoonheid to koste , tot welke zij
niets kunnen toevoegen , en doer geene moeite om ver .
fandsvermogens aan to kweeken, in ftaat,otnde fchoon.
fte indrukfels to ontvangen . Haren . jongiten zucht lo •
zQn zij, niet zoo zeer om bet verlies van her leven, als
om

35$
em bet verlies vmu hare fc'hponhcid . Gelukkjg w;aren
zij , indien zij konden overtuigd word'en, dat 4n alleen
de fChoonheid eene duurzame opmerking fr • t , wanneer zij met een geoefend verftand gepaard gaxr . '7Mden heeft-de Natuur fchooriheid dan tot heilzame doelVVelfmakend Zijti gemeenlij de
einden gefchenken .
vruchren, naar, gelange van de irevezidi'gheid van'kletir
en wafer$ . Een fchoon mensch , door ondeu~d' vermaard , fchijnt , derh'alve, PPfi wonderverfdiirn e} in
de natuur ,, of een offtaud egen hare grondrt~gelen
to zijn .
Indien de Yrouwen zicbze ve ppprijs wisten to fchatten , nil-mer zouden zij get i'&' in den zelfden kring
van dwaasheden rondloopen , iv welken= wij haar zich
telkens zien bewegen . Wanneer zij vat! hire'- •eigen bekwaamheden een zoq laag denkbeeld hebben : o~gevat ,
zullen v'ginige zich tot den tang~~ perWelfen In-wclul i•iiv~9 laizen zij c+o fproiilceli lc gep}aat~ t we 1'dett .
den van edelmgedigh •e id ver •r ~ err, daii bcKooren Wij
onsz~elven cene voegzame achfng toe to d .ra' en' ; en,
terwijl wij anderen behnlp.zaam•, •zijn , hot uit een'beginfgl
Her berto doen van bewusthe'id van etgep waar"•de .
ftand , eigenlti}k ge~fpraken , be ach zii h niet tot de
fekfe ; tot de nutfte doeleindep bhciQrde- dezeyvaarhcc i
bij herhaling •re worden iigge~preh# .
Last dan • de fchoone fekfe aangaande hare voorregten en hair vermogen beltoorlijk onderrigt worden .
Dikmaa,ls gaven pns de Vrouwen voorbeelden -van de
verhevenfie den :, den ; voorbeelden a to krachtiger •, naar
gejange 7..1j ons' ongevoelig ter navolglnge uitlokken .
De Mannen zijn altoos zoo ais hunne 'fchoone'wed$
"et
helften willen lrebben dot z"11-zijn zouden .
Nat in
hare magt , de verkeering vap :ondeugd tot deugd to
neigen , en can bet inenschdom de gedaante to geven,
die zij when dat'het zal aannetpcn .
De noodzakelijkfte deu ggd~, en die aan eene Vronwe
den meesten invloed geeft', is• de zedigheid .
Zoqdanig eenen invloed oetent die beminneli)`k •e ,hoedanigheid op de trekken van haar ggelaat, op hare °hnuding
DER VR0UW*rN .

en op haren geest, dat, waar deze ontbreekt, ajles on¢
aanfboot geeft. Zij maalit bet punt van sere tilt bij de
7rouwen, gelijk moed en kracht van denkvermogeh'her
bij de andere fekfe doer . Cxeli her tot hell crier zamen2evinge wordy vereis,cht, i*'d Muninen met'dapperheict
B b 4
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begaafd zijn , om zich tegen aanvallen van buitett
to verdedigen, even noodig is bet, dat de Vrouw zedigheid bezitte, om de zamenleving binnenshuis vreed .
zaam en belangrijk to maken .
bnze voorzaten , wien niet minder gezond verfland
dan hunnen nakomelingen was- ten deel gevallen , rangfchikten alle andere :deugden onder eene van deze twee
beiden : dapperheid bij den Man , en kuischheid bij de
Vrouw. De Ridder velt zijnen kampioen ; de Vrouw
wederflaat den toeleg op hare eerbaarheid 1
Van bet punt van eere bij de Manners to fpreken, behoort tot mijn plan niet ; doch in de fchoone .fekfe wordt
bet met refit in de kuischheid gefleld . Mangel aan deze deugd doet alle de overige verdwijnen . Wanneer
eene Vrouw dp paten deter, deugd eens is to buiten gegaan, last zich `bijkans. gene buitenfporigheid denken ,
Gelukkig, indedaad ,
voor yvelke zia Wet vatbaar
d,at1 under ons, hc't getal- van deze& gering is, in vergeliyk1ng van de zulke., die op hare eere zijn gefteld!
Zuch,t tot kuischheid i~hijnt dezer fchoone wederheift
der fcheppinge to zijn aangeboren ; en; i$ niet dan na herhaalde overtre4j gen , dat dit dierbaar in(l:inkt geheel
Zij , die .hare eere verzaakt
kan vernietigd- worden .
hebben , verdienen met meer onder de fekfe gerangfchikt
to worden , als hebbende de voornaamfte vrouwelijke
deugd vaarwel gezegd ; van haar m.ag men verwachten,
indien- ail niet reeds in dat,geval zijn, plat zij welhaast
elke andere deugd zullen verliezen .
Elke hoedanigheid of begaatdheid eener Vrouwe
behoorde bet merk van eerbaarheid to dragen : vernuft,
vrolijkheid, boert, alles behoorde onder bet bewind to
ftaan. van vrouwelijke welvoegel .ijkheid ; en aiwat van
vinnigheid bet kenwerk ,vertoont, behoorde zorgvuldig
vermijd to worden . Het is de ware glorie der Vrouwen, dat van haar weinig,wordt gefproken ; zijnde hierin bet tegengeftelde derMannen ,die in't openbaar hunne
taak volvoeren, De Vrouwe .n, indien ik zoo moge fpre .
ken , behoorden achter bet gordijn .hare rol to fpelen ;
nimmer: behoeven zij aan 's yolks lof of Taster zich
blpot to geven , uitgezonderd wanneer bijzondere omliandigheden bet in 't .openbaar verfchijnen noodzakelijk
maken. ; en wanneer dit gebeurt, behoeven zij, in her
volvoeren; van haar week, voor de uitflekendflen onder
HYPATIA, PULCHEale Mannen niet ondez to doen .
RIA,
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RJA , SOPHIA , ATHENAIS, MARGARETA VAN VALDEA1AR, BLANCHE van Kastllie, ELIZABETH van Engeland,

en meer andere Vrouwen, bezaten alien eene grondige
kennis van de Regeringskunde, en fommigen van haar
herftelden de misflagen van voorgaande Vorften . CATHARINA , de Gemalin van Koning JAN van Navarre,
moet hare eigen meerderheid diep gevoeld hebben, toen
zij tot haren Gemaal zeide , dat , indien hij CATHARINA, en zij JAN geboren geweest ware, zij nooit Navarre zouden verloren hebben .
Weinig bedrevenheids in de Gefchiedenis is er noodig, om zich voorbeelden van kloekmoedigheid bij de
fekfe to herinneren . Te Rome zien wij eene CLELIA to
paard den Tiber overzwemmen , to midden van een hagelbui van pijlen, op haar geworpen om hare vlugt to
beletten . Toen die ttad onder het gezag der Tienmannen bezweek, had de dochter van HORTENSrus moeds
genoeg, zonder eenige andere hulp, met ware welfprekendheid ter verdediginge van hare landgenooten in de
bres to fpringen .
Toen een dwingeland van twee
lieden hoorde verhalen , van wien openlijk werd gezegd , dat zij gelukkiger dan hij waren , en befloten had ,
door een wreeden dood een einde to maken aan hen ge .
luk, greep ARRIA (zoo heette de echtgenoote des benijden mans) moediglijk den dolk, en, eerst haarzelve
het hart doorttooten hebbende , bood zij then haren
echtgenootPIETUS aan, zeggende : „ PJETUS ! bet doet
,, niet zeer."
Mevrouw VILACEItSd , om nu van andere voorbeelden
uit de Oudheid to zwijgen, vertoonde in hare jongfte
oogenblikken eene verhevenheid van ziel, waarvan men
in de registers der Koningen zeldzaam de wedrga~ vindt.
In den bloei der jeugd en fchoonheid, lag zij, door den
misflag haars wondheelers , die, in ftede van eene bloed-,
baar eene flagader had geopend, op hare legerftede, met
den dood worftelende . „ Ik befchouw u niet," zoo
fprak zij, „ als iemand, wiens misflag mij bet levee
• heeft gekost, maar als eenen weldoener , die mijne
• intrede in de gelukzalige onfterfelijkheid heefc befpoe„ digd . Maar, vermits er de wereld misfchien anders
• over zal oordeelen , heb ik in mijnen uiterften wit
• zorge gedragen , dat gij buiten uw beroep rijkelijl :
kunt beftaan ."
• Dusdanig eene verhevenheid van ziel words nict ineen
Bb 5
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een oogenblik verkregen ; zij moet bet gevoig zijn vast
eene lang aanhoudende deugdsbetracbtinge ; en het leven van zulk eene Vrouwe zou ovecvloediger lesfen
van gedrag jcunnen opleveren , dan alle de veldflagen
en zegepraleal der dapperle Helden .
Ow. kort to gaan ; eene Vrouw mag bet meester.
iluk der Scheppinge genoemd worden ; doch daaraatt
kan niet geacht worden de laatfte hand gelegd to zijn,
indien er eenig gebrek in de ziel plaats grijpe . Tot
bet verkrijgen van zielsbegaafdheden, en niet om in
beuzelachtige kleedertooifels uit to munten, behoorde
de eerzucht der fekfe gerigt to zijn . Wanneer fchootr
heicj met wezenlijke verdienite pat gepaard, dan, in,
dedaad , words aan tie fchilderij de laatfl :e band ge.
legd . De deugd doet -de fchoonheid to helderder fchitwren, en de fehflonbeid • zet haar een nieuwen Luister bij , die vOor feet menfchelijk oog zigtbaar fchijnt to
worden in den perfoon eener Vrouwe, die beminnelijit
en vefiilandig tevena is .

WAARNEMINGEN, AANGAANDE DE GROOTE NUTTIGHEID VAN DEN BELLADONNA- WaRTEL IN DEN
Door den Hofraad WIDEMANN,
KINKHOEST .

to Eichf)ddt .

eelmalen had ilc bet genoegen, bezwaarlijke aanval,
len van Kinkhoest, met de Belladonna, volgens de
V
gebruikt, voorfpoemanier van den Hofraad
SCHAEFER

dig en feel to genezen ; gelijk de volgende Waarnemingen , uit ontelbare meerdere van then acrd gekozen ,~
kunnen toonen .
In bet Voorjaar van 1803, wanneer deze ziekte zest
menigvuldig voorkwam, gaf ik aan een Meisje van zes
jaren, hetwelk geweldig door dezen boast, met brakitl .
gen enz . gekweldwas, bet poeder des Belladonna . wortels , driemalen 's daags tot vijf greinen, met fuiker .
Door deze, anderzina ongewoon groote gifte der Belladonna , ontftondent niet alleen geene kwade toevallen ,
maar reeds na verloop van twee dagen hielden de geweldige brakingen op ; terwiji de boast zoodanig verminder.
de , dat dezelve , bij dag , bijna verdwenen was, en
zich flechts fomwijlen, bij nacht, met groote tusfchenruim-

g5V
ruitnten , openbaarde . Hierom liet ik nu vervolgens ,
a1leen's morgetis en 's avonds, bij bet flapengaan, eerie
gifte nemen ; dock bepaalde mij, van wegen de aanhouu
dende beterfehap, na verloop van vier dagen, alleen tot
de avondgitte. 13uidelijk bleek nu bet nut , 't geen de
Belladonna gedaan had ; want de ziekte keerde eerlang
weder , bijna met haar vorig geweld . Hierom gaf 1k
wederom tween
giften op ieder dag ; hetgeen ten gevolge
bad, dat de ziekte, na verloop van acht dagen, geheel
was verdwenen.
Een ander .Meisje van drie jaren was door close kwaal
xeeds veertien dagen lang gekweld geweest, en wel in
den geweldigften graad, met zwaar braken enz . . Mor,
gens en avonds gaf men haar , vijf greinen Belladonna-t
wortel , door welks- eerfte gifte bet braken reeds ophield, terwijl de hoest aanmerkelijk verminderde . In het
vervolg nam de zieke nog twaalff poedertjes, onder welker gebruik de kwaal zoodanig afnam, dat er geene geneesmiddelen meer noodig waren .
Nog een ander Meisje , voor hetwelk ik bet ergife
vreesde,, omdat bet, -in den geringen ouderdom van zes
jaren, reeds tweemalen een uitterenden flijmhoest had ge
lead, werd, door die zelfde algemeene befmetting:, seer
geweldig aatigetast , en ontlastte een seer overvloedig
geel flijm. Aanfonds gaf ik haar bet Belladonna .poeder , dagelijks drie keeren , tot 5 greinen , en voegde , bij ieder gifte, van wegen de voormelde complicatie , 8 greinen Benzogbloemen . Alle avonden bekwant
bet kind eene aanmerkelijke hiate , met een blaauw aan .
gezigt ; welke toevallen eerst na verloop van vijf dagen
verdwenen . Doch de zware hoest hield nog aan, en
vern,inderde eerst na verloop van acht dagen , waarna
deze1ve ook allengskens verdween.
De in bet laatst geval waargenomene hitte, met een
blaauwrood aangezigt , welke blaauwheid zich fomwijlen over bet geheel ligchaam nithreidde, werd menigafa
ten bij de kinderen, die aan den Kinkhoest fukkelden,
waatgenomen,,wanneer men hun de Belladonna lief gebruiken ; gelijk de Hofraad scHAEFER ook reeds had op .
gemerkt . Dit verfchijnfel was eene waarfchuwing voor
den Geneesheer ,, dat , zoo de gifte der Belladonna niet
reeds to grooc was ,, dezelve test minil •e nu niet behoorde
TUTTIGHEID VAN DE BELLADONNA .

verineerderd'. to worden . Hat komt ook bier , gelijk in
alle gevallen, op de eigendommelijke geaardheid der Aanaloen-

NUTTIGHEID
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doenlijkheid (rntitabilitas) aan , om de best pasiencfe
gave van cen zoo werkzaam Geneesmiddel to kunnen bepalln .
Dus werd een Kind van drie jaren, door bet gebruik
van ddn, ja- van een half grein , zoo geweldig verhit
en aangedaan, dat ik met het gebruik des middels moest
ophouden .
Een ander Kind van ddn jaar bekwam, door alle twee
uren een vierde van een grein to nemen , -de vermelde
hitte en blaauwroode kleur ; terwijl zich bij een derde
Kind, door tweemalen 's daags maar een vierde van een
grein to nemen, dezelfde toevallen openbaarden . Bij het
eer(le Kind verdween die hitte enz . , nadat men gedu
rende vijf dagen met bet middel had aangehouden ; dock
bij bet Jaatile moest men de gift, nog under een vierde
van een grein , verminderen .
In zoodanige gevallen , in welke ik de Belladonna in
giften, kleiner dan van een grein, moest geven, fchreef
ik dezelve, eveneens als de Heer SC11AEFItR, in een Aftrekfel voor , hetwelk ik, met gepaste Wateren en Slropen gemengd , van tiid tot tijd ; lepelswijze, of met
eijerlepels, liet gebruiken, om de 2 of 3 wren .
Bij bet gebruik der Belladonna verzuimde ik echter de
overige geneesmiddelen, niet , naarmate dezelve werdeta
aangewezen . Veel gebruik maakte ik dus van Braakmiddelen en van Koortsbast . De Tintluur van Spaanfche Vliegen voldeed mij, volgens de aanwijzingen van
HUFELAND, ook dikwijls zeer wel, in langdurige hoes .
ten ; doch de Middelen , door den Heer VOCLRR , in bet
XVde Deel van bet Yournal van HUFELAND, als deeds
voldoende, aangeprezen, fchoon door mij bij vele Kinderen gebruikt, hebben geene de minfte uitwerking gedaan . De Zinkbloemen deden zekerlijk meerder nut ; doch
de Belladonna overtrof alle andere hulpmiddelen in werk .
zaamheid .
Het is voorzeker aanmerkelijk, dat, niettegenftaande
een zoo prikkelend narcotisch middel, in zulke groote
giften , aan kleine Kinderen werd gegeven, daardoor
geene nadeelige uitwerkfelen , en zelfs niet eens de gewone verfchijnfelen , werden verwekt ; terwijl er daarentegen dagelijks beterfchap werd befpeurd . Edoch ,
wanneer wij in aanmerking nemen , dat, door de hevigheid der ftuipachtige aanvallen van den Kinkhoest, bet
bui.
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buitendien zoo zwak werkingsvermogen der kinderlijke
ligchamen nag meer verzwakt words, zoo kan ons 'net
achterblijven eerier algemeene flerkere terugwerking
der gezamenlijke bewerktuiging niet meer verwonderlijk
fchijnen : en er blijft ons niets anders over, dan de aangename opmerking der qualitative verandering, welke dit
middel, in de beleedigde gevoeligheid van het zenuw .
geltel , ten voordeele der gezondheid, to wege brengt .
Om eindelijk nog nader to betoogen, dat de door mij
gebruikte Belladonna-wortel geen krachteloos geneesmiddel was, gelijk mogelijk, uit de ruime giften van
denzelven, vernioed zou kunnen worden, zal ik nog cen
verhaal van bet volgend geval hier bijvoegen .
Door bet vochtig en koud weder, hetwelk gedurende
deze Kinkhoest-befmetting heerschte, werd een fongetje
van vier jaren door eene , met then hoest niets gemeens
hebbende, Verkoudheidskoorts aangevallen . Daarvan,
in den beginne, niet overtuigd, en vreezen .de, dat de
bier aanwezende hoest van een kinkhoestigen aard zou
kunnen worden, oordeelde ik bet veiligst, Qok bier de
werking filer Belladonna, al,ware bet mear als een Voorbehoedmiddel , to b.eproeven . Ik gaf hierom aan dit
Kind een lepel vol eener Belladonna- Mixtutir, . die, in
deze gifte, on eveer de kracht van een grein zal hebben
bezeten . Ter and daarop volgden donkerroode vlekken
in het aangezigt, die wel naar Scharlakenkoorts .vlekken
geleken, met eene vermeerderde, volheid in den polsflag .
Na verloop van twee uren herhaakie W dezelfde,gifte ,
waardoor de uitflag vermeerderd werd en .ziich over de
geheele huid uitbreidde . Teffens werd de pols Weiner
en rasfcher , en de ademhaling bezwaarlijker ; wabrop een
beftiger en langer durende aanval van hoest,, dan tot
hiertoe plaats had gehad, volgde, die teffens met bra,kingen verzeld ging . Wat later werd bet Kind ijihoofdig,
zag dingen, die niet aanwezende waren, en gaf blijkea
van eerie verhoogde kracht van geheugen, waardoor bet
zich dingen herinnerde , die lang vergeten waren ; alt
hetwelk plaats had met verwijderde pupillen, en met
wrijven aan den neus . Kortom , ik zag hier ilerker ,
dan mij lief was, den geheelen omvang van de prikkelend-narcotifche werking der Belladonna . In den nami.ddag waren deze toevallen op zijn ergst, en vermin .
derden tegen den nacht . Ondertusfchen had men, gedu-
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durende den geheelen volgenden dag , nog werks ge.
noeg , om dit Kind , door verzachtende en openende
middelen, uit zijn' door konst verergerden toeltand to
redden .

LEVENSGESCHIEDENIS DES DICHTERS TbRQUATO
TASSO .
[Grootendeels volgens GIOVANNI BATTISTA MANSO C*).3

T

oRQUATO TASSO,een der verdienftelijkfle en wijdstberoemde Irkrliaanfche Dichters, ttatnde of nit het
doorluchrig Huis der TORRIGIANI , Heeren van Bergamo, Milaan en verfebeide andere Steden In Lombardije .
De Torrigianf, door de Viisconti uitgedreven, zetteden zich
neder tusfchen Bergamo en Como, in lket gunftiglte gedeelte van bet gebeTgte Tasfo, van 't welk zij den naam
ontleenden. Deze FatbHie hield zich door verbindteilsfen ftaande, tot den tijd van BRAN tRi o TAsso, wieiis
Moeder nit den Huize vati Cornaro afftamde .
De ftaat van BERNARDO, de Vader van den Dichter
TASSO , was geetis-zinc evenredig aan zijne afkontst
don dit gebrek aan niiddelen werd eenigermate vergned
door rijkdom vats verftandsververhnogens . Diens werken , 4n dit±t en ondieht, worden vermeld als geden%.
zetkens vtin zijn verndft ; en zijile vei4nochtheid a.ail
VERRANTt VAN SA'NSEVERINO,
Whig van Salerno, aatl
Mien bb' zich geheel verbonden had , geregtigde be
tot de hoogacbting warn elk braaf man . Deze Print lmd
betn tot zijn' Geheimffehrijver aangeftetd, en met zic3ti
naar Naptls genomen, waak BERNARDO zich nederzette
en in huwelijk trad met PORTIA Dt RossI, uit eerie Bier
doorluchtigfte Familien dier Stad afflaminende .
PORTIA was zes maanden zwanger, wanneer zij door
ha.
(*) MANSO was een Napoldtaan , Heer van Bifaccio en
Pianca, een Boezemyriend van TASSO . Hij l ezat eene menigte van de papieren diens Dichters, en was oog- en oor •

getuige van verfcheide bijzonderheden, door hem verweld .
Van dezen heeft Mr . HOOLE, die .7eruzalem verlost in 't Engeisch vertaalde, bet voornaamtte ontleend .
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bare Zuster HIPPOLITA naar Sorrento uitgenaodigd
werd, om bij haar een bezoek of to ieggen .
BIRNARna
vergezelde zijne Kchtgenoote derwaarts . . Te dezer
plaatfe verloste PORTIA van een' Zoon, op den elfden
van Lentemaand des jaars 1514 . Het Kind werd eenige
dagen later gedoopt in de Hoofdkerk van Sorrento, en
ontving den naam Van TORQUATO . BERNARDO en PORTIA keerden,, kort daarna, weder naar Napels met den
kleinen TASSo . De eer van dezen tier Geboorteplaiats geftrekt to hebben, werd nad- rhand door verfcheide Steden
elkander betwixt ; even geiijk men dong naar de eere van
13oa4ERus ter wiege en bakermat ge[trekt to hebben : dan
bet fchijnt eene uitgemaakte zaak Te wezen , dat Sorrento TASSO'S geboorteplaats was .
De GeRhiedfchri :jvers verhalen ongeloofelijke dingen
van TASSO'S vroeg ontluikend en 'veelbelovend veritand .
Zij vermelaien y dat hij y zes rlraandeit nud zijnde, niet alleen fprak en zijne woorden duldelijk en onderfchei .
den uitbragt, -maar dat hfij dacht , redenkabehlej, zijn
behoeften to kennen gaf, en op gedhrre vragen antwoord •
de ; in zijne woorden was niets kinderachtigs, behalva
den toon zijner ftemme ; zeldzaam lachte of fchreide dit
kind, en bet gaf in then vroegeh luftijd reeds trekens
van die bedaardheid en evenmatigheid ban gefMtcnfte,
welke heY!n, in zijne volgende onge-lukkige 1or eiiallen,
zoo wonderwel to [lade kwam .
TASSO drive jaren bereikt hdbbemde , vond zich aijn
'trader in de noodzakelijkheid om den Prins van Stlerntr
ataar Duitschlahd to vergezellen , welke Leis rer bronne
firekte van al bet feed en lijden, 't gieen TASSO en diems
Ialnilie overkwam . Gelegen'heid datfrtoe gaf, dat Doti
PEDRO van Toledo, tot Onderkoulug van Napels aangefeld door Keitzer nARE1. DEN V , bet plan gevormd
bad , om een Hof van Geloofsonderzoek in Napels op
re rigten . De Napolitdnen, hierover ontrust, befloten,
een Gezantfchap naar den Ketzer of to vaardigen, en
verkozen daartoe deft Prins van Salerno, die, door zijn
gezag en rijkdom , bet gefchiktst fcheen om zich tegen
den Onderkoning to verzetten . Die Prins nam dit werk
op aich , en'DErRNA-nDO TASSd volgde hem op die reize
near Duitschland .
V66r zijn vertrek bevel BERNARDO de zorg over zijn'
Zoon aan ANOELUZZO, een geleerd man : want, naar
aijn ggvoelen , kon een jouge knaap niet 'te vroeg aan
de
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de zorg van een' man worden aanbevolen . Men varhaalt , dat de kleine TASSO, drie jaren bereikt hebbende, in de fpraakkunst zich begon to oefenen, en met
zijn vierde jaar gezonden werd naar bet Collegie der
efuiten, waar hij zoo fnelle vorderingen maakte, dat
hij op zijn zevende jaar vrij bekwaam was in 't Latin
en in het Grieksch, en zelfs in then zoo zeer vroegen
leeftijd redevoeriugen in 't openbaar deed en dichtftukes opftelde, welker ftijl men wil dat niets van bet kinjderachtige
had . Op zijn negende jaar, dit gaat zeker,
dewijl het ftuk nog voorhanden is, zong hij zijner Moeder een vaarwel toe, ais hij Napels verliet, om zijn'
Vader op reis to volgen .
Het welgelukken des Prinfen van Salerno in bet gemelde Gezantfchap deed diens aching, b.ij de Napolitanen ten hoogften top klimmen ;dochbragteml
heel in Qngenade bij den Onderkoning, die niets onbeproefd liet om den Keizer naijver in to boezemen we .
gens de diepe achting, welke het Volk voor FERRANTE
betoonde, waarvan hij voorgaf de gevaarlijkfte gevolgen to duchten . Zoo zeer wist hij den Keizer tegen
den Prins van . Salerno op to zetten , dat FERRANTE ZiCh
niet ]anger veilig to Napels oordeelde , en , to vergeefs
andermaal gehoor bij den Keizer verzocht hebbende,
naar Rome vertrok, en zich van zijne verbindtenis aan
Keizer KAREL DEN V ontfloeg .
BERNARDO TASSO wilde zijn' Schutsheer in diens
ongeluk niet verlaten, noch zijn' Zoon laten blijven
in een Land, van 't welk hij eerlang een Vijand ftand
verklaard to worden ; en , vooruitziende dat hij nimmer derwaarts zou wederkeeren, nam hij den jongen
TORQUATO met zich naar Rome.
Zoodra bet vertrek des Prinfen vats Salerno bekend
was, werd hij, nevens alien, die hem aanhingen, voor
Staatsweerfpannelingen verklaard ; en , hetgeen zeer
zonderling is, TORQUATO TASSO , fchoon nog een negenjarig Kind , werd , met name , in dit vonnis vermeld .
BERNARDO , den Prins van Salerno naar Frankrijk
volgende, beval zijn' Zoon aan de zorge van zijn' Vriend
en Bloedverwant MAUAITIO CATANEO , een Heer van
groote bekwaamheden , die fteeds de vroege gefchiktheid zijns Kweekelings voor de befchavende Letteren
aankweekte .
Na den dood van SANSEVERINO, welt
ke
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1te binnen drie of vier jaren voorviel, keerde BERNARDd weder naar Italic, en trad in dienst bij GUGLIELB10 GoNZAGA, Hertog van Mantua, die hem de fterkfte uitnoodiging gezonden had . - Het leed niet lung,
of hij ontving de hoogst onaangename tijding van het
overlijden zijner Vrouwe PORTIA . Die gebeurtenis
deed hen, befluiten tot het zen'den om zijn' Zoon, opdat zij elkander, in then druk, ten fteun zonden ftrekken . Hij had hem to Rome achtergelaten, dewiji het
verblijf to dier Stede aan diens Moeder hoogst welgevailig was : dan, die reden thans ophoudende, befloot
hij niet langer beroofd to zijn van het hem nu overgebleven Unig Kind : want zijne Moeder had, v66r
haar affterven, zijne Dochter aan MARTIO SEA SALE,
een Edelman van Sorrento, laten trouwen .
BERNARDO ftond grootelijks veriteld, bij zijns Zoons
komst, over de fterke vorderingen, welke deze in de
Letteroefeningen gemaakt had . Deze bereikte thans twaalf
jaren , en had , volgens de getuigenis der befchrijveren van diens Leven , den loop in de Latijnfcke en
Griek/ehe Taalkunde geheel afgelegd ; hij was welbedreven in de regelen der Rede- en Dichtkunde , en
doorleerd in de Zedekunde Van ARISTOTELES; ; dan bovenal had hij zieh bevlijtigd, om de voorfchriften van
NAURITIO CATANEO 4 dien hij naderhand als zijn tweeden Vader eerde, zich eigen to maken .
Welhaast befloot BERNARDO dezen veelbelovenden
Zoon naar de Hoogefehool to Padua to zenden, ten
einde in de Regtsgeleerdheid zich to oefenen , nevens
den jongen SCIPIO GONZAGA , naderhand Kardinaal ,
met hem bijkans van gelijke jaren . Met dezen Edelman ging TA'ss :o, die thans zeventien jaren telde, eene
vriendfchapsverbindtenis aan, die duurde tot het einde
zijns )even$ .
TASSO zette to Padua aijne Iaetteroefeningen met
zoo veel vlijts als geluks voort .
Zijne fnippernrett
bef1eedde hij aan de Wijsbegeerte en de Dichtkunst .
Welhaast gaf hij eene proeve van zijne vorderingen
in bet laatstgemelde vak, door zijn Dichtftuk, Rinaldo getiteld , t geen hij op zijn achttiende jaar in 't licht
gaf. Dit Dichtftuk , eene foort van Romance, is verdeeld
in twaalf Boeken in ottava rima, en behelst de lotgevallen van RINALDO, den bekenden Paladin ten Hove van
CHARLEMAGNE, die zulkeelie hoofdfiguur maakt 1n ARIASMENG . 1808 . NO . 9,
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werk , en de eerfte bedrijven van then Ridder etli
de Iiefde van CLARICE , die hij naderhand trouwde .
)let bedrijf van dit Dichtwerk gaat voor dat van Orlando
Furiofo . Het werd in den tijd van tien maanden vervsardigd , naar luid ties beriats in de Voorrede , en
zag de eerfte keer het licht to Venetie, ten jare 1562 .
PAOLI BENI fpreekt met zeer veel lofs van, die Dichtwerk, 't geen ongetwijfeld niet onwaardhg is aan de
vroege dichtpogingen evens Vernufts, 't welk naderhand
ons het verlost 5'eruzalem leverde .
TASSO's Vader zag met leedwezen den opgang, dien
dit Dichtwerk zijas Zoons maakte . Hij begreep, eh
met reden, dat de bekoorlijk-heden der Dichtkunite hem
zouden aftrekken van de meer wezenlijke Studien, welke hij meer gefchikt oordeelde om hem in eon' gevestigden levensitand to plaatfen en ten dienfte to ftaan : hij
wist , bij eigene ervarenisfe , dat de uitftekendite bekwaambeid in het trap der Dichtkunde niet ftrekte ortt
iemands fortuin to maken . In deze gisfing Vond hij zich
niet bedrogen . ToRQCATO liet zich ongevoelig wegflepen
doorzijne overheerfchende zucht tot de Dichtknnde . Hij
drukte de voetftappen van PETRARCH, van BoCCACE ,
ARIOSTO en meer anderen, die, aangekant tegen de vermaningen hunner Vriennden , de ernitiger beoefening van
de Regtsgel erdheid verwisfelden vo r het Inter wegfled
pend vervaardigen van Diehtwerken . - In 't kort,
TASSO gaf zich geheel over aan de Dic'htkunde en Wijs .
begeerte . Zijn eerst uitgegeven Dichtwerk verbreidde
zijn' naam met lof door geheel Italie. Dan zijnen Vader
mishaagde deze handelwijze dermate , dat hij zich naar
Padua begaf , om hem des to beftraffen . Schoon hij met
zeer veel drifts fprak , en zich harde wdorden liet ontva.llen, hoorde TORQUATO hem met alle geduld aain ; en
die bedaardheid bragt niet weinig toe , om 's Vaders
misnoegen heftiger to ontfteken . „ Zeg mij," fprak de
Vader onder andere , „ van welk nut is die ijdele
„ Wijsbegeerte , op welke gij u zoo veel laat voor„ ftaan?" -- „ Zij ftelt ," antwoordde TASSO , die
tot nog toe gezwegen had , „ mij in (teat om de
,, ftrengheid uwer beltraf iingen to verdraggen."
Het befluit , 't geen TASSO genomen had , oin zich ge.
heel aan den ctienst der Zanggodinnen over to geven,
door geheel Italie bekend geworden zijnde , verzochten
de voornaamite perfonen van Bologna, dat hij derwaarts
lson
TO'S
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xou overkomen . Dan TAM bad er zich Met lang outhouden, of hij werd door sciPto GONZAGA tot Prins gekozen van de Akademie , to Padua opgerigt under den
naam van Etherzi, en genoodigd otn naar die Stad weder
to keeren . Hij kon die uitnoodiging met wederftaan .
En Pologna, ten dien tijde , tot een tooneel van burgerlijke onlusten ftrekkende , was hij to eer genegen
om elders de door hem beminde rust to zoeken . Geheel de Akademie nam hem met de grootfte vreugde
aan, en in die Maatfchappij , op zijn twintigfte jaar,
ingelijfd zijnde , nam hij den bentnaam van PENTITO aan ;
een naam, met welken hij fcheen to toonen berouw to
hebben wegens al den tijd, door hem aan de beoefening der Regtsgeleerdheid opgeofl - erd .
In deze verblijfplaats bevlijtigde TASSO zich op nieuty
in de Wijsbegeerte en Zedekunde+
Welhaast werd hil
een volkomen meester in beide . Het was deze gelukkige mengeling zijner Letteroefeningen, welke hem een
geflagen vijand maakte van alle losbandigheid . Er was
op de Akademie eene redevoering gehouden over de Na'
tuur der Liefde , de Redenaar had zijn onderwerp op
eene meesterlijke wijze behandeld ; doch , naar TASSO's
oordeel , met to weinig in achtnemens der kieschheid .
Onzes Dichters gevoelen over dit ftuk gevraagd zijn„ het is een aangenaatn
de , gaf hij ten antwoord
,, vergift ."
Hier vormde TASSO bet plan van zijn wijdberoemd
Dichtwerk : 7eruzalem verlost . Hij voted de Fabel uit,
fchikte de bijzondere deelen , en befloot zijn Dichtftuk aan den roem van den Huize VAN ESTE to wijden (*) . Hooggeacht was TASSO bij ALPHONSO II,
den laatften Hertog van Ferrara, den grooten Befehermer
(*) Mr. HAYLEY heeft, in zijn Aanteekeningen op zijn4
Esfay on Epic Poetry , ons een oorfpronkelijken Brief (tot
beden niet vermeld door een' van TASso's Levensbefchrij •
vers) medegedeeld, waaruit blijkt, dat TASSO, behalve dd
krijgsbedrijven van GODFRIED in de verlosfing van 3eruzatem, vier andere onderwerpen tot een Heldendicht in over ,
weging nam, eer hij volflrekt zijne keuze kon bepalen ; na.
me'ijk, den Krijgstogt van EELISARIUS tegen de Gothen ; van
NARSSTES tegen liet zelfde Volk ; van CHARLVNIAGNE tegea
LANSONI ; en vast dien Vorst tegen de Lombarden.
C c at
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mer voan Geleerdheid en van Geleerden , alsmede bij`
diens Broeder, den Kardinaal LUIGI. Er rees eene foort
van twist tusfchen'beide die lroeders, ten aanziene van
dit Dichtwerk. De Kardinaal verbeeldde zich, dat hij
een regt bezat om de MECENAS aller Werken van TASSO
to wezen, dewijl hij zijn eerfte Dichtituk, Rinaldo, aan
hem had opgedragen . De Hertog, aan den anderen
kant, dacht, daar zijn Broeder reeds zijn aandeel in de
eerc genoten had, dat de Kardinaal zich niet moest belgen, den naam van ALPIIONSO aan bet hoofd van diens
e ruzalem to lezen . - TASSO hield zijne bepaling deswegen drie jaren opgefchort . In 't einde, door beide
de Broeders gedrongen om zijn verblijf to Ferrara to
nemen, liet hij zich daartoe overhalen .
De Hertog gaf hem eene verblijfplaats in zijn paleis,
waar hij in rust en ruimte leefde, en zijn plan , om bet
Dichttthk .7eruzalem to volmaken , voortzette , en beiloot, het aan ALPHONSO toe to wijden (*) . De Her
tog, er op gefteld zijnde om TASSO bepaald bij zich to
houden, was bedacht om den Dichter voordeelig nit to
huwelijken ; dap beflendig ontweek hij alle voorflagen
van lien aard . Schoon hij bleek zich voornamelijk aan
ALPHONSO gehecht to hebben, liet hij echter niet na,
zijn hof bij den Kardinaal to maken .
De naam van TASSO klonk nu door gebeel Euro a, en
de gunstbetooningen, welke hij van KAREL DEN IX ontving , op eene reize naar Frankrijk met den Kardinaal
LUIGI (t), die derwaarts als Legaat vertrok, toonen,
dat TASSO'S roem en vermaardheid zich niet binnen de
grenzen zijns Geboortelands bepaalde .
Wanneer de Kardinaal zijne Zending in Frankriik
volbragt bad, keerde TASSO naar Ferrara weder
waar hij zich zette tot bet voitooijen van zijn -?eruzalem . In then tusfchentijd gaf hij zijne -Iminta, een Her .
ders-tooneelftuk, uit (§) ; bet werd met algemeene toejuiching ontvangen , en aangezien voor een meesterftuk
in zijne foort . 't Is het oorfpronkelijke van den Pastor
Fido en Full di Sciro.
Niet
TAsso had nu ziju safle jaar bereikr .
jaren .
M
jaren .
(
Oud 27
~) Oud 28

(S) Otui 29 jaren .
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Met geteedelijk viel het , zich to verbeelden , dat TASso de uitwerkfels der Liefde zoo gelulkkig kon fchildeten, zonder in eigen perfoon de kracht van dien verrukkenden hartstogt gevoeld to hebben . Men begon to
vermoeden , dat hij , als een andere oviDIUS, zijne min
op een voor hewn to hoog voorwerp gevestigd had, en
was van oordeel, dat hij in vele zijuer verzen wenken
van dien aard gaf.
Lr bevonden zich ten Hove des He_rtogs drie LEONORAS, alle geestig en fchoon, hoewel verfchillend van hoedanigheden . LEONORA VAN ESTE,Zuster des Hertogs,
die, de voorflagen van de aanzienlijkite Echtverbindtenisfen afgeflagen hebbende, ongehuwd leefde bij LAURETTA, Hertogin van Urbino , hare ouder Zuster, die
van haren Echtgenoot gefcheiden was en ten Hove haars
Broeders woonde . TASSO was zeer op deze Jonkvrouwe gefeld, die, van haren kant, hem met hare hoogachting en befcherming vereerde . Zij was verftandig,
edelmoedig, en niet alleen doorlezen in Fraaije Letteren , maar zelfs bedreven in afgetrokkene Wetenfchappen .
Alle deze volmaaktheden verborgen zich niet
voor TASSO'S oog, die zich een barer beftendigite aanT
bidderen betoonde ; en ttraalt bet in zijne verzen door,
dat hij getroffen was door de bekoorlijkheden van eene
LEONORA, zij leeren ons, dat wij niet verder to zoeken hebben naar bet voorwerp van 's Dichters liefdedrifk.
De tweede LEONORA, welke men als TASSO'S Ziels •
voogdesfe opgeeft, was de Gravinne VAN SAN-VITALE,
Dochter des Graven VAN SALA, die zich, ten dien dage, aan het Hof van Ferrara onthield , en voor eene
der fehoonite perfonen in Italie gehouden werd . Zij,
die zich verbeelden dat TASSO de verwatenheid niet gehad hebbe om het oog to laten vallen op de Zuster zijns
Befchermheers , veronderftellen , dat hij deze LEONORA
beminde . Zeker ontmoette hij vele gelegenheden om met
haar to fpreken , en bet gaat vast, dat zij meermalen het
voorwerp zijner verzen was .
De derde LEONORA was eene Dame in dienst der Prinfesfe LEONORA VAN ESTE .
Deze houden fommigea
7oor 'bet gefchikttte voorwerp van 's Dichters Minno.
zangen . Tasso's Zanggodin was zeker nu en dan onladig iu haren dienst . In een ziiner Dichtftpkken geeft
C c 3
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hij to vertlaan, dat hij , de Prinfes als een to hoog voorwerp zijner hope aanziende, zijne genegenheid op hair
gevestigd had , als van eenen levensfl ;and, meer aan
den zijnen voegende . Doch indien men, nit deze bijzonderheid , iets met regt kan afleiden , dient het eerder om aan to toonen, dat zijue Liefde, althans ten eenigen tijde, een hooger doel op 't ooge gehad hebbe .
Het fchijnt echter bezwaarlijk , met zekerheid iets to
bepalen ten opzigte van TASSO's liefdedrift, inzonderheid wanneer wij in aanmerking nemen het voorregt
van vrijheden , den Diehteren gefchonken ; fehoon de
1-jeer MI-RABAUD geene zwarigheid make, om, al§ eene
zeer vastgaande zaak, to ftellen, dat TASSO's liefde op
Prinfes LEONORA gevestigd geweest hebbe (*).
Intusfchen arbeidde 'tAs$o voort aan aljn j7eruzalem,
en voltooide dit Oiehtftuk in het dertigtle jaar zijns leven, Dan dit Werk werd niet uitgegeven op zijn' eigett
last, maar tegen ziju' wil gedrukt, zoo ras htiJ het last .
i'ie Boek vottooid , en vdor dat men hem tij verleend
had tot herzien en het maken der noodige veranderin .
Oen . De wereld hid er reeds eenige gedeelten van gezien, op gezag zijner Begunftigeren-in 't licht gezonden, De ongang, welken dit Dichtftuk maakte , was
verbazend . Hpt werd in 't Latijn , .Fhansch , Spaansclr,
en zelfs in de Oosterfche tales overgezet, bijkans zoo
arm net-'t licht zag ; en men mag , zonder vergrooting,
zeggen, dat nimmer eenig Dichtwerk voorheen , in zoo
kort een' did , tot milk eene hoogte van roem was op .
geklommen .
Dan de voldtfening, welke TASSO moest gevFaelen, on,
danks zijne Wiisbegeerte, over de algemeenetoejuiching,
aan zijnen arbeid gefchonken , werd welhaast gettoord
door eene hem hoogstbedroevende gebeurtenis (t) . BER.
tARDO TASSO, die in ruste zijnen ouden dog fleet to
Qsfa aan de Fo, waar de Hertog van Mantua hem het
be velhebberfchap had gefchonken, werd krank . Zoo rap
ziin Zoon des kundkhap kreeg, tong hij onverwijid der®
waarts , . paste zijn' Vader op met alie ouderlievende!
zgrgvuldi heid , en verliet -neauwelijks diens bedfponde,
den ganfcfien tijd der ziekte ; doch alle oppasfing was
to
(') 4bregd de la Lie de TAS&Q.
#) Oud 31 jaren .
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ee vergeefs . BERNARDO, under den last der jaren gebukt , door het geweld der ziekte overmand , betaal •
de den onvermijdelijken tol der nature , tot hartbrekende droefenisfe van onzen 'Assn . De Hertog van Manlua, die BERNARDO eene opregte hoogactiting toedroeg ,
deed hem met veel prachts ter aarde beltellen in de
kerk van St. Egidius to Mantua, met dit eenvoudig
graffchrift ; OSSA BERNARDI TASSI .
Daze dood fcheen een voorbode van andere onheilen
voor TASSO : want bet overige zijns levees fcheen een
zamenwesfffl eener volgreeks van kweiling en tegenfpoed . Ot{atrent dezen tijd begon een zwerm van beoordeelaretl zijn yerpzalem aan to va)len ; en de Akademie
delta Crusca, in t bijzonder, gaf eene beoor.deelipg uit
over dit Dichtwerk, in welke dezelve niet fchroomde,
de broddejwerken van PULCI en EOYARDO den voorrang
to geven bovett bet verlost J'eruzajem .
Gedurende TASSO'S verblijt ten Hertoglijken Hove,
bad hij eene naauwe vriendfchapaverbindtenis aaagegaan
met een Hear van Ferrara (*). Dezen eenige verrigtingen van Pen kiefchen aard toevertrouwd lzebbende, was
hij verraadlijk genoeg om ze ruchtbaar to maken . lASSO
berispte zijn' Vriend over de onvoegelijkheid van dit bedrijf, die zulks op eene wijze opvatte, dat TASSO zich lies
vervoeren on hem een' flag to geven . Dit veroorzaakte
eene onmiddellijke uitdaging. De beide Heeren ontinoetten elkander bij St . Leopards Poort ; doch toen zij
bezig waren met bet tweegevecht , verfchenen drie
Broeders van zijn' tegenpartijder , en vielen to gader op
TASSO aan . TASSO verdedigde zich met zoo veel krachts
eu behendigheids , dat hij twee deter wondde , en bet
tegen de twee anderen uithield, tot dat er eenig volk
kwam en de vechtenden fcheidde . Dit geval veroorzaakte veel gefpreks to Ferrara ; de dnpperheid van TASso werd hoog geroemd , en bet werd eene foort van
fpreekwoord , „ dat TASSO Met Pen en Zwaard alien
overtrof (t) ."
De Hertog, onderrigt ran dit voorval, lliet zijne ge(`) Oud 33 jaren .
fit) Con la penna e cep la /'pads
Mes/un val quaT73o TORQUATO.
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voeligheid blijken tegen de vier Broeders, verbande heft
uit zijne Staten , en verklaarde hunne goederen verbeurd, dock teffens deed hij TASSO in bewaring ftellen,
onder betuiging , dat hij zulks deed om hem voor de
verdere belagihgen zijner vijanden to behoeden . TASSo
was hoogsr aangedaan over dit gemis zijner vrijheid ,
welk hij toefchreef aan eene geheel andere oorzaak daft
de voorgegevene, en vreesde, dat er misbruik van bet
gebeurde mogt gemaakt worden , om hem 's Hertogs
gunst to doen verliezen .
Schoon de Sehrijvers ons zeer in bet dilister gelaten
hebben , ten opzigte van de beweegredenen , die den
'li-iertog aanzetteden om TASSO gevangen to houden ,
fehljnt bet nogtans, alles wel overwogen zijnde, hoogst,
waIAchijplijk, dat de zaak van een' zeer kiefchen aard,
door zijn' Friend ontdekt, betrekking moet gehad heb,
ben tot Prinfes LEONRA, 7s I-Iertogs-Zuster. In de daad
bet valt bezwaarlijk , nit eenigen anderen hoofde rederi
to geven van de harde behandeling, welke hem bejegen,
de van een' Puns, die voatheen hem zulke doorfteken,,
de bewijzen gegeven had van hoogachting en vrienda
(chap .
TASSO had 'intusfchen ongetwijfeld fehroomwekkende
gedachten , die van dag tot dag aangroeiden ; terwijl de
gedurige aanvallen , welke op hem als Dichter en Schrijver
gecraan werden, niet weinig bijdroegen om de droefgeestigileid to vermeerderen . Eindelijk befloot hij, de cer(te
gunflige gelegenheid waar to nemen om zijne gevangenis
to ontkomen . Hij 'voaveerde zulks, omtrent d6n jaar
opgefloten gezeten hebbende, en begaf zich naar Turin,
waar hij poogde zich onbekend op to houden . Doch ,
ondanks alle zijne voorzorgen, werd hij ras bekend en
bij den Hertog van Savoijen aangeprezen, die hem in zijn
Faleis ontving met alle tedkens van hoogachting en vriend,
(chap .
Dan TASSO'S onge>lustheid bleef hem bij . Hij dacht,
dat de Hertog van Savoljen niet zou weigeren hem aatt
den Hertog van Ferolara nit to leveren , en de vriendfchap van dien Prins de voorkeus to geeven boven de
veiligheid van een. Man als hij . , Met deze denkbeelden vervuid, ging hij naar Rome, alleen, en onvoorzien
van de noodwendigheden tot zuilt eene rein (*; .
Iiij
rk) O .id 34 j urea .
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Bij zijne nankomst to Rome vervoegde hij zich terftond
tot zijnen ouden Vriend MAURITIO CATANEO, die hem
ontving op eene wijze, als gefchikt was, om hem, voot
eenigen tijd, de doorgei'ane moeijelijkheden to doen vergeten . Niet alteen was hij welkom blJ CATANEO ; maar
de geheele ftad Rome fcheen zith to verheugen over de
tegenwoordigheid van een zoo zeldzaam Man . Prinfen,
Kardinalen, Kerkvoogden, en alle de Geleerden in 't
algemeen, bezochten bem .
Eene begeerte om zijne geboorteplaats to bezoeken en
zijne Zuster CORNFLTA to zien, bekroop hem zoodanig,
dat hij zich to Rome verveelde . Hij verliet'het huis van
zijnen Vriend CATANEO in den avond, zonder then berigt van zijn vertrek to geven . De reis to voet aanvangende , kwam hij 's avonds aan bet gebergte Yeletrf,
waar hij den intrek nam bij eenige fchaaphoeders . Den
volgenden morgen verkleedde hij zich in bet gewaad van
een' dier herderen, zette zijne reis voort, en bereikte,
na vier dagen reizens, Gajeta, geheel afgemat . flier
ging hij aan boord van een vaartuig, naar Sorrento be.
ftemd , waar hij 's volgenden daags behouden aan.
kwam .
In de flad gekomen , vervoegde hij zich terftond naar
't kuis zijner Zuster . Deze was Weduwe, en de twee
Zonen , die zij had , waren op dien tijd niet t'huis .
TASSO vond zijne Zuster alleen met eenige dienstmaagden . Hij trad naar haar toe, zonder zich to ontdekken,
en gaf voor, haar tijding van Karen Broeder to komen
brengen ; haar een' brief, ten dien einde door hem ontworpen, overreikende . - Deze brief hield in, dat haars
Broeders leven groot gevaar liep ; dat hij haar fmeekte,
alles , wat hare teederheid haar mogt inboezemen, aan
to wenden, om hem brieven van aanbeveling van eenig
veelvermogend Man to bezorgen, om bet dreigend onheil of to wenden. Wegens verdere bijzonderheden ,
bet geval betreffende , wees de brief haar tot de*
brenger.
Zijne Zuster, over dit nieuws verfehrikt , verzocht
hem , met alien ernst , een omftardig berigt to geven
van haars Broeders ongeluk . De gewaande Briefbrenger deelde haar een zoo treffend verhaal inede van do
verdichte gefchiedenis , dat zij de hevigheid barer aandoeningen niet kon verdragen en in zwijm vie] . TASSO
voelde zich diep getroffen wegenc dit overtuigend bewijs
(; c 5
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van de toegenegenheid en deelneming zijner Zuster. Het
berouwde hem, dit ftk tot die hoogte gebragt to heb'ben . Flij maakte voorts, zijne Zuster weder bijgebragt
zijnde , zijn werk om haar gerust to flellen en de vrees
allengskens to verdrijven ; in 't cinde ontdekte hij zicli
ten voile .
CORNELIA'S vreugde , dat zij haren Broeder wederzag, was onbefchrijfbaar groor ; na bet afleggen der
eertte geheel teedere begroetingen, verlangde zij zeer to
weten, waarom hij zich dezerwijze vermomde . TASSO
gaf haar reden van dit bedrijf, en teffens to verftaan,
dat hij g .aarne bij haar, onbekend bij de wereld, wilde
blijven . CORNELIA, die niets hartelijker verlangde, date
hem in dit verzoek ten wille to zijn, zond om hare Zonen en eenigen van hare naaste Bloedverwanten , wien zij
dacht bet geheim to mogen toetvertrouwen . Zij ftemden
op, dat TASSO zou doorgaan voor een' 13loedverwant,
die van Bergamo naar 1 Tapels was gekomen , om zijne
bijzondere zaken of to doen , en van daar to Sorrento
kwam om een bezoek of re leggen .
Na deze voorzorge nam TASSO zijn' intrek ten huize
zijner Zuster , waar hij eenigen tijd in flute leefde ,
zich onledig houdende met zijue beide Neven ANTONIO en ALESSANDRO SERSALE:, jungelingen van groote
hope . Niet fang bleef TASSO in deze wijk- en rust.
plaatfe, of hij ontving, bij herhaling, brieven van de
Prinfes LEONORA VAN EsTE , die kundfchap van de
lasts zijns verblijfs gekregen had, met verzoek dat
E ij naar Ferrara zou wederkeeren . Hij befloot aan
deze uitnoodir ingen gehoor to geven, en nam affcheid
van zijne Zuster , haar vermeldende , dat hij als een
vrijwillig gevangene derwaarts zou vertrekken . - Op
aijnen weg toog bij door Rome ; to dezer ftede werd hij
eenigen tijd opgehouden door eene gevaarlijke koorts .
Van daar ging hij naar Ferrara, in gezelfchap van cuAx:xNGO, Afgezant des Hertogs bij den Paus .
(Het vervolg en fiat hierna.)
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(Galerie des Carac7eres Prusfiens .)
Hertog van $runswijk
Wolfenbuttel , Veld-Maarfchalk in PruisIfchen
dienst , die , gedurende eene halve eeuw, voor een' der
grootfte Krijgsoverften werd gehouden , die nog minder
Wederfprokene talenten voor bet Landbefluur heeft doen
fchitteren ; die zelfde Hertog VAN ERUNS.WIJK is, in
gevorderden ouderdom , van bet top van grootheid en
voorfpoed in de laagte geftort, en is alleen door een
pijnlijken dood bet belluit ontkomen, hetwelk aan zijn
flaatkundig beftaan een einde maakte .
Van zijne jeugd of aan onderfcheidde zich deze Prins
van zijne broeders door de ernsthaftigheid van zijn
>i4rakter .
De zevenjarige Oorlog, welken hij onder
zijnen Oom, den Hertog FERDINAND, bijwoonde, gaf
benj gelegenheid om zich door zijne werkzaamheid en
vernuft , meer dan door wezetilllken voorfpoed , to
doen kennen .
De groQte FAEDEt IK , zijne pogin .
gen toejuichende, gaf hem den bijnaam van den9 en en
field : een titel, welken hij hem zelfs in zijne fchriflen
gaf, zonder, misfchien, to bedenken, dat hij zijnen
geliefden Neve daardoor een zwaren last opleide .
Niet vroeger dan in den jare 178o volgde de Hertog
VAN BRUNSWIJK zijuen Vader op, toen hij reeds vijf .
en-veertig jaren oud was, Hij vond zijn niet zeer nitgeftrekt land met fchulden beladen , en ving aan met
dezelve of to doen met een beleid , welk aan bet won,
derdadige grensde, Aan de zorge voor bet inwendig
beftuur van zijn Hertogdom werd hij niet onttrokken ,
dan door den onbezonnenen, en gevolgelijk niet zeer
roemrijken, togt naar Holland, in den jare 1787, door
Pruisfen ondernomen , om den Stadhouder in deszelfs
bverweldigd gezag to herftellen .
Wij komen nu tot den beruchten Veldtogt tegen Frank .
rijk, in den fare 1792 ; en dit herinnert ons het zoo
onfaatkundig en buitenfporig Manifest, welk de hoofd .
ftad van Franhrijk met bet lot van 7eruzakm bedreig,
de.
AREL WILLEM FERDINAND,
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Van re veel belang was

her, den (teller van dit
diplomatie der Cannibalen waardig, to kendat men her geheim niet zoude tra .chten to doorwaarin hij her ongetwijfeld had zoeken to verZie bier, war er van uitlekte : De Graaf VAN
SCHULENBURG-KEHNERT was aan bet hoofd van her
Departement van buitenlandfche zaken . Hij gaf last
sian een' Gezantfchapsraad, RENFFNER genaamd, ona
bet Manifest to iellen . RENFFNER , van een zwaarmoedig geftel, aangezet door de nadeelen , welke zijne
Vrouw to Straatsburg, daar zij geboren was, had geleden,
nam gretig deze gelegenheid waar, om zijn hof bij den
Stnatsdienaar to maken, en zifn bijzonder misnoegen bot
to vieren . Her eenige gegrond verwijt, welk den Hertoge VAN BRUNswI3K kan gedaan worden, was , dat hij
de toeftemming gaf, dat dit hem onreerende Manifest op
zijnen naam werd nrbet licht gegeven . Doch deze Prins,
onverfaagd in her flagveld, was een zwak hoveling in
tie raadsvergaderingen . Weggefteept door de vooroordeeien, welke de rampen der Franfche wapenen, gedutende den zevenJarigea oorlog, hadden doen ontltaaa
tegen derzelver krijgstucht, en zelfs tegen bunne dap,
perheid , bragt zich , daarenboven , de Hertog VAN
DRUVSWIJK in bet hoofd, dat men alles konde zeggen
tegen een Volk , welk men ging to onderbrengen . De
Fruisfen vertoonden zich niet Tan om regrsom-keer to
Ipelen . Voor her overige zoude bet niet billijker ziju,
de fchande van dezen Veldtogt, tegen alle de regels der
krijgskunst ondernomen , op den Hertog VAN BAUNSWIJK to laden, dan de eer daarvan to geven aan den
overlooper DUAIOURIEZ , die geene andere verdienfte
had , dan de dingen hunneu natuirlijken gang to laten gaan .
Her zijn deze zelfde ongegronde vooringenomenheden
tegen de Franfchen , de zelfde honende waan van de
Pruisfifche onverwinnelijkheid, die ter verklaringe dienen
van den vreemden eisch, door den Hertog VAN BRUNSwIJK aan de overwinnaars van Ulm en 4usterlitz gedaan,
om binnen acht dagen over den Rhijn to trekken . Meer
was er niet noodig, om hem zijnen krijgsroem, zijne
ilaten en zijn leven to doen verliezen . Zijne hooge jaren, dit lijdt geenen twijfel,hadden zijneverftandelijke
vermogens verzwakt, en de weinige moed, die hem nog
was bijgebleven, verdween, toen hij eindelijk aan zichzel
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zelven moest bekennen, dat hij niet meer gelijk fond,
niet met den buitengewonen man , bij welken niemand
lean vergeleken worden , maar zelfs met die menigte
Fran/cbeGeneraals,door vijftien jaren vechtens gevormd .
De Hertog VAN BRUNSwIJK overleed in bet een-en-zeventigfe jaar zijns levens .
De Luitenant-Generaal RUCHEL . --- Bij hec opener_
van den Veldtogt droeg deze Generaal, in de Fran/che
papieren, den naam van Don-Quichotte van bet Pruisfifche leger ; na bet fluiten van den Vrede gaf men hem
de bijnamen van fnoever, gek en ondankbare.
RUCHEL , in den jare 1754 in Pommeren geboren,
werd to Berlijn in de Kadettenfchool opgevoed . Zijne verregaande vrijmoedigheid werd al vroeg aangemerkt
als een kenmerk van vernuft, hetwelk zijne eigen waarde
gevoelt, en hij werd fpoedig bevorderd . Met eenigen
roem diende hij in den Veldtogt van 1792 en de volgende . FREDERIK WILLEM DE II overlaadde hem met weldaden ; RUCHEL deed zich voor , als befchouwde hij
dezelve als den eenigen maatitok van zijne verdienfe ;
in trotsheid en vermetelheid Iloeg hij tot bet belagchelijke over . In tegenwoordigheid van getuigen durfde
hij zeggen, „ dat hij met een leger van veertigduizend
• man zich meester van Frankri'k zou kunnea maken ."
Nog beter zal een ander gefprek bet verftand van den
De Kolonel MASSENGeneraal RUCHEL doen kennen .
BACH fprak met verwondering , in zijne tegenwoordig .
heid, over bet vernuft van den Keizer der Franfchen .
RucHEL verliest zijn geduld, en zegt : „ Loop loop,
• mijn Vrieud ! gij weet niet wat gij zegt .
Ik was
• Generaal - Majoor en Ridder van den Rooden Adelaar,
• toen NAPOLEON niets meer was dan Kapitein van de
• Artillerie ."
Met een zoo bekrompen verfand bedeeld , was bet
wel to verwachten, dat RUCHEL den oorlog met FrankHij meende , dat de tijd daartoe was
rijk begeerde .
verfchenen, ten tijde der vertoogen, welke Pruisfen gedurende de verovering van Oostenrijk deed ; doch de
overwinning van .4usterlitz bet Kabinet van Berlijn
Ilebbende doen bekoelen, en tot bet intrekken der troepen befluiten, werd RUCHEL dermate verwoed, zich de
vverwinning uit de handen ziende rukken, dat hij de flout.
)Lid had, den Koning zelven van deze wandering reken-
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kenfehap to gaan Afvragen . Hevig misnoegd over die onbefchaamdheid , vraagde hem de Monarch, fints wanneer bet Leger zich bemoeide met bet tegengaan van de
werkzaamheden van bet Kabinet? en vertrok, na hem
fterk beltraft to hebben .
Eindelijk werden de uitzinnige wenfchen van den Generaal RUCHEL vervuld ; bet Prui /ifche leger trok to velde . RUCHEL liet van zich gaan , den linker vleugel der
Franfchen to zullen doen wijken en over den Rhijn trek
ken, en bet tooneel des oorlogs in Frankrifk zelf over:
brengen. De flag van ,°fena werd geleverd s deze man,
die alles moest nedervellen , begaat den eenen misflag
op den anderen , wor it door een kogel getroffen , en
minzaam behandeld door die zelfde Franfchen , welke
bij met fcheldnamen en kwade behandelingen aanviel,
toen bet lot der wapenen naderhandeenigen hunnerin banden der Pruisfen deed vailen . De Generaal R.UCHEL is
afgedankt ; hij woont op zijue landgoederen in Pdmmeren .

De Luitenartt •Generaal BLUCHER . - Hij was een
der driftigtte bevorderaren van den oorlog met Frankrijk . De redevoeringen , welke hij to Munfter op de
markt deed, heeft men nog niet vergeten .
In den zeveniarigen oorlog als Vaandrig in een Zweedsc4
regiment dienende, werd hij door de Pruisfen gevangen
genomen, en ging ftraks in hunnen dienst over . Na bet
iluiten van den Vrede werd hij een flaaf van bet fpel,
en nam zijn affefeid, omdat, zoo als hij zeide, FREDERIK DE GROOTE hem verongelijkt had . Eerst under
p'REDERIK WILLEM DEN II nam hij wederom dienst, en
onderfcheidde zich eenigzins in de beide Veldtogten aan
den Rhijn . Zijne vrienden durfden hem met ZIETHEN
vergelijken, then beroemden Generaal der Husfaren onder den grooten FREDERIK ; doch niets is onvoegzamec
dan deze vergelijking . ZIETHEN bezat zoo veel oordeel
als moed ; hij wist een plan to beramen ; terwijl de Oe•
neraal BLUCHER door de kundig(te krijgslieden nimmer
anders dan als een geed uitvoerder zal befchouwd
word en .
Hij was bet , die , in den flag van Vena, betognk
blik van bet gevecht verhaastte . Na de nederlaag van
bet Pruisfifche leger verzamelde hij eene bende van ruin
twintigduizend man , met welke hij den Oder trachtte to
bereiken ; doch door de krijgsbewegingen der Franfchesa
voor-
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voorkomen, toog hij op de vlugt, zonder plan of oog .
merk, eenen weg inflaande , die hem nergens dan bij
de zee konde brengen . Velen befchuldigen hem, den
Prins VAN HOHEAtLOHE genoodzaakt to hebben bij
Frentzlow to kapituleren . Deze Prins, gebrek hebbende aan ruiterij en krijgsbehoeften , beval den Generaal
ELiiCHER, deszelfs manfchap met de zijne to vereenigen ; BLUCHER weigerde zuiks, onder voorwendlel dat
een marsch in den nacht nog meet was to vreezen dan
de Franfchen . De Pruisfifche Generaals zijn bet daaromtrent niet eens ; doch BLUCHER [hat ten doel aan eetk
veel zwaarder verwijt ; bet words hem dageliji.s gedaan door alle de inwoners van verfcheiden provincien ,
en met name door die van de ongelukkige ftad Lubek,
welke hij in de rampen van eenen oorlog betrok, door
Pruisfen berokkend, en met welken diensvolgens die ge .
westen niets to doen hadden . Deze befchuldiging van
ongetergde ontnenfchelijkbe d is onlan s herhaald in
een veel gelezen ;iournaal ; dezelve heeftt een zoo algemeenen indruk gemaakt, dat BLUCHER gemeend heeft,
fangs den zel€den weg daarop to moeten antwoorden,
Maar wat zegt hij Hij beroemt zich, bet Meklenburg
fche, zijn Vaderlan l, to hebben opgeofferd, en voegter nevens, dat geendrlei bedenking van medelijden hem
zoude hebben tot ftaan gebragt , indien hij nog verder
had kunnen gaan, omdat, „ indien men hem had ge„ hoorzaamd , hij de Franfchen zoude belet hebben
over den Oder to trekken, en Silefie to veroveren ."
In dit antwoord heeft men de zelfde trekken ontmoet,
als in hetgene hij op het Franfche bulletin gaf, welk zijne
overgave aankondigde .
Hij gaf voor, door eene driedubbele magt to zijn vervolgd, gebrek to hebben gehad
aan levensmiddelen , enz . Men bewees hem , dat hij
zich Ian een even talrijk corps troepen had overgegeven ;
en wat de levensmiddelen aangaat, de Franfchen na hem
in landen zijnde gekomen , welke hij had uitgeplonderd,
ongetwijfeld minder dan hij hadden moeten vinden . Hij
werd uitgewisfeld tegen den Generaai VICTOR , en was
in Zweedfchen dienst getreden , toen de Vrede van Tilfit
hem tot werkeloosheid veroordeelde .
FREDERIK LODEWIJK, Prins van Hohenlohe-XngelnFen, was niet meer dan Kapitein bij de Kreitstroepen
teg
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ten tijde van den zevenjarigen oorlog . Hij trok opinerking als een fchoon man en een goed ruiter . Bij
den Vrede trad hij in Pruisfifchen dienst, met rang van
iNlajoor .
In groot aanzien was hij aan het hof van
FREDERIK WILLErI DEN II, en men verzekert, dat het
inzonderheid op zijnen raad was, dat de Monarch, in den
jare 1792, tot den Veldtogt naar Frankrijk befloot . Ook
wordt HOHgNLOHE under de bevorderaren van den long.,
len oorlog genoemd . Toen dezelve op bet punt (fond
van uit to breken, vraagde men hem, wat hij er van
verwachtte? „ Wij zullen Mentz innemen," was zijn
antwoord .
De bende, of liever het leger, waarover hil l4et be .
vel voerde, wend het ecrst geflagen bij Saalfeld. De
rvijze krijgsbewegingen van Keizer NAPOLEON vernie •
tigden alle zamenwerking van 's Prinfen leger met dat des
J onings : gezamen1ijk werden zij geflagen op den veertienden Oc uber, doch , om zoo to fpreken, bij gedeelten : dit is de reden, dat de Pruisfen van dit vermaard
gevecht twee Veldflagen maken , dien van Yena en
van Auerfladt .
De Prins VAN IuOtigNLOHE, de vlugt
nemende om Stettin to bereiken , werd door de Aran.
fchen bij Prentzlow achterhaald, en genoodzaakt, met
zestienduizend man de wapens neder to leggen . Hij
befchuldigde den Generaal BLUCHER, dat hij hem diet
was to pulp gekomen .
Franfche officiers verhalen, dat de Prins VAN HOHENLoHE , in den zonier des jaars 18o6 , kort voor den Pruisfrfchen Veldtogt, met hun over de krijgskunst prateride ,
tot hen zeide : „ Ongetwijfeld zijt gij zeer dappere
• lieden ; maar gij weet u niet in acht to nemen . I1r• dien ik immer tegen u den krijg voere , zal ik u bij
• divifien opli,gten ."
Zoodanig was in het algemeen
de blinde vermctelheid der Pruisfirche officieren van allerlei rang ; de bekwaamflen waren naauwelijks in f aat om
onderfcheid to maken tusfchen de Parade, en den Ooriog .
(De everige Z(arakters in het volgende

Stuk.)
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BERIGT WEGENS EEN wIJFJES-AAP VAN DE SOORT VAN
DEN ORANG-OUTANG. Door den Heer sONNINI.

e groote Aap, Diet lang geleden to Parijs gebragt, is
D
bet diet niet, welk bij de Maleijers den naam voert
van Orang- Outarg, of wild menscl:, h.ij ons gebruikelijk ;

bet is de 7ocko : fomtijds *ordt hit oolr kleine Orang-Outang genaamd, uit hoofde van zijne inenigvnldige overeenIemmingen met de groote foort, waarvan hij inzonderheid
door een kleiner fiaart verfchilt .
De vermaarde BUFFON
noemde hem insgelijks 7ocko en kleinen Orang-Outdng ; LINr us Simia Satyrus ; AUDEBERT, een hedendaagsch Natuurkundige, die eene wel gefchrevene en prachtig uitgevoerde
Natuurlijke Historie der opera beefs in 't lichc gegeven,
noemt hem enkel Yocko .
Niet de eerie maal is deze, dat er een levende jocko in
In bet begin van julij des mars 177 0
Europa verfchijnt.
word or een jong wijfje van deze foort naar Holland gezonden aan de Menagerie van den Prins van Oranje, alwaar bet
in Januarij des jaars 1777 overleed . Hot is to vreezen, dat
het diet, dezer dagen to Parijs gebragt, en hetwelk insgelijks een jong wiifje is , er mede niet lang tal in leven
blijven . De vermoeijenisien eener lange reize, en wel voornamelijlt de koude , welire het heeft geleden , hebben bet
dier onge(teldheden veroorzaakr, van welke het, ondanlrs de
zorge , die voor hetzelve words gedragen , bezwaarlijk zal kunnea
genezen worden . Dit ware een verlies , niet flechts voor de
Natuurlijke Historie, die daardoor van behngrijlre waarnemingen zal ontzet worden omtrent dieren, welke in gddaante
mar bet menfchelijke geflacht gelijken , mast ook voor de
nieuwsgierigheid, welke zeldzaam zulke opmerkelijke voorwerpen worden aangebodbn .
Dc overblijffels der tocko's , die in her ICabinet der Natuurlijke Iistorie (te Parijs) bewsard worded, en vooral de
ocko , die in de Menagerie van den Prinfe 5radhouder in
jHolland
beefs geleefd, hebben de Naruurkundigen in Nat gefteld tot bet doen van eene naauwkeurige befchrijving van
deze dierentoort . Noodeloos acht ik her, hier verfiag to doen
van hunne befchrijvingen, die bij hen kunnen gelezen worden . Eenige bijzonderheden wegens de Jocko van Parijs zullen, vertronw ik, den Lezer Diet onaangenaam zijn .
Het is, zoo als ik bob gezegd, een wijfje, flechts elF
maadden oud. Op bet eerfte aanzien flant then verbaasd over
zijn hoofd,eer tnet menfcben- dan met dierenhaar bedekr ;7ija
hoog voorhoofd is met fterk uitkomende rimpels, niet overdwars,
hiaar van boVen naar betledeti, doorploegd : eene bljzonderheid,
Nun . 1909 . ttae
. 9.
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Welke de teekenaars niet hebben uitgedrukt, omdat zij ffechtr
verdroogde vellen zijn gevolgd ; voorts over zijne kleine eu
zeer fraaije ooren ; de fraaije rijeu tanden, die eenen zeer
grooten mond vullen, beneden een zeer kleinen neus ; etc
eindelijk over zijn gelaat en goedaardigen opflag van bet oog,
alsmede zijnen zachten card . Deze Aap unapt in eene foort
van bedftede, waarin hij zeer ftil op den rug ligt . Men
beeft hem een kamizool met wijde mouwen aangedaan ; met
zijn ligchaam ligt hij onder de dekens, doch met bet hoofd
bloot. Ook houdt hij zijne armen boven bet dek, dock opdat zijne handen geene koude vatten, verbergt hij dezelve
in de mouwen van zijn kamizool, van welke hij een mot
niankt. Wanneer er iemand bij hem komt, welken bij meermalen z,iet, vat hij hem bij de hand, en drukc dezelve, ten
blijke van genegenheid .
Zeer is hij gefleld op gefuikerde
ilranken . Op zekeren dag werd in zijne tegenwoordigheid
een Mannadrank gereed gemaakt ; hij werd ongeduldig, omdat men to lang draalde met hem dien to geven ; laid fchreeuwde
hij, en met een fcherp geluid, even als een kind, dat ietswit
hebben . Welhaast lanen zijne dekens buiten herbed, en de patient,
half buiten bet bed zich uitflrekkende, trok zijnen geneesheer
met zoo veel krachts bij den arm en de kleederen, dat men
bem zijnen drank wel moest geven ; hij dronk dien, h ouden .
de bet fchotelLje in de beide handen, en even als de menfchen
in den mood gietende ; hij gaf bet fchotelcje terug, en ging
wederom liggeu . Een oogenblik daarna wilde men hem een
pots fpelen, door in hetzelfde fchoteltje water to gieten ; hij
betoonde hetzelfde verlangen en ongeduld ; maar zoodra hij ,
den drank geproefd hebbende, beyond, dat men hem flechcs
kisar water bad gegeven, draaide hij bet hoofd om, hetzelve
buiten bet bed werpende , waarop hij flraks bet fchoteltje
terug gaf.
De ongefleldheid , van welke dit belangrijk dier!is nangetast, fchijnt eene ontfleking to zijn in den onderbuik . Zijn
oppasfer denkt dat hij zall ber(leld warden, en is voornemens .
z inen Aap aan to bieden aan hare Majefleit de Keizerin etc
Koningin , voor de M enagerie to Malraifen . Inmiddels heeft
ten bijzonder vriend des eigenaars van de Jocko den kranke
wet een verblijf wilien aanwijzen, die met zijn gezlgt en genaren zijne dankbaarheid febijnt to betoonen aan zijnen edelm<oedigen gastheer .
Het is bekend, dat de jocko's in de digte en afgelegene
bosfchen van Borneo bun verblijf houden ; ook is deze op dat
`Eiland gevangen, van waar hij overgebragt is naar Isle de France, voorts user Spanje, en eindelijk to lande naar Frankrijk.
Deze last le refs , in den winter ondernomen , heeft hem meet
dan de lange zeetogten vermoeid , en aijn levee in gevaar
gebragt.
s1.AG-
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$LAGTEN OVER SET GEBRUIK VAN BEN UN ANDER KORT WaORDIF . BRIEFSWIJZE VOORGEDRAGEN AAN FEN BEHULPZAAU
MEND.
X JNHBER1

aardemaal ik vernomen heb, dat gij u gereed betoont om
N
de klagten der verlegenen aan to hooren , en teffens genegen om redmiddelen aan de hand to geven, vervoeg ik mij tot

u, in vertrouwen, dat gij mij zoo veel troosts zult fchenken ;
en dusdanige redmiddelen aan de hand geven, als de card der
zake toelaat en in uw vermogen is .
Mijue klagten zijn , indedaad , van eene zoo zonderlinge
natuur , dat ilt twijfel, of her in uw vermogen zal zijn, mij een
gehoor to verleenen, gevolgd van eenen heilzamen uiti1ag . lit
waag her echrer, mij to bedienen van bet algemeen regt, om
tnijne klagten to openbaren .
Om terllond ter zaak to treden, zijn de partijen, waartegen
ik eene ernflige befchuldiging inbreng , op zichzelven befchouwd , levenlooze Wezens, en die, nit dezen hoofde, in
bun eigen perfoon geene berisping verdienen . Derzel.ver
misbruik nogtans zal, vertrouw ik, deer bet zoo velen mijnet Landgenooten raakt , niet als eene onverfchillige zaak
worden opgenomen .
11t heb bij u in te brengen eene befchuldiging tegen bet
veelvuldig gebruik van zekere woorden in onze taal , die
,fchoon kort, en zelden langer dan ddne fjrliabe, nogtans bij
wijlen bet gewigt hebben van eene geheele redevoering . Zij
bezitten desgelijks meet klems en invloeds op de beraedflaglngen
der menfchcn, dan al her overige der tale to zamen genomeu ;
't zij wij luisteren near de ernflige redenwisfelingen in eene
achtbare ltaadsvergadering , 't zij wij bet oor leenen aan de
vrijere gefprekken in lagere levenskringen .
Her voornaamfte van deze hoogstfchadelijke woordjes , waar.
.over ik mij bitter beklaag, is -- Haar. Dit enkel woordje
heeft meet ontwerpen van bet grootite gewigt en de uiterfle
aangelegenheid omvetre geworpen , meet aaneengefchakelde
redenen van gezonde en fcherpzinnige redenkaveling verbroken, dan eenig ander woord . Hoe dlkwijls gebeurde her, dat,
wanneer ik bekoord en overreed was door eene L'aderlandlievende Aanfpraak van meet dan ddn, ja van drie of vier llren3
een ander Redenaar opflond, die , na alles, wet de vorige
Spreker gezegd had, kortelijk opgehaald to hebben, en die,
zoo ik dacht, even zeer overtuigd was als lk zelve, onmiddellijk dasrop tusfcheu buiden komt met eon Mar ~ en ter;
D d s
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fond verdwijnt alle gezonde zin, mile bondig bewijs, al fret

fraaije der redekunst, ja de zaak zelfs , welke op mijnen geese
eenen zoo diepen indruk gemaakt had .
Maar is bet lievelingswoord van alien, die wenf;,hen toegevend en bemiddelend to zijn . „ Zeker , Mijn'rseer I was
• gij hebt aangevoerd, is welgegrond ; uwe bewijzen zijn
• juist gekozen ; zij treffen doel in de zaak, waarop her man• komt. Welfprekender heb ik ook nimmer een fluk van de• zen acrd hoordn bepieiten, en, over bet geheel, doet, 't
• geen gij gezegd hebt, zoo veel eers man uwverftand als tan
„ uw hart ; en ik voelde mij in 't eerst opgewekr, gedron• gen, om mij met u ce vereenigen in her voortzetcen van een
• plan, zoo uitmuntend in zichzelve, en zoo heilzaam in de
• gevoigen. Maarl"
Op her eigen oogenblik, dat dtc
Altar zijn verfland vermeestert, vergeet hij , alle zijne opregcheid, en in den tijd van den minuuten bewijst hij,dat er geen
zier waarheid of gezond verfiand is in tiles, war hij van deg
vorigen Spreker hoorde, then hij met zoo veel tofs ophvlde.
Maar is ook her gellefde woord van alien, die door kwaad. .
aardigheicl , onbekwaamheid , of eenige andere geheime ree
den , niet verkiezen de verzochte gunstbetooningen toe to
4laan . AVARUS, de niietsbeduidende AVARUS, zou gaarne eea
arm Bloedverwant bij(laai, door hem eenig geld op to fchiet n tot her aanvearden eener zake. Maar! -- De Man van
Aanzien acht zich hoogst gelultkig, dat gij u tot hem vervoegt ;
hij herinnert zich zeer wel, dat hij' u eene nu opengevallen plaats
beloofde ; geen mensch op aarde is gevoeliger voor de hem betvezene dien(len in een en ander gevat, noch wenscht fterker,
u bij alle gelegenheden voort ce helpen. Maar! -- Derjong*
uffrouwe LAURA, geheel vrij van alto voorkenze , van alit
voorafgaande verbindcenis, en die zich altoos geiukkiig rekent,
wanneer zij hare Ouders genoegen kan fchenten , worth eera
Iiuweiiik voorgeflagen met een Perfoon , in geboorre, rang
en middelen haar gelijk ; een Perfoon van onberispelijlce zedem
en goede geaardheid ; -r zij betuigt her hoogfle gevoelen to
bLbben van de verdienfen diens Heeren ; zij verkiaart ivezen .
Iijk weinigen to kennen, die hem evenaren . Maar!
Ken er iets fchadelijker zijn dan dit zoo veel inhoudend
woord? Gij ziet, hetzelve verhardt her hart tiger, goedwilligheid , dankbaarheid , gehoorzaamheid ; bet breekt gemaaktc
verbindtenisfen af, noodzaakt de menfchen om hunne bijzon-dere Vrienden to verloochenen, en ik cwijfel geen oogenblik
bier to neder to fchrijveu, dat her in koophandel en burgerlijk
e drijf groote nadeelen aanrigt, en ook in flaatkundige verrigtingen geene kleine rol fpeelt ; althans in de berigten, w el.
ke ons in de Nieuwspapieren deswege gegeven worden .
Om echter bet woord Maar alleu regc ce laten wedervaren,
ip er fomcijds in 't zelve iecs openhartigs, althajas iets bef}isfends j,
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tends, 't geen eene zaak fpoedig haar beflag geeft, door one
de kwade zijde onder 't oog onzer opmerkinge to brengen .
Ik kan zoo veel niet zeggen van een ander hoogst fchadelijk
woordje , Indien.
Met Moor komt men voor de zaak
bit ; doch Indien is een ontvliedend woordje , dat aehterhoudt, en niets bepaalt . Men weet niet wat bet beteekent,
hoe verre bet gent. Het kan alles en teffens niets beteekenen.
Dubbeizinnig to fpreken tusfchen den man en zijnen naastea
is hatelijk, en dit wordt zeer bevorderd door een Indien.
Ben Koopman, die ter goeder naam Rear, vervoegt zich bij
zijnen Bankier met Wisfelbrieven , en hij toont hem de deugdelijkheid dezer papieren . „ Ja," luidt bet antwoord, „ de• ze Wisfelbrieven kunnen zeer goed zijn , op de Trekkers,
• de Aannemers , de handen , door weilte zij gegaan zijn,
„ niets to zeggen vallen ; ik zou geene zwarigheid altoos ma.
• ken om nan uw verlangen deswege to voldoen , Indien" -.
De zaak zou afgedaan geweest zijn, had Maar bet woord geweest ; daft, na een aagtal verdrietige en kwellende aanmerkin.
gen , blijft de zaak hangen in de onaangenaani(le onzekerheld . + Van veelvuldig en to leurftellend gebruik is her
woordje Indien, in deNieuwspapieren, ten opzigte van Stastsonderhandelingen , en gebeurtenisfen, bet lot der Volken betreffende . Anders zou de toedragt der taken geweest Zija ,
Indien - ; men vermenigvuldigt de mogelijke gevallen , en
fchuilt weg onder bet fchutswoordje lndien .
Ik heb Indien altoos befchouwd *is een looze knaap, zoo
Vol veronderftellingen en dubbelzinnigheden, dat dit woordje
zegr gefchikc is om snderen to bedriegen, en bet bedrogett
worden voor den gebruiker voor to komen . Nogtans doee
hij dit alles met zulk een air van fchijnbare opregtheid en
voorzigrigheid , alsmede van achtneming op bet belang des
verzoekers , dat de gebruiker zelden mist to flagen voor to
ltomen als een man, die enkel zorgvuldig op zelfbehoud be .
dach4 is, zonder eenig inmengfel van gierigheid of onwil . -+.
Daarenboven is dit eigenile Indien een woordje van Wellevendheid , en niet zelden in den mond van de Schouwburg .
befiuurders, die elk Tooneelf'uk, bun aangebo ;ien, zouden
sangenotnen en ten tooneele gevoerd hebben, .lndien
flit
zoo noodlottig woordje heeft menig een Tooneelfpel tot eene
plants doen verwijzen, die de maker zeker niet verkoos .
Mogelijk is een ander woordje van dezelfde herkomst aid
Maar en Indien , en deelt diep in de zachtheid en verpligtende beleefdheid van bet laatstgeinelde ; doch is oneindig voorzigtiger . Bet wordt veelvuldig . gebruikt van zeer omzigtige
tnenfehen , die fchromen bun gevoelen aan den dog to leggen
in gevallen van aangelegenheid, in hagchelijke tijdperken ,
wanneer bet regrttreeks ulten ziins gevoelens niet zeer veilig
gekeurd xyordt. Voor sop verre bet de taken des doorgaand en
p d S
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burgettmjken levens betreft, is dit Mogelijk aan dezelfde tegen,
iverpingen onderhevig sis Iodien . In bet oordeel over Staatszaken, in bet uiten van ons gevoelen over bet leven en de bedrijven van menfchen, die wij niet van nabij kennen, en hij
welken wij echter zeer groot belang hebben, zou een wel ter
fnede gebruikt Mogelijk ons opleiden tot eene ver(tandige
wijze van denken , en itrekken om vele wonden to heelen,
Veroorzaakt door een ongelukkig mengfel van onkunde en onbeftuurde drift, vooroordeel en hartstogt, belang en gezontt
verfiand .
Ik zou kunnen voortgaan met mij to beklagen over eenige
andere woorden, die veel onheils in de zamenleviug brouwen,
van wege bet gelnak , waarmede men zich van dezelve bedient , en den weinigen fcbroom voor bet des gemaakte misbruik door de meesten . -- Ik hoop, that gij dit, ter proeve, genoeg zult rekenen , alsmede dat gij mijne klagten niet
onverhoord zult verwerpen . Indlen gij -eon openlijk gebruik
maakt van dezen tnijnen Brief, zal dezelve Mogelijk fommigen
fmaken, en mij aanzetten, om, in een anderen Brieve, dit
onderwerp to achtervolgen ; Maar , 't zij ik dit doe of nalate, blijf il{
jaw Dienaar, enz,
POLY SYLL *,A-BX*

j1ITTREKSEL UIT HET DAGVERHAAL VAN EENE REIS, G$bAAN IN DEN DARK 1799, IN DE ZWITSERSCHE VALLEI, DIE, 2 SEPTEMBER 1806, OVERDEET WERD
DOOR HET INSTORTEN VAN DEN BERG, ROSSBERG GENAAMD .

et was met eene foort van godsdienftig gevoel , dat ik,p
H
to ,art voet aan land zettende, voor de eerfle mast
den grond van bet Kanton Schweitz betrad . Naauwelijks was

ik eenige fchreden gevortierd, of ik werd, zelfs door mime
oogen, overtuigd, dat ik mij in de eigenlijke w4eg der .Flea;
Langzaam voortgaaode langs de
vetifche Yrijkeid beyond .
huizen , die tier linker zijde van den weg itonden ., zag itk
eene jange reeks afbeeldingen in kalk, verbeetdende dc\ belangrijkfte tooneelen der itiehtinge van dezeReptbliek . .Aaiqdachtig las ik de eenvoudige en veel zeggendo opienriften,
welke op de meeste ar beeldingen warden ge .IGndeu , to"
een man , wiens gelaat alle de eerwaardige_ trekken der oude
*,TAUNFACi5ERS (+`j vertoonde, mij aanfprak., en mij Ininzaam
vec(,*'j Ecn der eerfte gr©ndleggars der

Zwis ferfshe

vrijheid.
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1erklaarde hetgene ik niet volkomen verfiond . Hii fprak me;
ten bedwongen vuur, en bijkans blozende, over de bedrijvea
zijner voorvaderen , en zag mij van tijd tot tijd met oogea
aan, wier your door de droefheid was beneveld . Toen wij
de 1aatfie group huizen voorbij waren , verzelde hij mil
buiten bet vlek, ow Irrij den weg to wijzen . Hij bleef fiaan
up eene kleine hoogte, en mij de regterhand gevende out
aaffcheid re nemen , wees hij aan de 1'tnkerhand den berg
,Sattel en bet dorp Striven, en fprak : „ Hier heb ik u in
„ onze oude gefclriedenisfen de geboorte onzer vrijheid ver• Ward ; daar zult gij de nog verfbhe fporen van haren
• ondergang vinden . Te Steinen zult gij de Stagfacher
• kapel bezoeken ; zij is met bet bloed onzer martelaren ge• verfd ; bid aldaar voor den armen Zwitfer (*) . "
Hij
drukte mij de hand ; een traan glom in zijn mannelijk oog,
en deed de mijne vloeijen . Ooze zielen verfionden elkander,
en eene vurige omhelzing vereenigde onze harten . Hij ging
henen, en fterk aangedaan volgde ik hem met mijne oogen ;,
tot dat eene nabijgelegene kapel hem voor mij verbergde.
Reinzende en treurig vervolgde ik mijnen weg middea
-door de vallei, van daar tot Ran Schweitz ftrekkende door de
dorpen Oberart , Goldau , Rothen , Buyfngen, Lowertz en
Seewens (#) .
Verre boven mijn hoofd verhieven zich
fchroomwekkende bergen, wier hooge rotfen hier en daar
net eeuwig fneeuw bedekt zijn , en op zicbzelve fiaau.
.de puntea , wier barre toppen een azuurgewelf kroonde.
Ann mine regterhand lag de Rigs, van fchelpaehtige fpkfeti
omringd ; aan de linkerhand de Rossberg, wiens drelgende
top vruchtbare velden overziet , en voor mij de kale ea
etagere rotfen , tegen welke de find Sehweitz vertrouwelij k
leunt . Random mij zag i'k een open en lagehend halfrond
van niet zeer booge bergen, hedekt met aangename boschjes
en groene werden , door welke heldere beekjes kronkelend
vlieten. De weg was eene koele en verrukkelijlte wande)plaats, door vruch .tboomen belommerd, die den reiziger vaa
dorp tot dorp brengen, midden door eene lange fireek fraaije
huizen en kapellen , fprekende bewi .jzen van de onbekrompenheid , welke hier to lande heerscht . De bewonets zijh
eaa
*) sort to voren had de Generaal LECOUaae op deze plaats eene
.znrienlijke bende Zwitfers geflagen en zoo goed als verdelgd. Itp
derdaad,t elk regtgeaard Fransehman poet tuchten over de bloedige
tooneelen , welke , ten tilde van bet Uitvoerend Rewind , in Zwi re,1land geopend werden. Eere zij NATOLEON, die aan dit ongelukkig 1aod
de rust wedergaF, en eene Coatlitutie, zoo nabij gelijk son de alosde,
alis de geese der tijden gedoogde l
(1) Deze geheete vallei, met alle hare dorpen en bewoners, wer4,
in den fare 096, door bet inflorten van den Rossberg ingeilokt .
Dd 4

een fchoon ras van menfchen ; in aile hunne gelaatstrekken ziet
anen de edellieid der ruivere en onbedorvene menfchelijkbeid
verfpreid. De mannen zijn groot, welgemaakt, hebbende een
gelaac, hetwelk zeer veel gezond veritand aankondigt ; eene
edele ongedwongenheid kenmerkt aile de bewegingen van hua
ligchaam
Eenvoudig en net zijn zij gekleed in bet witce
herdershemd , hetwelk in natuurlijke plooijen tot op de
knieen hangt, zonder door een gordel to worden opgebonden .
De vrouwen zijn los van bonding, regelmacig van gefl:alte,
vlug in hare bewegingen , en de opflag van haar oog kondig[
gevoel ann . Haar gewaad ftrookt met deze teekenachtige eigenfchappen , en is zeer bekwaam om een fehopn ligebaam
voordeel.ig to doen uitkomen ; een geplooide roll hangs
imar tot op de knieen , en bedekt haar meer dan in de overige
Kantons . Een rijglijf, gemeenlijk zwart van kleur, fhait het
digchaam in, en een wit kemd, zoo hoog als de hats, bedekt
zediglijk den boezem, zonder lien to verbergen ; de mouwen
aijn boven den elleboog toegebonden met een bijkans altijd
rozekleurig lint . De kouren zijn fneeuwwit ; kleine zwarte
fchoenen verbergen hare nette voeten . Een kleine hoed van
fijn froo , een weinig op zijde geplaatsc en ook met een rozbk
kleurig lint vastgebonden , overfchaduwc bet hoofd, doch
verbergt bet fchoone haar niet, hetwelk met twee lange en
Iigte iokken, met zwart lint doorviochren, tot op den rug
bangs . Niets is zoo gezeliig , niets zoo herbergzaam als dit
Volk. Het was juist de inzameling van bet ooft, en alles
in beweging in deze velden, die niet anders dan onoverzieniijke boomgaarden zijn . Ann wile kanten werd ik aangefpror
ken met de gemeenzaamheid der nacionale groete : „ 15zus
„ CHRISTUS zij geprazen I" En wanneer ik volgens gebruik
bad geantwoord : „ In eeuwigheid, amen I" nam bijkani
nimmer bet gefprek daarmede een elude ; men deed mij lil1taan, men praatte, en wanneer bet gezond verfland en eerlijk
hart van menfchen, (prekende eene eenvoudige, maar krachtige en fomtijds eene inderdaad dichterlijke taxi, vooral wanveer zij bet een of ander befchreven, mij had doen verbaasd
ilaan, maakte de bevalligheid der vrouwen, en de beleefdheld, waarmede zij mij vruchten en melk eanboden, mijna
verbeelding gaande, en bekoorde mijn hart .
Zonder voor
ingenomenheid was ik in deze vallei getreden ; ik kende bath
telfs niet uic eenige befchrijving ; to fterker en to verwonderr
lifter was daarom de indruk, welken alles, wat ik zag, op
mij maakte. MMijne ziel was opgetogen ; ik verbeeldde mij, is
eerie beret wereld te, sun verplastst .
Het meer Lowertz overvarende, hetwelk niet zeer groot is, alts
*inde flechts eene halve mijl tang en een vierendeeismijl wijd,
lies ik mij op een eilandje non land zetten, om eene herewicagie to bezoeken, wier bewoner door denj oorlog van dear
wag

bloosde,
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en hetgene er merkwaardigs was, to hebben bezigtigd, klattterde ik naar de puinhoopen van her aloud .-Kasreel Schwanau,
in den jare 1308, door STAUFFACHER en dieus aanhang verwoest, terwijl ten zelfden t1jde de overige eedgenouten zicli
meester maakten van bet flerke Kasteel Iiogkenberg , zoo
wet als Schwanau in her Kanton Schweitz gelegen ; van Zwingt7ri, in bet Kanton Uri, en van Kotzberg en Sarnen, in bet
Kanton Underwald. Een verrukkelijk uitzigt heeft men vas,
deze ruinen . Tusfchen bet puin en de rotten, met klimop
bedekt, vond ik aldaar eene jonge vrouw op den bemostea
grond zitten, en 1 cast haar cen kind van twee jaren , fpetende met bloemen, welke op hare kni •een lager ; en waarvan zij
kranfen maakte , welke zij vervolgens met een treurig gelaat
in bet meer wierp, hetwelk den voet dezer rotfen befpoels .
Lang zag ik haar aan, voordat zij mij in her oog kreeg, ea
hoe ik haar ]anger befchouwde, hoe zij mij belanglijker dachr .
Op zijn meest was zij vijf en-twintig jaren oud ; fraai was
zij van geftalte , en haar gelaat vertoonde bet peiusachtige
en fentimentele , welk de vrouwen van bet Kanton Schweita
kenmerkt ; de zachtheid barer trekken werd nog verhoogd door
de bleekheid van haar gelaat en de treurigheid van haar gezigt .
Op mijne ordering had zij eene iluiptrekkende aandoening van
vreeze, en drukte hanr kind tegen haren boezem . Bedroefd dat
ik haar had verrast, groette lk haar met eenige verlegenheid ;
zij beantwoordde mijne groete met eene zwakke en bevende
ftemme,doch wlerengelacheige zachtheid mij .doorbethartging .
Zij hield zich met haar kind onledig, en ik lief mijne oogen over
bet meer welder, tot dat wij van onze wederzijdfche bedeesdbeid bekomen wrren . Het kind bood mij bloemen aan ;ik vatta
bet bij de hand, en vraagde vergiffenis aan de moeder, dat ia ;
door mijne onverhoedfche nadering haar verfchrikt had . 1k
bad haar in her Hoogduitsch aangefproken . „ Ik meende dat
„ bet een Franschman was," gsf zij tot antwoord . De oogen op .
tlaande, zag zij op mijnen hoed, welken ik in de handhield, de
driekleurige kokarde . Zij werd van een nieu wen fchrik bevangen ;
zij-verbleekte, en rukte met drift bet kind nit mijne armen, omn
bet van nieuws tegen haren boezem to d rukken . l k
en vraagde haar met verbaasdheid, wat haar deerde ; zij was
niet in fart mij to antwoorden ; haar boezem jaagde, en een
traan liep over hare wangen ; doch zij herlielde zich welhaast, en vraagde naar bet ooginerk mijner reize. Ik zeide
haar, dat ik den wil had naar Schweitz . „ Ach," was haar
antwoord, ,daar zult gij vele akeligheden vinden ; maar God
• heeft bet aldus gewild ; Hij weet beter dan wij, war best
• voor ons is ." Thans daalden wij to zamen of naar bet meer ;
zij vraagde mij, wijzende op een fchuitje, aan den oever
vastgemaakt, en op hare but aan de overzijde van her water,
of ik haar wilde verzellen ; er nevens voegende, dat ik aldaar
tonde uitrusteu en mij ververfchen met vruchteu en borer,
en
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en dat zij mij vervolgens eenen gids zoude bezorgen om mtj

1Iaar Schweitz to brengen ; doch zij merkte aan, dat dit voor
mij een vrij groote uitflap zijn zoude . Mijn antwoord was,
dat ik bet gaarne doen zoude , indien ik haar van eenigen dienst
konde wezen . „ 6 Neen !" hernam zij , „ doe bet daarom
• niet. Ik kom hier dagelijks met mijn kind, om in deze eenzaamheid to peinzen, en in deze kapel voor uwe laudslie• den to bidden ." Tranen blonken in hare oogen , en zij
voegde er nevens, mijne hand vattende , met eenen opflag,
vol van onuitfprekelijke zachtheid en droefheid : „ 01 er
• zijn ook goede menfchen onder uwe landgenooten , en
• gij zijt ongetwijfeld een van die ."
Ik had hare fchuit
losgemaakt ; zij deed mij door haar kind omhelzen, hetwelk
mij met zijne liefkozende armpjes omvatte . Mij voorts met
eene vriendelijke groete verlatende , flak zij langzaam of van
den oever.
Mijn fchuitevoerder berigtte mij , dat deze vrouw, in de
Zwitferfche Revolutie, haar man en haar vader had verloren ;
cle eerfte was in den flag van Morgarten gefneuveld ; de tweede, een flagtoffer van bet fchrikbewind, kwijnde in de onderaardfche gevangenisfen van erburg. In den laatften veldflag was haar huffs geplunderd , en zij had bijkans al war zij
bezat verloren . „ Maar," vervolgde hij, „ zij draagt haar
„ ongeluk met veel gelatenheid ; alle avonden , wanneer bet
y , goed wedr is, komt zij bier met haar kind , befchreit in de
~, eenzaamheid hare dierbare flagtoffers, en bidt in de kapef
y, van den heremiet ."
Zij bidt dan voor hare vijanden , voor
de verwoesters van haar geluk, voor de vervolgers van haren
wader I Heeft zij zelve bet mij niet gezegd? Heb ik zelve
niet hare fchoone ziel in hare oogen gezien? - Deze aan•
doenlijke trek vervulde mijne ziel met de aangenaamfte gevoelens .; deze heremitagie, deze puinen, met klimop, die
grond, met oud mos bedekt, fchenen mij een geheiligdea tempef
der godheid, die zekerlijk een oog van welgevallen nederflaat op eene pleats, die dikmaals words bezocht door eenn wezen, zoo zeer naar haar gelijkende . Ik plukte een handvol
mos, befproeid met de tranen dezer bedroefde moeder ; ik
bewaarde die als eene gewijde herinnering der edelfie gevoelens, voor welke de menschheid vatbaar is ; en alsteeenigen tijde de hand van bet noodlot zwaar op mij mogt wegen, zal ik daarop fomtijds bet oog flaan, om mijne ziel op
de luisterrijke hoogte to doen than blijven , tot welke ik deze ongelukkige zag verheven (*).
(*) Deze befchrijving is van den Heere RIEnER, Vat Ssraatsblrgd
die rich toen in het Frapfhe Leger in Zwilfrrland bavond.
MERR•
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klasfe der viervoetige dieren levert dikmaais voor de
D ewaarnemers
bewijzen op van een zonderling infiina, die

ens moeten overtuigen, dac zij niet altijd werktuigelijk handelen . Indlen men uiet zoo gunflig over de Vogelen denke,
de reden daarvan is ongetwijfeld, omdat hunne bewerktuiging
en levenswijze hen bellendig verre van ons verwijderd houdende, bet onmogelijk is, hen op den duur gade to flaan .
Intusfchen zal de volgende daadzaak, waarvan wij eenen
coggetuige tot waarborg hebben, bewijzen, dat zij niet van
he( inftiu t ontbloot zijn, hetwelk wij in de andere dieren
bewonderen .
In de Menagerie van den Kruidtuin ce Parijs leeft thane
een groote Vogel , door de Natuurkundigen Bengaalfche
Ooijevaar geheeten, doch aan de kust van Afrika bij den
naam van Marabou bekend . Zijn bek is grooc, zeer Lang
to loopt fpits toe ; wanneer hij zijnen hals uitgefirekt houdt,
bereikt zijn hoofd de hoogte van dat van een mensch.
Deze Vogel is nit Senegal medegebragt door den Heer VA.*
-LANTIN , die , op de reis , met alle mogelijke zorgvul .
digheid, om hem in bet leven to behouden, hem heeft op.
gepast ; een ander perfoon heeft hem aan bet Mufeum van
Natuurlijke Historie gegeven . De Heer VALANTIN verlang.
de, bij zijne komst to Parijs, zijnen Marabou weder to zien,
awelken hij in geette twee jaren gezien had . Ten lien einde
begaf hij zich, voor weinige weken , naar de Menagerie.
Daar binnen komende , vond hij den Vogel van aanfchou.
wers omringd, die zich evenwel op eenen affland hielden,
als zijnde bet gevaarlijk nabij hem to komen , waarvan ver.
fcheiden voorbeelden voorhanden zijn .
Hoe grooc was dan
de verbaasdheid van alle de aanwezigen, toen zij den Heer
VALANTIN in bet hok zelf van den Vogel zagen treden f Ter .
w1jl alien zijne onbezonnenheid wraakten , waren zij beducht,
dat hij door de verfchrikkelijke flagen met zijnen bek zou gegriefd worden . Niets van dat alles : de Vogel laac toe, dat
de Heer VALANTIN hem nadert, fireelt en omhelst ; hij herkent
de ftemme , die hem vleit, door eene taal der vriendfchap en
.%achtzinnigheid .
Merkwaardig en bijkans aandoenlijk was bet fchouwfpel
van dit zwaariijvig tweevoetig fchepfel, nu eens in de armen
van zijnen ouden meester , en diepe zuchten lozende, dan wederom zich zachtjes losmakende,rondom hem dranijende, cerwijihij nederig bet hoofd bong, en bet vervolgens op zijnen
tug nederleide , onder het doers hooren van een klagend geklok,
'C.
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gevolgd van herhaald lepperen met den bek . Alle deze onderfcheidene bewegingen maakten een diepen indrult op de
itanfchouwers ; zij meenden daarin blijken van dankbaarheid
op to merken, die door de menfchen niet kraelltiger kan
worden uitgedrukt .

LATERE VOORBEELDEN VAN ONGEMEEN HOOGEN OUDERDOM .

man van kunde, een lief hebber van waarnemingen omE entrent
de lengte van her menfcheHjke levt:n, heeft eene lijst

gemaakt van perfonen, ter zijner kennisfegekomen, welke geflorven zijn gedurende her jaar 18o6, in den ouderdom van
honderd jaren en daar boven . Hij heeft er 48 gevonden, en
onder dezelve 19 manners en 29 vrouwen . Van deze woonden, ten tijde van hun overlijden , 40 in Engeland en bet land
van Wales, 2 in Schotland, 3 in lerland, 2 op Jamaica, en 1
In tlinerika. Tien zijn geftorven in den ouderdom van loo,
zes van for, drie van 102, twee van 103, vijf van 104, vijf
van io5, drie van io6, zes van 107, een van III, een van
112, een van 113, ten van 114, een van 120, een van 125,
een van :31 , en een van 134 jaren . Hoewel her waarfcbijnlijk is , dat de meesten dezer lieden gehuwd , of gehuwd geweest waren, zijn er, echter, flechts zestien op de lijst, die
ills zoodanig vermeld worden . Een dier gehuwden had veertien kinderen, een ander negentien, en een derde vijf-en-twintig. Eenigen hunner bebben vrouwen gehad, niet minder langlevende dan zij zelven . Eenen vindt men er onder, die zeventig jaren gehuwd geweest was, en haar als weduwe naiiet .
Een ander lief eene weduw na van honderd twee jaren . Een
derde had bij zijn overlijden eene vrouw van twee-en-negentig, en een vierde van negen-en-negentig jaren . Tien dezer
lieden flaan vermeld , als hebbende her gebruik van alle hunne
zintuigen tat den dood toe behouden , terwiji her regendeel
ten aanzien der overigen niet wordt verzekerd . Mar deze
lijst alleen Groot-Britannie betreft, op eenige perfonen na,
snag men ondertlellen, dat andere landen hoogbejaarde lieden
naar evenredigheid bevatten,en dat her, gevolgelijk, Met zoo
zeldzaam is, then hoogen ouderdom to bereiken, 21s doorgaans wordt geloofd ; (gel1jk de grijsaard, to Wormer onlangs
in den ouderdom van rso jaren overleden, war Holland aan+
gnat, daarvan een voorbeeld oplevert .)
No. VI11. Mcmg- bl . 323 reg. 23 lees srasheotomia.

NE NG ELIllsE1ZK,
TOT FRAAIJE LETTEREN, ItUNSTEN EN WETENSCHAPPEN, I;ETREKKELIJK.

REDEVOERING OVER DE NOODZAKELIJKH$ID OM
GOEDE BEGINSELS VAST TE STELLEN EN EEN
VOORzIGTIO LEVENSPLAN TE BEPALEN IN
DE JEUGD .
(Near het

Engelsch van den £erw. w. ENFIELD, L. L . D .)

Weeg den gang uws voets, en alle awe wegen zullen
welgevestigd zijn.
SALOMO, Spa- . IV: 26.
n bet menfchelijk )even is geen belangvoller tijdperk,
,( dan 't geen invait tusfchen de Kindschheid en rijpe Levensjaren . Gedwrende dit tijdperk is bet voornamelijk, dat het karakter van den aanIlaanden Man
gevormd wordt, en dat men de zader. van toekomende
cere of oneere zaait . Bil den aanvange van 't zelve
verliezen de kinderfpelen en vermaken derzelver be .
koorlijkheid ; men Iaat ze varen, als niet larger eenige
aandacht verdienende . De jeugdige knaap f1reeft voorwaarts, niet zonder eenige mate van ongeduld, in bet
mime veld van nieuwe najagingen, 't welk zich aou
zijn oog opdoet . Hij belooft zich genOt, onderfcheiding, geluk.
Deze drift to tluiten , door het fpellen van teleur .
f{ellingen en kwellingen van velerlei aard , zou zoo
onoordeelkundig als onvriendelijk gehandeld wezen
want, fchoon vele Jongelingen, die met hooge verwach •
tingen den levensloop aanvingen , binnen korten tijd voor
zichzelven en voor de wereld verloreu waren , is dit
incest altoos het gevolg geweest van eenige dwaasheid
of verkeerd gedrag,, of van zichzelven of van hunne
vrienden . Waar de grond goed is, en de aankweeking
verftandig en vlijtig, mag men, over 't algemeen, eelb
rijken oogst verwach ten .
MENG . 1808 . NO . 10,
E e
Hes
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liet is, nogtans, in dit levenstijdperk, volftrekt nood,&
zakelijk, dat Jongelingen zich fchikken om ernftig to
letten op hunne natuur , verwachtingen en pligten .
Eene wereld iptredende, in welke zij moeten afgaait
op Min eigen oordeel , voorzigtigheid en beflnitnemin .
gen, veel meet dan op de goedgunftigheid van ande. .
ren, om hun geluk to bewerken, en waarin elk belangrilL o derwerp afhabgt van wel to oordeelen en
ravel to doen , is bet bij bun wijsheid, voor eene wijle hunne geliefde najagingen op to fchorreit ; en hanne
aandacht of to wenden van de aangename voorwerpen ,
welke hen oniringen, otu dezelve to veatigen op een
Levensplan, 't geen zij veilig mogen volgen door butt
geheele ]even been, en 't welk hun geene foffe van
zelfverwijt zal nalaten bij bet voleindigen van 's ]evens loopbane .
Wat ook het gedrag der bedachteloozen, die leven
zoo als 't valt, moge fchijnen in to fluiten, niets kan
vaster gaan , dan dat de Mensch niet geboren is om
to beuzelen . .,- Velen fchijneu bet menfchelijk leven to
behandelen als een ijdel feel - eene rot van zoo luttel
beduideniafe , dat bet van geen aanbelang is , of men die
wdl dan flecht fpele : naar de gefteltenis onzer nature is
zoodanig, dat dezelve ons geene vrijheid verleene, or*
onszelven als wezens van geene beduidenis in de Schep .
ping to b :efehouwen . Wezenlijk geluk, of wezenlijke
eflende, moet bet deel wezen van ieder mensch voor
zichzelven, en moet door zijne hand san anderen worden uitgedeeld .
De MVlcrsch is begaafd met Iigchaamszintuigen en
zielsverinogens , die onvermijdelijk de bronnen zijn df
van genot Mf van lijden, in onderfeheidene gedaanten,
gedurende zijn ganfche beltaan : en of zij bet een of bet
ander zullen wezen, is een fink, 't geen niemand, die
jets in 't minite nadenkt, met een onverfehillig oog kait
befchouwen .
Het kan niemand als eene onverfchillige zaak voorko .
men, of zijn Iigchaam, tot den ouderdom toe, in eenen
gezonden ftaat zal voortduren , bekwaam tot wile nit .
oefeningen en vatbaar voor levensgenot, of dat bet
door pijn gefolterd en door ziekte vermagerd worde .
Bet is onmogelijk voor eenig mensch , al den voorraad,
welken natuur en kunst weggelegd hebben tot ons onderhoud, gemak en genoegen , met zulk eene volflagene
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tie bedachteloosheid to befchouwen, dat hij geheel onverfchillig zij, of hij zijne levensdagen to midden van
overvloed doorbrenge, of een vervelend heftaan omflepe, omringd van gebrek en ellende . Zichzelven enkel
als een dierlijk wezen befbhotnwende, moet het levee
voor ieder mensch eenige waarde bezitten .
Maar, indien wij ooze aandacht wendet!_ tot onze
redelijke natuur, en achtflaan op de uitgebreidheid en
verfcheidenheid onzer verftandelijke en tot werkzaamheid gefchikte vermogens , wij zullen bemerken , dat
ons beftaan in waarde toeneemt , en voelen, dat wij
hoogst aangelegene belangen hebben, afhangende van
bet onderzoek naar 's menfchen gelukzaligheid .
Voor een wezen, in flat om waarheid van dwaling
to onderfcheiden, en om genoegen to fcheppen uit hot
ziajagen en verkrijgen van kennisfe, kan bet niet nalaten
van eenig aanbelang te zijn, z ch in eenen ftaat te bevinden , waarin hij zijure nafpeuringen met voordeel
kan achtervolgen ; eene vurige hegeerte naar kennis to
bewaren en aan to kweeken ; vrij to zijn van den invloed der vooroordeelen , welke hem in dwaling itor .
ten, en van driften, welke zijne nafpeuringen verhindere .n. -- Voor een wezen , bezield met eene zucht
voor hoogachting, en met vele gezellige aandoeningen,
tvelke hem noodwendig of hankelijk maken van zijne medefchepfelen, ten aanziene van een groot gedeelte zijns
geluks , moot het een voorwerp wezen, 't weak zijne
sernitigfte aandacht vordert, zijne ziel in cone geftelte .
nisfe to brengen en to bewaren , welgeichikt om genot
to trekken van de vriendelijke tusfchenkotniten der zainenlevinge , en van de dad n , uit meuschliefde en
goeddadigheid voortvloeijende ; en op de hoede to zijn
tegen alle die verkeerde neigingen en boosaardige driften,
welke hem op 6cns onbekwaam taken voor gezellig
levensgenor , en een voorwerp doen worden van afkeer
en verachtiug biz de wereld . - Eindelijk, voor een
Nvezen, wells bekwaahheden hem in ftaat itellen , oats
in alles , wat hem omringt, de kennelijke trekken to ontwaren van veritand en oogmerk, en den GOD der nature in diens werken to ontdekken , on die , in gevolge
Pliervan , de nandoeningen van godsdienftige cerbiedeztisfe en dankbaarheid kan to work ftellen en de geneugren van den Godsdienst mmaken , kan het niet on .
verfchillig wezen, of hij zal b ijven in zulk eenen ftaat
E e 2
van
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Van onkunde, welke hem geheel onvatbaar maakt voor
godvruchtige befpiegelingen en werkzaamheden ; of zijne begrippen wegens de Godheid dusdanig omwolkt
zullen wezen door bijgeloof , als ftrekt om zijne godsdienftige aandoeningen veeleer tot eene bron van fchrik
dan van voldoenend genot to maken ; of dat hij zoodanige bevattingen van de Goddelijke natuur vorme, en
zich zulke hebbelijkheden van godsvrucht eigen make,
als flerkte en verhevenheid fchenken aa.n zijne deugd ,
en hem eene onuitputbare bron van vrede en vertroos.
ting fchenken .
Wanneer wij de ntenfchelijke natuur nit deze onderfcheidene oogpunten befchouwen , als bekwaam voor
dierlijke, verftandige, gezellige, zedelijke en godsdienftige geneugten, moet het beftaan van den Mensch , zelfs
gedurende het korte tijdperk des levens, hem op deze
wereld verleend , hem als een allerkostbaarfte fchat
voorkomen , welken niet ten meesten voordeele, zoo
veel in zijn vermogen is, to gebruiken , eene onverfchoonlijke dwaasheid zou wezen .
Indien het menfchelijk leven zoo belangrijk is ten aanziene van elk mensch op zichzelven befchouwd, hoezeer tnoet die aangelegenheid toenemen , als wij het oog
flaan op de veelvuldige betrekkingen en onderlinge afhankelijkheden_, welke de natuur tusfchen de menfchen
daargefteld heeft .
Het ftaat niet in de magt van eenig mensch, voor
zichzelven alleen to leven . Wij komen ter wergild, omringd door de belangrijktte verwantfchappen , en ons
gedrag moet dadelijk werking baren op den (last er, het
karakter van alien, tot welken wij betrekking hebbcn .
Ouders , bloedverwanten , leermeesters en vrieudec,
ftellen bet hoogst belang in he : opkomend geflacht, en
zij kunncn geene onverfchillige aanfchouwers wezen
van deszelfs bedrijven . De eerfte verfchijnfels van beminnenswaardige hoedanigheden, in de dagen van kinderlijke eenvoudigheid, wanneer nadenken dezelve nog
niet tot deugden heeft doen rijpen , verfchaffen aan
deugdlievende Ouderen onuitfprekelijke geneugten ; ca
hunne kleine dwaasheden , vbbr dat kennis en ondervinding dezelve tot ondeugd maken , doen hun hart gevoeligen weedom . - In cen meer gevorderd levenstijdperk
let de ouderlijke genegenheid met een zorgvuldig oog
op den groei van elke gets goeds belovende plant, of
vary
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van ieder fchadelijk onkruid . Een Jongeling kan de
blijken van eene eerlijke, voorzigtige en brave zielsgeffeltenisfe niet aan den dag leggen, zonder zijnen Ouderen de levendig(te gewaarwordingen van voldoening to
fchenken ; hij kan niet verward geraken in de ftrikken
van ondeugd en zedeloosheid , zonder hen met vele
fmerten to doorfteken . -- Bij zijn optreden op bet groot
tooneel des werkzamen ]evens zal de kring zijner betrekkingen zich uitbieiden , en daarmede teffens de invloed
Wanneer hij nieuwe en eigene huisfe2i 111S gedrags .
lijke betrekkingen vormt, zal hij daardoor onvermijdbaar
zijn vermogen, om geluk over, anderen to verfpreiden,
of hun ellenden aan to doen, uitbreiden . De voorfpoed
van een gezin , bet geluk van elk der deelen, waaruit
bet beftaat, bet karakter en de toefland van de nog ongeborenen, zal waarfchijnlijk, in eene groote mate, van
hem afhangen . De hebbelijkheden,welke hij nu vormt,
de levenskoers , welken hij nu volgt , zal onvermijdelijk werken ten voor- of ten nadeele , tot vermaak of
frnerte van alien , waartoe hij in zijne volgende levensdagen betrekking verkrijgt .
Bet is, derhalve , eene overweging , welke van bet
hoogst gewigt moet wezen bij elken Jongeling, dat zijn
toekomend karakter noodwendig invloed zal hebben op
bet geluk der maatfchappije , tot welke hij behoort . Elk
mensch, hoe eng van omtrek zijn levensftand moge wezen, brengt zijn aandeel toe tot bet vormen van bet algemeen karakter, regt(treeks door de deugden, welke
hij betracht, en de ondeugden, door hem gepleegd, en
aij~delings door den invloed van zijn voorbeeld op
die, welke van hem afhangen , of tot hem in eenige
betrekking ftaan . Elk braaf man is, in dit opzigt, een
vriend , elk flecht man een vijand zijns Vaderlands .
Dan, buiten dit alles, legt de band van vereeniging ,
welke beftaat tusfchen de leden eener maatfchappije,
terwijl dezelve aan elk lid groote voordeelen aanbiedt,
hem onder de there verpligting , om zijne edelfte be .
kwaamheden ten algemeenen beate aan to wenden .
Jonge lieden moeten, overzulks, bij hunne intrede
in de wereld, in flede van alleen met hunne eigene neiging to raadplegen, (gelijk zij doorgaans maar al to ge .
reedelijk doen) onderzoeken, op welk eene wijze zij het
ineest zullen kunnen toebrengen tot de goede orde en
bet voordeel van de maatfchappij , tot welke zibej
Be 3
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honren . Hunne inzigten uitbreidende buiten den engen
kri :g van hunne perfoonlijke belangen, en hunne barten vervullende met edelaardige gevoelens ten opzigte van
ailen, die hen omringen, vormen zij hunne gezellige
v :rbindtenisfen, onder eene t}erkwerkende overtuiging
van hunne verpligting om zoo wel voor anderen als voor
zichzelven to leven ; met eene warme begeerte om zich
uangenaam en nuttig to maken in den kring hunner be .
ken den ; met een vast bepaald betluit, om, wanneer de
gelegenheid zich aanbiedt, hunne bekwaamheden to gebr uiken in den dienst des Vaderlands en der Menschheid ; met edu woord, zij than onder den krachtigwerkenden invloed van echte Vaderlands- en MenschenIiefde .
Vvor eenen Jongeling, die dus zichzelven nanmerkt,
niet als een op zichzelven (wand wezen, maar als in be.
trekking tot eerie gemeenfchap, waarin bet groot einde
van algemeenen voorfpoed moet bereikt worden door do
vereende pogingen der onderfcheidene leden, en als behoorende tot een' rang van wezens , in t}aat om beftendige vorderingen to maken in kennis , deugd en geluk,
is bet onmogelijk, dat zijn ftand als lid der maatfchappije, en als cen menfchelijk wezen, niet hoogstbelangrijk en achtenswaardig voorkome , - dat bet leven hem
geen voorwerp van de heogfte aangelegenheid dunke .
Maar de tegenwoordige ttaat van den Mensch doet
zich allergewigtigst voor, wanneer men denzelven aantnerkt als niet zijn geheele beftaan, maar als eene inlei .
ding tot cen toekomend eeuwigdurend leven . De leer
der Oniterfelijkheid erkend zijnde op gronden, ontleend
uit de gefteltenis der menfchelijke natuur en bet gezagder
Christelijke Openbaring, neemt de menfchelijke natuur
een grand van waardigheid aan, welke den hooglien eerbied vordert, en bet menfchelijk leven wordt een tooneel van bedrijf van oneindige aangelegenheid . Indien
een Schilder van den ouden tijd, die met onvermoelde
aandacht en veiharding de grooti}e volmaaktheid aan
zijue fchildertlukken pongde bij to zetten, bet eene ge
noegzame everdet1ieing van dit zijn bedrijf rekende , to
zeggen ; „ Ik fc hilder voor dE Eeuwigheid 1 " met hoeveel to meet regts man ieder, die in eenen toekomenden
flaat gelooft, de Ripttle oplettendheid ten aanziene van
zijn zedelijk gedrag verdectigen met de woorden ; „ Ile
leaf voor de Eeuwigheid I"
Heir
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Het menfchelijk ]even , - dan , uit elk oogpunt befchouwd , van zulk een onfchatbaar groot aanbelang
zijude, vordereh wijsheid en pligt, dat men 't zelve in
trede met bedachtzaamheid en overleg . Zoo ras de zielsvermogens tot die mate rijp geworden zijn, da .t de Mensch
in ftaat is om over de eindoogmerken des ]evens to oordeelen , alsmede over de middelen om dezelve to bereiken, behoort ieder jongeling to dezen aanziene onderrigt
zoeken to bekomen met alle hem mogelijke naattwkeurigheid, en voor zichzelven eenige kiare en vaste beginfelen en regelen van gedrag to bepalen . Een voorzigtig
man, eer hij zich op retie begeeft, heeft vooraf voldoende reden waarom hij de refs aanvaarde, draagt
vervolgens zorge om allen noodig onderrigt wegens den
reisweg to bekomen, en voorziet zich van alles, orn veilig en gemakkelijk den togt to doen . Wanneer iemand
een huis zal bouwen, bepaalt hij vooraf naauwkeurig,
wat tot nut, gemak en fieraad behoort, vormt een plan,
zoo zeer oovereenlcomttig met zijn oogmerken als mogelijk is, overrekent de kosten, en voorziet in het bijeenbrengen der noodige bouwftoffen . Indien bij eene enkele
onderneming zulk eene voorzorge noodzakelijk zij, hpe
veel to meer is dit het geval bij het volvoeren van het
groote plan, om een geacht, nuttig en gelakkig leven
to leiden! Kan men veronderftellen, dat, daar alle an .
dere kunften aileen aangeleerd worden door geftage aandacht en oefening, geen denken , geen werken noodig
Zou wezen, om de allergewigtigfte aller kunften to leeren,
de kunst onzer geiuksbevordering? De gefchiedenis des
menschdoms ftrekt ten overtuigenden bewijze , dat de
verkrijgihg van waar en beftendig geluk zoo bezwaarlijk
valle, als hetzelve begeerlijk is .
Jonge lieden vinden zich, in het jagen naar geluk ,
blootgefteld aan zoo vele verhinderingen en verleidingen , wegens welke zij zeldzaam naar eisch onderrigt
worden , dat zij noodwendig de uiterfte omzigtigheid en
waakzaamheid moeten aanwenden . Geene genoegzame
ondervinding gehad nebbende van de feilbaarheid huiis
eigen oordeels , om wantrouwen omtrent zichzelven to
koesteren, hellen zij over, om hunne begrippen met over.
haasting to vormen , en die met eene groote mate van
zelfvertrouwen aan to kleven . De geestdrift , welke
ben zoo krachtdadig aanfpoort tot werkzaamheid, maakt
bet voor hun bezwaarlijk, d-e dingeh to onderzoeken met
E e 4
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die geduldige oplettendheid, welke noodig is om hen voor
dwaling to hoeden . Uit hoofde van mangel aan eene
volkomener kennisfe aan de voorwerpen, welke hen omringen , verbeelden zjj zich, dat alles is gelijk het fchijnt ;
dit brengt hen in een aanhoudend gevaar am door valfehen fchijn bedrogen re worden . Zij vleijen zichzelven ,
dat , waar zij tegenwoordig genot aantreffen, zij oolc
wezenlijk geluk zullen vinden ; en zij zijn teffens to gretig am to grilpen naar den opgehangen prijs , dan dat zij
fchrootnvallig naauwkeurig zouden wezen am de wezen .
lijke waarde na to gaan . Tot bet doen van die ver'naaste
en hoogsthagchelijke keuze worden zij anngemoedigd
door de talri, ke voorbeelden van Jongelingen, wier in,nemend voorkomen zelfs hunne dwaasheden en ondeugJen iets betooverends bijzet ; terwijl deze van buiten
aankomende opwekkingen niet zelden krachtvolle hulpe
ontvangen van de bijzondere vorming hunner natuurlijke
geaardheid . Aan den eenen kant zijn fomrijds eene zachtaardige en toegevende inborst, valfche fchaamte, de
vrees van uitgelagchen to zullen worden, of eene b egeer.
t o am anderen to verpligten , gevaarlijker valftrikken ,
dan zelfs de aanvechtingen van lust en drift . Aan den
anderen kant zal een Jongeling van eene ftoutmoedige en
ondernemende geaardheid dikwijls krachtdadiger tot
buitenfporigheden vervoerd warden door de dwaze eerzucht am door zijne tpedgezellen bewonderd en als een
knaap van geest toegejuicht to warden, dan door eenige
begeerte tot misdadige toegevendheid, Tegen deze valltrikken voor de jeugd kan niets ten veiliger behoedmid .
del verltrekken, dan een vast bepaald befluit, em, war
er ool, gebeure, een levensplan ftipt nan to kleven, met
overleg gevormd, en rustende op de beginfelen van Rede
en Godsdienst .
Waarem zien wij zoo vele Jongelingen zichzelven aan
de buitenfporigfte ongebondenheden overgeven , dan omdat zij nimmer deze bedenkingen gemaakt ep doorgezet
hebben over de natuur en den grondiag van menfchelijk
geluk, welke hen zouden overtuigd hebben van de ge .
vaarvolle en verderfelijke gevolgen der buitenfporige
genoegdoeningen' -- dan omdat zij nimmer hunne zie .
len , door de befchouwing van waarheid en wijsheid,
hebben opgeheven boven de lage vermaken van voldoe .
ning aan dierlijken lust en zinnelijke begeerte? Waaroni
Sebeurt bet zoo dikwijls, dat Jongelingen, wier vroege
heb .
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hebbelijkheden en verbindtenisfen hen wederhielden van
alle fchandvolle ongeregeldheden, niet to min botvieren
Ian eenebeuzelachtige enverwilderendegeestgefteltenisfe,
welke hen to eenemaal buiten ftaat ME om genot en vol .
doening to vinden in bet opdoen van kundigheden , in
het aankweekeu van hunnen fmaak, en het volvoeren van
eenige loWelijke en nuttige bezigheid, - de kostelijkfte
jaren buns levens doorbrengen in eerie onafgebroke opvolgin van ermaknemigen,zo bijzonder alsopenba,
re, waarin, fchoon oog of oor eene voorbijgaande voldoening mag vinden, het hart geen wezenlijk vermaak
kan aantreffen,
en ten laatfte, wanneer de droom der
dwaasheid over is, an de levensftand tot ernftige zorgen
en pligtsbetrachtingen roept, geheel onbekwaam zijn ,
om bet karakter ftaande to houden en de pligten to ver .
vullen van Echtgenoot, van Vader, van Vriend, van
Burger , van Mensch ?
De ware reden is, dat zij,
bij, hunne intrede in de wereld, nimmer hunne vrolijke
najagingen flaakten, en uit den drom zich afzonderden,
Dm zichzelven of to vragen, van waar zij kwamen, tot
welk ecrt einde zij gefchapen werden, en wat de grooto
bezigheid des levens uitmaakt .
Daarenboven, aan welk eene oorzaak moet het toegefchreven worden, dat andere Jongelingen, die van eene
min vlugge geaardheid zijn, of wier levensftand hen op .
leidde om voordeel boven vermaak ten hoofdvoorwerpe
hunner aandacht to ftellen, fomtijds vroegtijdig niet al .
teen de voorzigtigheid, maar zelfs de gierigheid van den
ouderdom aan den dag leggen, en zich uitgeleerd ver .
toonen in alle foort van vuilwinstbejag ? Ontegenzegge.
lijk is dit toe to fchrijven aan een fchandelijk verzuim,
of bij hunzelven of bij hunne Ouders, van dat zedelijk
onderwijs, 't geen hun vaste beginfels van eerlijkheid en
braafheid zou verleend, en vervuld hebben met edelaar .
dige gevoelens .
In alle de opgemelde gevallen, en in alle andere, waar .
In de Jongelingen feilen in bet verkrijgen van die wezenlijke verdienfte, welke alleen hen achtenswaardig en beminnelijk kan maken, moot dit mislukken toegefchreven
worden aan mangel van vaste beginfels en een bepaald
plan van levenswijze . Om de dwaasheden en ondeugden
der Jeugd to ontgaan, en het bezit diens geluks to ver •
krijgeu, 't welk de natuur en de liaat des menfchen hurt
E e 6
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regt geeft to verwachten , is bet boven alles noodig,
dat jongelingen toe- en vooruitzien , en met een aandachtig oog nagaan her (poor , 't welk hun to volgen
flaat . Zij moeten zich met to vrede houden met bet om`
hel :ten van een levensplan , 't welk toeval hun moge
aanbieden ; noch dulden, dat hunne karakters gevormd
worden naar de begrippen of zinnelijkheden van anderen ; rnaar zorg dragen , dat zij, door volijverige nafpeuring en diep nadenken , zich beoefenende beginfels
van Godsdienst en grondregels van voorzigtigheid eigen
znaken .
Om een' Jongeling in ftaat to ftellen tot bet vormen
van een levensplan, waaraan hij zich veilig mag vasthouden door geheel zijn leven been, worden twee zaken
gevorderd . - Vooreerst, dat hij een klaar begrip krijge van den aard , en zich eene voile overtuiging eigen
znakc van de verpligtingen tot Zedelijkheid en Godsdienrst. -- Ten andere, dat hij zich toelegge, om zijne
eigene bekwaamheid , geaardheid , betrekkingen en levensiaand to kennen . Het eerlte is noodig , als den grondflag nitmakende van alle regtfchape deugd ; her laatfte,
als bet middel om hem to befchutten tegen verleiding ,
to vastheid aan zijn karakter bij to zetten .
Lnat, derhalve, zijne eerfte zorg wezen om te weteat
war goed is , en waarom bet zoo is . Laat hij zijn eigen
veraand en aandoeningen raadplegen , en de gebeurtenisfen in de wereid nagaan, om to leeren , welk een gedrag in den aard der zake wwijs, gefchikt eji regt is voor
ten' Mensch . Laat bij zijne eigene vermogens en neigingen leeren kennen, om to oordeelen, op weik eene
wijze hij zijn' tijd en bekwaamheden met bet meeste
voordeel zal aanwenden . Laat hij de verholenfte fchui-l •
hoeken van zijn hart doorgronden , am elke zich ver=
bergende neiging tot eenige misdadige inwilliging to
ontdekken . Laat hij, met de groottte zorgvuldigheid,
nafpeuren, waartoe hij natuurlijk bet fterklie overhelt .
Laar hij waarnemen , welke hebbelljkhedetr reeds bet
meeste bij hem hebben plaats gegrepen ; ten einde hij
ontdekke, aan w~elke zijde zijne deugd bet zwakfte is,
om daar de meeste onizigtigheid en waakzaamheid to g-bruiken . Laat hij , daarenboven , letten op d-e ond-erfcheidene betrekkingen , waarih hij Tlaat tot de maatfchappij, en nagaan de voordeelen en gelegenheden, welike
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ke zijne natuu .rlijke of verkregene talenten , zijn ftaat of
invloed here verfchaffen , urn coed to doen ; ten cinde hij
een regtmatig inzigt en gevoel krijge van de verpligtingen, welke die omltandigheden hew opleggen , om werkzaam to zijn ten dienfte des menschdoms .
Dat op deze wijze elk Jongeling, zoo ras hij de jaren
van onderfcheidende kenuis bereikt, zijne intrede in de
wereld doe, met gezette overwegingen van het tooneel,
't welk voor hem wordt opgefchovcn ; met ernftige bedenkingen over het aanbelang des menfchelijken levens ;
met redelijke begrippen van Zedekunde en Godsdienst ;
met een voorzigtig en welberaden levensplan ; en met
een onwrikbaar befluit , om zich vast to houden aan 't
bewandelen van dat pad , 't teen rede en oordeel hem
hebben doen verkiezen, als het veilig en tot Gelukzalib
Hij zal dan zijne levensreize
heid opleidend fpoor .
voortzetten in een' beftendigen loop van mannelijke
deugd, niet afgeleid door de aanlokfelen . welke hem en
ter regter en ter (linker zijde omringen . Te midden van
de toejuichingen der wijzen en braven onder zijne tijdge.
nooten , omringd door de vruchten zijner vroegtijdige
deugden , en zegepralende in de bewustheid van eene
wijze en gelukkige keuze gedaan to hebben , zal hij zijn
levenspad juichende afloopen , met de zalige ervaring,
„ dat het pad des Regtvaardigen is als een fchijnend
• licht , voortgaande en lichtende tot den vollen dag
• toe ."
Onder bet overbrengen dezer Redevoering van den
Eerw . ENFIELD , die geen gering gedeelte van zijnetl
tijd to koste lag aan de Opvoeding van Jonge HHeeren,
tot welken post hij zoo wet berekend was , dachten wij
telkens aan de treffende Dichtregelen van den uitmlintender Zede- en Leerdichter FEITII, welke wij niet kunnen nalaten ook hier aan onze Lezers to herinneren
Een welbeftede Jeugd, een nuttig Manlijk leven,
Zal tan den Ouderdom de zoetfie vruchten geven ;
Terwijl verkrachte deugd, tan zingenot gepaard,
Met yeertig jaren reeds den zwakken grijsaard baart .
0.
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O, woeker met uw Jeugd, waar u de Jeugd nog vleit!
Zaai ais de "on nog ilooft, gij zaait voor de eeuwigheidt
Vat valCche flikk'ring bier onze oogen moog' verblinden,
Slechts op den weg der Deugd is 't waar geluk to vinden .
Vie bier bet voile wit van zijn beflemming raakt,
Il:eefc aan bet eind des togts bet meeste beil gefmaakt .
"M r
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KARAKTERS VAN EENIGE VERMAARDE PRUISSISCHE VELDOVERSTEN EN STAATSDXENAREN .
(Vervolg en flot van bl. 380 .)

D

,Generaal onder de Ruiterij , is geen man van vernuft, gelijk fommige
Schrijvers beweerd hebben ; doch het kan niet ontkend
warden, dat hij met een zeer verlicht verftand begaafd
is . Gedurende den zevenjarigen oorlog was de Graaf
VAN RALKREUTH Adjudant-Generaal van Prins HENDRIK VAN PRUISSEN . Hij was in de gelegenheid van to
bewerkitelligen, hetgene, voigens TACITUS, de voor.
naamlte pligt der aloude Germanen was . Princoem tlefeniere, tueri, fua quoque fortia faN g1ori'e ejus asftgnare .
„ Den Vorst to verdedigen en to befchermen, en ook
„ zijne eigen dappere daden aan diens roem toe to fchrij .
ven ." Indien Prim HENDRJK van den Koning, zijnen
13roeder, de vereerende getuigenis ontving, in het bevel
over de legers nooit eenen misilag to hebben begaan, dasalt
deze onwaardeerbare ]of gedeeltelijk op den Graaf VAN
3ALKREUTH neder, die, in de neteligfte oogen'olikken,
den Prins geleid had .
Deze Generaal was , in den jare 1792, een der groot
i e tegentlanders van den oorlog met Frankri,'k, en een
der eerlten , die den Vrede van Bazel goedkeurde . Hij
behoorde tot de zulken, die zich .met de meeste kracht
verzetteden tegen eene krijgsonderneniing , in welke
bet Kabinet van Londen dat van Berlijn , in den jare
1794 , zoeht mede to flepen ; bet was bet zenden van
een leger naar Holland, om den Hertog VAN YORK hetze'.ve tegen bet Franfcile leger to helpen verdedigen .
Zoude men kunnen gelooven , dat , na den Vrede
gee Graaf VAN RALKREUTH

i{ARARTERS

405

gewild to hebben met de Franfche REPUBLIEK , de
Graaf VAN KALKREUTII den Oorlog wilde met de
Franfche !VIONARCHIE '? Dit , echter , wordt hem to
last gelegd , en hetwelk, in fchiju tegenftrijdig, kan
verklaapd worden door de bijkans onweerftaanbare befmetting van dien geest van zinsverbijsteringe, die thans
over alle hoofden waaide.
De Graaf VAN IALRREUTH voerde bet bevel over bet
Cbrps de Referve , hetwelk in den flag van 7ena niet
werd aangevoerd .
De verdediging Van Dantzig werd
hem opgedragen.
Ondanks zijnen tweeEnzeventigjarigen ouderdom, heeft hij in lien moeijelijken post zich
zoo wel gekweten, dat de Franfchen, bevoegde regters
over l rijgsmoed , hem de getuigenis hebben gegeven
van eene uitmuntende verdediging , zij hebben er , zonder eenige omwegen , nevens gevoegd , dat zij van alle de Pruisfifche Generaals , welke zij hebben leeren kennen, voor den Graaf VAN KALKREUTII de meeste achting hebben . In naam des Konings van Pruisfen heft
hij den Vrede van Tilfit geteekend .
CHRISTIAAN HENDRIK KAREL, Graafvan Haugwitzi,
Kabinets-Minister, fcheen in 't eerst naar geen anderen
roem in de wereld to ftreven , dan then van een vernuft
van den eerften rang , zich verliezende in de gewesten
der hooge dichtknnde en eener derkbeeldige wereld .
Nog hooger fleeg hij door zijne briefwisfeling met LAVATER, die zich ten zijnen voordeele liet voorinnemen
door eene treffende gelijkheid, welke hij ;tusfchen zijn
hoofd en dat eens cHRISTUS-beelds opmerkte . De
Theofophie en de Tooverkunde bragten den jongen Graaf
in verkeering met FREDERIK WILL EM DEN If . Zeer
onzeker is bet , of deze Koting aan die verborgene
wetenfchappen geloofde , dan of hij er zich flechts mede vermaakte . De Graaf VAN HAUGWITZ werd als Minister Plenipotentiaris naar Weenen gezonden . De Fran .
fche Omwenteling had reeds zeer ingewikkelde Paatkun .
dige verb in dte nisfen doen ontftaan . Zoo zeer voldeed de
Graaf aan zijnen VoTst, dat hij hem opontbooc' , om
bet bewind van de buitenlandfche zaken in zijne handen
to ftellen . Ondanks deze vereerende getuigenisfen, wil,
echter, or_ze Karakterfchetfer volftrekt geene wezenlijke
taaenten in den Heere VAN HAUGWITZ erkennen, en beweert, dat hij zijne guest alleen had to danken aan de
be.
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begunfigde Matres , de Gravin VAN LICWrENAtI , die
hem tot hare gemeenzaamtte verkeering toeliet . De flood
van FREDERIK WILLEM DEN Il maakte geene verandering in des Graven geluk ; de nieuwe Souverein liet hem in
bet bewind . Ditzoudegeen ongunttig vermoeden omtrent
zijne verdientte kunnen doen opvatten ; anderen , echter,
befchouwen dit als cen gevolg zijner intrigues . Men
nail , dat de Graaf VAN HAUGWITZ bet plan in bet hoof d
had vats eene Coalitie met Oostenrijk, v66r den flag van
Marengo .

In den fare i8o4 verzocht deze Staatsdienaar zijn oustflag ; men verzekert , dat bet niet uit eigen beweging gefchiedde, maar flat zulks bet werk van den Kabinetsraad LOMBARD was , die hem deed vervangen door den
Baron VAN HARDENBERG, zoo treurig vermaard om zij+
nen woedenden haat tegen Frankrijk. Nogtans werd de
Deer VAN HAUGWITZ terug geroepen in den jare i805,
en aan den Keizer NAPOLEON in Moravie gezonden .
Duizend verhalen verzekeren , dat de Pruisfsfche Staatsdienaar, de tijding van den flag bij ~lusterlitz hoorende,
uitriep : „ God dank! wij hebben overwonnen!'" Deze
uitroeping alleen openbaarde de geheele ttaatkunde van
bet Kabinet van Berlijn . De Heer VAN HAUGWITZ foot
thans bet verdrag van Weenen, en kort daarop een ander,
over hetwelk hij in eigen perfoon to Parijs in ond.erhandeling trad . Het oogenhlik der hoofdkrifis verfcheen .
De Graaf VAN HAUGWITZ wordt wel niet befchuldigd,
den oorlog tegen Frankrijk gewild to hebben, maar diets
niet to hebben kunnen beletten . De Graaf volgde den
Koning naar het leger ; na den flagvan 7enain ongenade
vervallen, heeft hij zich naar zijn landgoed Kra pitz,
in Silefie e , begeven , alwaar men zegt dat hij blind is
gewordert .
KAREL AUGUSTUS, Baron van Hardenherg, Kabinett•
Minister . In Hanover geboren, Was hij genoodzaakt,
zijn Vaderland to verlaten, in gevolge van een gefehii,
welk hij met een Engelfch' Prins had , die bij zijne
vrouw zijn hof maakte .
De Hertog VAN BRUNSWIJIC
erntving hem minzaam , en prees hem aan bij Koning
TREDERIK WILLEM DEN II, die hem sanfelde tot Directeur van de Prinsdommen 4nfpach en Bareuth. lfij was
'bet, die, na den dood van den Grave VAN GOLZ, de
onderhandelingen met Frankrifk voortzette, en dezelve
tea
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ten einde bragt door den Vrede van Bazel, in den Tare
:j 7g5 . Het blijkt niet, dat hij bij deze gelegenheid de
achting van bet Franfche Gouvernement heeft gewonnen,
hetwelk, federt then tijd , zijne eerlijkheid heeds gewantrouwd heeft ; een vermoeden, door geheel Europa
Itangenomen en bevestigd.
Toen evenwel, in den jare i8o4, de Graaf VAN HA,xUGWITZ zich naar zijne landgoederen begaf, meende men
dat hij niet beter daft door den Heer VAN HARDENBERG
kon vervangen worden . Lei geboren Hanoveraan zijnde, en diensvolgens een onderdaan des Konings van Engeland , fcheen hij, in alle omftandightden , ziGh in gemoede verpligt to rekenen tot eene blinde verknochtheid
aan de belangen van het BritfcheGouvernement . Lieden,
die voor wel onderri t worden gehouden, hebben veraekerd , dat deze gemoedelijkheid nog veriterkt wend : door
een penfioen , welk de Heer PITT aan den Pruisffchen
Staatsdienaar naauwkeurig deed betalen . Derhalve vettoonde hij de hooding niet van FREDERItt WILLEM to dienen, dan om GEORGE DEN III dies to beter to kunnen
dienen , aan wien hij Pruisfen heeft verkocht , zoo
als hij hem geheel Europa zoude hebben willen verkoopen .
De overwinning van Austerlitz alle de plannen, te,gen Frankrijk door den Heer VAN HARDENBE •R (r
beraamd , hebbende overhoop geworpen , moest hij
de fchande ondergaan van zijne verdediging in uit.,
ivlugten to zoeken , die de bogtige ftaatkunde van eert
Ilabinet , hetwelk doo,r den loop der voorvallende za .
ken gezwenkt en gelzwanid werd , in vollen dag plaatften .. De ophelderende aanreekeningen van bet Fraufhe,
officieele dagblad ontmaskerden eindelijk volkomen dent
Baron V N HARDENBERG . Hij vertoorde den fchijn v, n
of to zien van bet bewind der zaken in den zomer des .
aars 18o5, om aile de listen en lagers, welke hij beituurle, to beter to kunnen nagaan . Van nieuws verfehleen
hij, nadat de Heer VAN HAUGWITZ in onge ; ade was
vervallen, en wijdde zich onbeteugeld en fchaarrteloos
toe aan al wat bet Britfche Minill:erie van hem vorderde , tot dat de flag van Friedland en de Vrede van
Tills: hem in bet nets deden terugkeeren , waaruit bet,
to wenfchen ware, tot Neil van bet tnenschdom, dat
dit wezen, door zijne tijdgenooten de Geest des Kwaads
gebijnaamd, nooit ware voortgekomen .
De
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Derab1nets-Raad LOMBARD ; een der hatelijkfte kAraic.
De laagheid zijters , in deze Galerij opgehangen .
ner geboorte en de beuzelachtigheid van zijnen fmaak
zijn de minst zware verwijten , hem gedaan .
Door
fREDERIK DEN GROOTEN Uit bet Kollegie verwijderd,
fcheen hij , onder diens opvolger , naar geen hooger
roem to ftreven , dan om in Franfche verzen wel to vertalen . Hij heeft eene vertaling gegeven van het vierde
boek der Eneide , en van eenige brokken van ossIAw.
In z8oo werd hij Kabinets-Raad . In Pruisfen is, of was,
die post van oneindig meer belangs dan men denkt .
Deze Raden bereidden of bekibbelden , zoo als bet
uitviel, den arbeid. van den Minister der buitenlandfche
zaken .
De Heer LOMBARD wordt befchuldigd, niet
alles gedaan to hebben wat hij konde , om zich te .
gen de dolle ontwerpen van den Baron VAN HARDENTot ftraffe van deze zwakheid
BERG to verzetten .
werd hem opgedragen, van wijd en zijd de fpreekwij .
zen op to zamelen, waaruit hij bet beruchte Manifest
tegen Frankrijk verVaardigde : een fluk , welk niet vroe.
ger dan to gelijk met de tijding van den flag van
Anfena in alle de hoofdfteden van Europa kwam .
deren fchrijven dit Manifest toe aan een ellendigen Schrijver, GENE genaamc'
Hoe bet zij , de Raad LOMBARD , na de nederlaag
van bet leger door Stettin trekkende , werd op last der
Koninginne gevangen genomen , als een fnood misdadige , nadat bet graauw hem met modder had bevuild .
De Koning deed hem in vrijheid itellen . Niet anders
is thans de Beer LOMBARD bekend, dan als aanblijvende
Geheimfchriiver der Akademie van Berlin . Men zegt,
dat hij een Franfch Treurfpel onder handen heeft .

LEVENSGESCHIEDENIS DES DICUTERS TORQUATO
TASSO .

W

(Fervolg en flot van bl . 374 .)

egens de beweegredenen, die TASSO denbflui
ten om naar Ferrara weder to keeren, ftemmen de
Schrijvers niet overeen . Eenigen verklaren , dat hij ,
welhaast moede van in 't donkere to leven , en onverdul .
dig
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d,g wordende otn's Hertogs ('oust to herwinnen, oft eigene beweging befloten had, bet op 's Prinfen edelmoei
digheid to laten aankomen . Dit gevoelen fchijnt, in de
daad, ontleend to worden uit TASSO'S eigene woorden,
in eenen Brieve, door hem aan den Hertog VAN URBINO
gefchreven , in welken hij verklaaet ; „ dat hij gepoogd
had den zoen met den Hertog to treffen , en ten dien
einde hem menigmaal gefchreven had , alsmede aan de
Hertogin VAN FERRARA, aan de Hertogin VAN URSINO,
en aan de Prinfen r.nONORA ; dock dat hij nimmer eenig
antwoord ontving dan van de laatstgemel-de, die verzekerde hem van geen' dienst to kunnen wezen ." Wij
zien hieruit y dat TASSO erkent , wederfchrijven van die
Prinfesfe ontvangen to hebben ; en uit hetgene hij van
den inhoud zegt, is het hoogst redelijk to veronderflel .
len, dat hij zeer omzigtig wilde zijn, om den wezenlijr
ken inhoud aan den Hertog VAN URBINO to openbaren,
daar zijne zaken met die Prinfesfe zoo kiesch fto.nden . Deze blijkbare voorzorge, om den acrd zijnerbriefwisfelinge met haar to bedekl.en , fchijntfterkte bij to zattea aann de
vroegere veronderflellingen zijner ongemeene verknocht
heid aan haar ; en, alle omflatidigheden wel overwogen
zijnde, gelooven wij, dat het meet dan waarfchijnlijk
zal worden, dat hij near Ferrara wederkeerde op het bij.
zonder fchrijven van LEONORA .
De Hertog ontving TASSO fchijnbaar met neet veel vol .
doenings, en gaf hem vernieuwde blijken van hoogach .
tinge ; doch dit was niet alles , wat TASSO verwaehtte4
Zeer was hij er op gelteld, dat zijne fchriften, die in
's Hertogs harden waren, hem zouden worden wederge,
geven ; doch dit kon hij op geenerlei wijze verwerven .
Zijne vijanden hadden zulk een overheerfehenden invloed
op ALY}ONSo bekomen, dat zij hem deden gelooven, of
voorwenden to gelooven, dat TASso als Dichter alien vuur
verloren had , en , in zijn' tegenwoordigen toefland ,
buiten that was, jet nieuws ten voorfehijn to brengen,
of zijne vroegere dichtwerken to befchaven . De Hertog
maande hem fteeds aan, om voor het vervolg alleen cen
eruct en bedrijfloos leven to leiden . TASSo was vol
welling over dien raad, en geloofde, dat 's Hertogs
verlangen alleen was ., dat hi zijne Letter4 efeningen zou
laten varen, en het overige zijner dagen in ledigheid en
enberoemdheid ilijten . „ Hij poogde," fchrijft tlij in
ten' Brieve aan den Hertog VAN vxnirto, ,*, ttti den
fcha*
MEN(; . 2$03. 140 . IQ.
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verlater van den Parnas to maker, en denzek
yen voor de tuinen van EPICURUS to verwisfelen ;
tonielva
louver zinnelijk genot to betreden, onbekend
ran VIRQJLIUS, aan CATULLUS, aan IlOEATIUS, en
se1fs aan LUCRETIUS . "
TAM herh.aalde zijne aanzoeken, wegens de wedergave zijner papieren ; doeh de Hertog bleef onverbiddeiijk, en, om 's Dichters kwelling to 7ermeerderen en
ten boogilen top to voeten , werd alle toegang tot dt
Prinfes hem afgefneden . In 't einde mode an roods,
looze aanzoeken , verliet hij andermaal Ferrara , en
nam , gelijk hij zich rtitdrukt, de vlugt als een andere
BIAS, zijne boeken en gefchriften achterlatende .
Hij begaf zich naar Mantua , waar hij den Hertog
GUGLIELmo in eenen afgematten ouderdom voncl, en
weinig genegen om hem tegen den Hertog van Ferrara
le beichutten . De Prins V1NCENTIO GONZAGA ontving
hem we] met veel toegenegenheid, doch was to jong om
hem onder befcherming to nemen . Van daar trok hij
!pair Papua en Venetie ; dart , overal zijne vrees voor den
Hertog van Ferrara met zieh voerende, nam hij ten laatale zijne aoevlugt tot den Hertog VAN URBINO (*), die
hem veel belecfdheids betoonde, doch misfchien weinig
enegen was, Gill ASSO'S wille, met zijn' Schoonbroee
der in onmin to geraken . Hij raadde den Dichter aan,
dat hij liever naar Ferrara Eou to rug keeren ; hij volgde
dien raad , en befloot nogmaals zijn geluk bij den Her .
fag to beproeven .
ALPHONSO I misfchien verbitterd door TASSO'S vlugt~
.en voorgevende to gelooven , dat to gezette letteroefeningen 's Mans herfenen ontiteld hadden, en dat eerie
ltrikte levenswijze noodig was om hem to herftellen, liet
.
hem naauw opiluiten in het Hospitaal van St. Ana
TASSO beproefde alle middelen om den Hertog to veryachten en zijne vrijheid to verwerven ; dan de Hertog
beantwoordde alien , die zieh net voorllellen van dien
card tot hem vervoegden, met deze of dergelijke woor .
den : , dat, in itede van zich to bemoeijen wegens de
klagten eens perfoons in TASSO's fl-a=, die zoo weinig
wist to beoordeelen wat voor hem best was, zij vleeleer
hem hadden aan to raden Otn zich to Onderwerpen aan
1hhodelijk

(4)

zoo.

bud 35 jarea.
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g6odanig2 middeletl van herttel, als men, in dien toGltand, voor hem noodig oordeelde ."
Deze opf uiting dompeide TASSO in de wan1topigf€e
gefteltenisfe : hij gaf zich over aan zijn ongelukkig lot ;
en de handelwijze, omtrent hem gehouden ter genezinge
van zijne voorgewende zwakhoofdigheid, had hem bijbans tot volflagene krankzinnigheid vervoerd . Zijne
verbeelding werd zoodanig ongefteld, dat hij geloofde,
dat zijne kwaal niet natuurlijk was ; hij verbeekide zich
fomwijlen, dat hij gepl'aagd ward door een' Geest, die
geftadig zijne boeken en papieren in de war bragt ; en
deze vreemde denkbeelden werden misfchien vertterkt
door de parten , welke zijn oppasfer hem fpeelde . Terwijl TASSO zich in dezen beklagenswaardigen toeftand
beyond, fchreef hij deze aandoenli'jke regels
To, cue me vai in Pindo,
Ivi penile mid tetra ad un c presto ;
Salutala in mio nome, e cilia pai,
Ch'io fon dagl'anni e da fortuna appresfo (*) .
Deze tweede opfluiting van TASso duurde veel langer
dan de eerfte . Hij vervoegde zich to vergeefs tot den
Paus , den Keizer, en de Mogendheden van Italie, om
zijne vrijheid to herkrijgen ; tot dat hij ten Iaatfte , na
eene zevenjarige gevangenis, de zoo vurig gewenschte
Vrijheid op de volgende wijze verwierf .
CA SAR VAN ESTE zijne nieuwe Bruid, VIRGIMA fl
$tEDICIS , naar Ferrara gebragt hebbende, kwatnen alb
len , die betrekking hadden tot dat doorluchtig Huis,,
bijeen . In geheel de Stad was niets anders to zien, dan
feest- en vreugdevieringen . VINCENTIO GONZAGA Van
Mantua onderfeheidde zich boven alien ten Hove des
Hertogs . Deze Edelman trad zoo ernftiF voor TASSO
bij den Hertog in de bresfe, dat hij in t einde dienk
vrijlating verwierf (t) en hem met zich naar Mantmt
nam, waar hij eenigen tijd verbleef na den dood van decd
Hertog oUGLfaLMO , en vele gunften genoot.
Men
(*) Cif, die naar Pindus gaar, waar mijste harp aah gee
cipres hangt, groet deze uit mips' naam, en segg, dal ih gebskt
ga onder jaren en onheilen .
(t) Oud 4a jaren .
F f a
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Men- verhaalt, dat de jonge Prins, uit den nardvrod
lijk, zijne vermaaknemingen door het voorbeeld van een'
Philofooph willende wettigen , drie Zusters bij TASSO
bragt om to zingen en to fpelen : deze drie jonge Duffers
waren alle fchoon , doch niet van de ftrengfte zeden .
Na een kort gefprek met TASSO, verklaarde hij hem, dat
hij er twee zou medenemen, en de derde bij hem laten ;
keuze had hij van de drie . TASSO antwoordde, „ dat
Let PARIS duur to ftaan kwam, aan eerie der Godinnen
de voorkeus gegeven to hebben ; dat hij daarom, met
's Prinfen verlof, ze alle drie zou bij zich houdgn ."
De Prins vatte hem op zijn woord, en ging been .
TASSO liet de drie Zusters, na eene korte wijl verblijfs,
met een gefchenk van zich gaan .
Eindelijk weder-moede van in een gedurigen ftaat van
afhankelijkheid to leven, befloot hij naar Napels to gaan,
en to trachten zijn moederlijk erfgoed to krijgen, 't geen
in beflag genomen was door hare bloedverwanten , ten
tijde dat hij met zijn' Vader BERNARDO in ballingfchap
ging . Dit dacht hem bet Unig middel om zich in eenen
zoo tang gewenschten levensftand to plaatfen. Hij vervoegde zich bij zijne vrienden, en, brieven van voorfchrijving aan den Onderkoning verworven hebbende,
nam hil affcheid van den Hertog van Mantua, en trok
naar Bergamo (*), waar hij eenigen tijd verbleef en vats
daar naar Napels toog (t) .
Terwijl TASSO zich to Napels onthield, zijn' tijd verdeelende tusfchen zijne letteroefeningen en bet voortzetten van zijn regtsgeding , haalde de jonge Graaf VAN
PALENA , die hem hoogachtte, den Dichter over, om
eenigen tijd ten zijnen paleize to verblijven ; doch deze
had, in dit geval, niet geraadpleegd met zijnen Vader,
den Prins VAN CONGA , die , fchoon hij TASSO hoog
waardeerde , nogtans niet kon goedkeuren, dat zijn Zoom
ten zijnen huize zou laten toeven den Unigen perfoon,
die overgebleven was van eene Familie, ten eenigen tllde
aan den Prins VAN SALERNO verbonden . Een gefchil ,
't welk daaruit waarfchijnlijk zou ont[taan tusfchen den
Vader en den Zoon , bewoog TASSO , zijne eigenaardig goede gefteltenis opvolgende , alle gelegenheid tot
gefchil weg to nemen ; hij verliet Napels , en vertrok
naar
(') Oud 43 jaren .
(t) Oud 44 jaren .
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naar 13ifaccio (*) met zijnen Vriend MANSO , in Wiens
gezelfchap h"ij eenigen tijd zeer gerust leefde .
Gedurende die zamenwoning had MANSO gelegenheid
om de zonderlinge uitwerkfels van TASSO's zwaargeestigheid na to gaan, en redentwistte menigmalen met hem
wegens den gemeenzamen Geest , met welken hij voorgaf to verkeeren . MANSO poogde to vergeefs zijn' Vriend
to overtuigen, dat bet geheelenal een bedrog was van
eene ongeftelde verbeelding : TASSO hield ftijf en tferk de
wezenlijkheid van 't geen hij voorgaf ftaande, en ver .
zocht NANSO, dat hij_ tegenwoordig zou wezen bij eene
van die zoo geheimzinnige zamenkom[ten . - MANSO
swim 's volgenden daags bij zijnen Vriend, en, terwiji
zij in druk gefprek zaten, befpeurde hij, dat TASSO seer
fchielijk de oogen op een venfter onwrikbaar vestigde
en in cene ortveranderlijke houding bleef. Verfcheide
keeren riep hij TASSO bij zijn' naam , doch kreeg geen
: „ ITaar is de
-antwoord . In 't einde riep TASSO Hit
vriendelijke Geest, die gekomen is om met mij to fpre .
ken! - Zie , en gij zult overtuigd worden van de waarheid, welke ik bij u beweerde!" - MANSO hoorde
die taal met veel verwonderings ; hij zag om, doch ont .
dekte niets dan de zonneftralen door bet venfter fchij.
nende ; hij keek geheel de kamer rond, maar kon niets
vreemds ontdekken . Op bet oogenblik , dat hij wilde
vragen waar de vermeende Geest was, hoorde hij TASSO
met den grootiten ernst fpreken, nu eens vragen doende
aan den Geest , dan weder antwoorden gevende . Dit
alles ging op zulk eene bevallige wijze toe, onder bet
bezigen van de verhevenfte bewoordingen , dat MANSO
met bewondering luisterde, en geen trek gevoelde otn dit
onderhoud of to breken . Ten laatfte eindigde dit gefprek
met bet vertrek van den Geest, gelijk nit TASSO'S zeg.
gen bleek, die, zich tot MANSO wendende, vroeg, of
nu diens twijfelingen waren opgeklaard? MANSO !fond
meer dan ooit verfteld ; hij wilt naauwelijks,, wat hij
van zijns Vriends toeftand moist denken , en ontweek
alien verder onderhoud omtrent deze zaak .
Bij het uaderen van den winter begaven zij zichwedernaar
Napels, wanneer de Graaf VAN PALENA Op nieuw krachtig aandrong om bij hem den intrek to nemen ; dan TASSO,
bet zeer ongeraden vindende aan dit verzoek to voldoen,
be(4) Oud 45 jaren .
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hefloot iaaar Rome to gaan , en daar den kiting van he,
ver-wijlend regtsgeding of to wachten . . . Iijj onthield zich

,pmtrent een jaar in die Stad, hooggestcht bij Pans SIXTUS
Dzty V, wanneer hij, naar Floreice uitgenoodigd door
FERDTNAWDO , &rorashertog .van Toscaneu, (die Kardi+
,naal to Rome geweest was, . Wen 'rASSO zich de eerfle
keer aldaar onzhield , en nu 's Paufen invloed to hulp
nam , cam een beaoek van TASSO to verwerven) d}t ver;toek niet kon wedetftaan, maar naar Florence trok, wear
hij een allergunftigst onthaal genoot (*) .
Nobtans konden alledevriendfchapsbetooixingen, hem
ten Hertoglijken Hove bewez.en, noch :alle de beloften,
hem gedaan, de Re'fde tot zijne :geboorteplaats overwin,
nen, of bet hevig verlangeat, ow een afgezonderd en onitfhankelijk leven to leiden, deaupett . Hij .nam overzulks
afffheid van den GrQOtheatog , die hem, bij zijn ver*
trek, met ruime geGcih .enken wilde begiftigen ; dan TASSO
ken, naar gewoonte, n,ieut overgeha.afd worden om meer
-&an to nemen dart zijne tegenwoordige omftandighedeA
yorxterden .
Over Rome keerde 'liij naar Ntapels weder (t), en, de
onde Prins VAN CONGA arntrent dezen tijd geftorven
zijnde , haalde de - jonge Oxaaf VAN :PALENA , door de
tusfchenkomst van NAwso, hem over, om zijn' intrek
in het Paleis to nemen . Hier zette TASSO zich tot her
herzien van zil'n 7eruzalem, of liever tot bet vervaar,di9
gen van een nieuw Werk, getiteld
?eruzajlem vernmeeso
igrd . De Prins VAN CONCA , nniet willende dat iemand
hem zou'berooven van eenen Dichter,ofeen .Dichtwerk,
zoo uitmuntend, liet zoo naauw op TASSO achtgeven,
dot deze bet bemerkte . Hierover to onvrede , verliet hij
Uprinfen Paleis, en begaf-zich naar zijn' Vriend 1vtANso .,
waar hij leefde , volkotnen meester van zichzelven ek
van zijne bed .rijven : nogtans bleef hij op eenen goedea
Voet met den Prins VAN CONGA .
Korten tijd daarna gaf hij zijn Veruzalew vermeesttd
in 't licht ; welk Dichtftuk, naar de-aanmerking van eett
,Fransch Schrij.ver, „ eene genoegzante proeve oplevert
van de ouregtmatighVid der :oordeelveiingen over 's :Dich.
ters '_Verulzalem .verlose•; naatdemaal Yeruaalem vermeesterd,
waar-in hij zich poogtle to fehikken naar rienfmaak .zijner bee

1*) Oud 46 jaren .
Oud 47 jaren.
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oordeelaren , niet ontvangen werd met de2elfde goed .
keuring als zijn voorgaande Dichtwerk, waarin hij den
ruimen teugel gaf aan zijne geestdrift ." - TAsso had
vok het plan om eene 'derde verbetering van het zelfde
Dichtwek to geven, t geen, zoo ons berigt is, e]eels
uit `8eruzalem verlost, deels uit yaruzaliew vernweestord e¢kt
beftaan hebben ; doch dit Werk wend nimmer voitooid .
Evengemelde,Franfcke Schrijvermerktpp, „dat,,tjaaralle
waarfchijnlijkheid, dit laatfle Werlt bet eert'ce niet zoti
geevenaarti hebben ." (*) En, indedaad ., onza .Diehter
fchijut zijne beroemdhei :d verfcbukligd aan .7eruzalern Yerlost ; bet, tweede Dicbtiluk, op clit .oalderwerp weinig be
kend zijnde .
MANSO's lustplaats had een vrij uitzigt op zeo .
TAsso met zijn' Vriend en scipia BELPRATO , al4Nso's SchoonInoeder, op het zowerhuis zittende, en de
zeebaren door een geweldigeti f1otcn in heftige beweging ziende , gaf BELPRATO zijne verwondering to ken. .
pen aver de roekeloosheid en dwaasheid der menfchett-,
iinn zich bloot to ftellen aan de woede van een zoo oft,
fuimig element, waarop zoo vela-n fchipbreuk geledeu
Madden . s• ,, En nogtans," gaf TAsso hem daarop to
verftaan, " gaan wij . zonder fchroom to bedde, wag
zoo velen elk oogenblik fterven . Geloof mij , de dooft
zal ons overal aantreffen ; en di4 plaatfen, welke ons de
sninst pvaarvolle toefchijnen, zijn Met altoos de vel,ligite
Terwijl TASSO zich hij zijuen Vrietld MArtso ont .
bield, werd . HIPPOLITO ALDROBANAD* tot Pans verheven, onder den •inaam van CLEMENS DEN VIII . Diens
twee Neven, CVNTHIO en PIETRO ALDROBANDIN ;, we rden met den Kardinaalshoed vereerd . De eerstgeluelde,
naderhand de Kardinaal van ST . GEOxc$ geheeten , wa$
de oudlte , een groot voorftander der Wetenfehappen.,
en een begunftiger der Geleerden : hij had TAsso leeren
kennen , toen dew zich de jongfte keer to Rome ont .
hield, en zeer groote hoogachting voor hem opgevat .
Thans noodigde hij den Dichter ult om to Rome to ko .
men , en deed zulks met zoo veel ernst, dat doze hot
Met kon weigeren, en befloot nogmaals zijn fill verblijf
to Napels- to verlaten .
De greozen van den Kerkelijken Staat thans zeex on .
vel(') X e dt T .+s:P, a 4m/Ierdara, 1693.
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zijnde door omzwervende Banditti , gingen do
rejzigers , veiligheidshalve , in groote Gezelfchappen
op weg .
TASSO vervoegde zich bij een van deze ;
doch , wanneer zij in bet gezigt kwamen van Mola,
cene kieine Stad nabij Gaieta , kregen zij kundfchap ,
dat SCIARRA, een berucht aanvoerder van Rooverben
den, daarom({ reeks was met veel van zijn yolk . TASSO
was van oorcieei , dat zij de reis moesten voortzet,,
ten en Uachten zichzelven to verdedigen , indien -zij
wierden aangevallen ; dan de meerderheid was tegen then
raadflag, en zij gingen veiligheidshatve naar Mola, waar
zij eenigen tijd bleven, daar die Stad, als It ware, in,
getloten was door SCIARRA . - Dan deze, Onverlaat,
vernetnende dat TASSO een van bet reisgezelfchap uitmaakte, vaardigde een bode aan hem af, met verzekering, dat hij veilig zijne reis kon voortzetten, en aanbod om hem to geleiden , werwaarts hij begeerde . TASso bedaiikte hem, doch wees het aanbod van de hand,
waarfchijnlijk niet verkiezende of to _gaan op bet woord
van een zoo f eeht beruchten . SCIARAA zond hem daarop
ten tweeden bode , TASSO onderrigtende , dat hij,zijnenthalve , zijn yolk zou doen terug trekken en den weg
vrij laren . Hij deed zulks , en TASSO zette onbelemmerd
zijne reis naar Rome voort .
Te Rome werd hij, op de heuschIle wijze verwelkomd
door de beide Kardinalen en den Paus zelven . TASSo
vervoegde zich op eene meer bijzondere wijze bij den Kardinaal CsYNTHTO , als den man , op wiens aanraden hij to
Rome gekomen was : nogtans verzuimde bij geenszins ,
ook zijne opwachtingen to maken bij den Kardinaal AL.
DROBANDINI : hij verkeerde met beiden gemeenzaam . -De beide Kardinaails en cenige andere Kerkhoofden hielden eene zamenkomst , en raadpleegden , onder andere, over het beste middel om de losbandigheid in bet
verfpreiden van Paskwillen to beteugelen . Ken hun,.
3jer flelde voor , om bet beeld van Patquin to vermorfelen en in de rivier to werpen . TASSO's gevoelen werd
gevraagd ; zijn raadflag luidde , dat bet veel veiliger zcu
wezen , bet beeld to laten fl:aan : want dat anderzins,
van de brokken, eene groote menigte van Kikvorfchen
gan den oever van den Tyber zou opkomen , die niet
gouden ophouden den ganfchen nacht to fchreeuwen . De
aus 11 aan wien de Kardinaal ALDROBANDINhet geeurce
verhaald had, pndervroeg TAsso over dit ftuk .
,, , Is
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„ "t Is waar, Heilige Vader! " fprak hij, ,, dit was
Fnijn gevoelen, en ik za1 er bijvoegep, dat, indien uwve
Heiligheid Pasquin wil doen zwijgen, bet 6enig middel
is , aan her yolk zoo veel werks to verfchafffen , dat zij
geen tijd hebben om eenige Paskwillen to maken , of
de taai des morrenden ongenoegens re doen hooren ."
in 't einde wederom her leven eens Hovelings moede,
kreeg hij verlof om naar Napels terug to keeren tot bet
voortzetten zijner pleitzake (*) . Bij zijne komst to
dier Stede nam hij zijn' intrek in bet Klooster van St . Severinus bij de Vaders van St . BenediElus .
Dezerwijze Was TASSO nogmaals in een' Nat van rust
an bedaardheid , zoo hoogst overeenkom[tig met zijne
geaardheid, wanneer de Kardinaal CYNTHIO weder een
niddel vond om hem naar Rpme to roepen, daar hij bij
den Paus bewerkt had, om hem de eere aan to doen,
dat hij op lief Kapitool met den Dichterlijken Lauwer
zou bekroond worden . Schoon TASSO zelve niet in 'C
allerminfte gefteld was op zulk eene openbare praal,
liet hij zich nogtans door anderen, en bijzonder door
zijnen dierberninden Vriend rMNSO, overhalen ; dan hij
betuigde dezen teffens, dat hij her alleen deed op diens
ernftig aanhouden , niet in afwachting van die dichteriijke zegepraal , welke hij heimelijk voorgevoelde dat
geene plaats zou grijpen . Sterk was hij oncroerd bij bet
affcheid van MANSO, en zeide hem vaarwel als iemand,
die dacht zijnen Vriend niet weder to zullen zien .
Op zijne reize naar Rome trok hij over den Berg Car.ino, om zijne eerbewijzing of to leggen aan de overblijffels van ST . BENEDICTUS , voor wien hij eene bijzondere hoogachting koesterde . FIij hield her Kersfeest
in dit Klooster, en vertrok van daar naar Rome, waarhij met den aanvange des jaars 1595 aankwam (f) . Bij
zijne komst in die Stad werd hij begroet door vele Kerk .
hoofden en Mannen van rang, vervolgens ingeleid bij
de twee Kardinalen CYNTHIO en PIETRO , alsmede bij
den Paus, wien her behaagde hem to gemoet to voeren,
„ dat zijne verdienften meer eers zouden doen aan den
Lauwer , dies hij flond to ontvangen , dan die krooa
voortijds gegeven had aan de tot hiertoe daarmede be .
kransten,"
Op
(') Oud 5o jaren .
(f) Cud Si jaren .
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Op niets was men thans bedacht dan op de naderende
plegrigheid . Bevelen werden uitgevaardigd, om niet
alleen 's Paufen Paleis en het Kapitool to verfieren ,
nraar alle de hoQfd#traten, door welke de Staatfie zou
been trekken .
Tao fcheen nogtans weinig op is
!iebben met die toebereidfelen , welke hij zeide ver,
geefseh to zullen wezen . Men liet hem een Dichtftuk
wren, to dezer gelegenheid vervaardigd door zijn° Bloed .
verwant HEaCOI.E TAsso ; hij beantwoordde zulks met
dezen dichtregel van SLNECA
Magnifaca verbs moss grope admota excutit .
Tasso's voorgevoelens werden maar al to waar bevon,
den ; want, terwijl zij op gtmflig weder wachtende war
ion tot bet volvoeren dier Batelljke plegtigheid , werd
de Kardinaal CYrfTiu:o ziek, en bleef eenigen tijd onge.
held ; en toen de Kardinaal begon to beteren, werd
TASSO zelve door eene krankheid aangetast.
Schoon hij nog fleehts zijn een .t.n*vijftigst levensr
gar voltrokken had, was de ouderdom hem door zijne
ecteroefeningen en ongelukken vroegtijdig overgekomen .
Zich verzekerd houdende dat zijn einde naderde, befloot
jij, de weinige dagen, welke hij nog to leven had, door
to b rengen . in bet Klmoster van St . Onuphrius . De koets
van den Kardinaal cYNTxzo voerde hem derwaarts, en
hij werd met de grootfte hartelijkheid ontvangen door
den Prior en de Br .oederen van die Orde.
Tasso's ziekte was thans dermate toegenomen, en zijne krachten warm zoo zeer nitgeput, dat alle geneesmiddelen vruchteloos werden aangewend . Op den Liend.en van Grastnaand tastte hem eene geweldige koorts
nan, misfchien veroorzaakt door bet eten van eene melk,.
fpijze, waarop hij zees gefleld was . Zijn leven was
nu in hat oogfchijnlijkst gevaar : de beroemdfte Artfea
uit Rome ftelden hunne kunst to werk to ziiner herfteljinge ; doch to vergeefs : zijne kwaal verflimmerde van
dog tot dag. - RnnALDINI, 's Paufen Lijfarts en TASso's Boezemvriend , hem onderrigt bebbende dat ziji
laatfte levensuur naderde, omhelsde TASSO hem teederlijk, en bedankte hem met eene bedaarde houding voor
die tijding ; daarop de oogen ten Hemel heffende ,
„ dankte hij GOD , wiens goedheid bet in 't einde behaagde, hem, na zoo fang een form, in veilige haven
to
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tie brengen ." Sints dat oogenblik fcheen zijn hart geheel onttlagen van tijdelijke zaken ; hij ontving de laat.
Re Kerkgeregten in de Kapel des Kloosters, door do
l3roederen derwaar's gebragt . In zijne kamer terug ge.
keerd, vroeg men hem, waar hij wenschte begraven to
worden ; hij verzocht, dat zulks in de Kerk van St,
Wanneer men verzocht,
Onuphrius mogt gefchieden .
dat t»1 zijn' uitertten wil in gefchrifte zou doen ftellen,
en zelf bet graffehrift opgeven , om op zijne zerk
to plaatfen, zeide hij grimlagehende , „ dat bij, wat
her eerfte betrof, over zeer weinige wereldfche goede
ren to befchikken had, en dat, ten aanziene van bet.n
jaatfte, een eenvoudige Grafzcrk hem genoegzaam zou
Oekken ."
Hij Ifelde den Kardinaal CYNTHIO tot zijn'
Errgenaam aan, en verlangde dat zijne Afbeelding mogt
gegeven worden 4an CIOVANNI BAPTISTA MANSO , als
pnder diens opzigt gefchilderd .
Op den veertienden dag zijner ziekte ontving laij de last .
lie Kerkgeregten . De Kardinaal CYNTHIO , hoorende dat
zijn Wend in doodsnood lag, kwa:n tot hem, mede.
brengende 's Paufen Zegen ; een gunstbetoon, nimmer
vp die wijz .e bewezen , dan aan Kardinalen of Perfoo
nen van deu eerite:n rang . TASSO eerkende die eere met
a11e Godsvrucht en nederigheid , zeggende „ dat dic
de Kroon was, welke hij to Rome •kwam ontvangen ." ..
De Kardinaal hem gevraagd hebbende, of hij nog iets
tltee.r to zeggen had, was zijn woord, „ dat de ddnige
gitnst, welke hij nog to verzoeken had, daarin beftond,
dat de Kard .i-naal de afdrukken van alle zijne Werken
zou opzamelen , en bijzonder van zijn 7eruzalem per.
Ost,, 't welk hij bet alleronvolmaaktfte keurde , en dezelr
W2 aan de vlamm.en opolferen : wel begreep hij, dat dit
zeer moeijelijk zou valien, pi,thoofde van de wijdverfpreid .
laeid . ; nogtans vertrouwde hij, dat -bet niet geheel onmo .
gelijk zo.u wezen ." TASSO felde dit met zoo veel ernsts
en aandrangs voor, dat de Kardinaal, heart Wet willende ontrusten door eene weigering, talk een twiijfelach .
tig .autwoord gaf, dat TAS ; O geloofde , dat aan zijne
'begeerte zou beantwo .ard worden . Hierop verzocht de
veege -lijder alleen to :mogen wezen . De Kardinaal nam
weenende zijn affcheid , latende hem alleen met zijnen
-Diechtvader en Kloosterbroederen . In dezen toeftand
bragt bij den geheelen nachf: door , en leefde tot bet
midden van den volgenden dag , den vijf.en-..twiattig.
ften
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Den van Grasmaand , wanneer hij, bet bezwijken van alle
zijne vermogens voelende', zijn Kruisbeeld omhelsde, zeggende : In manus teas, Domine . . . . Dan hij blies deft
3aatflen levensadem nit, eer hij denvolzin kon voltooijen .
TASSO was Mock van geftalte en welgemaakt, fielder
van kleur, doch wat bleek door ziekelijkheid en letteroefeningen ; zijn hoofdhaar was kastanjeverwig ;zijn
Ward vat lichter, dik en vol ; zijn voorhoofd breed en
hoog ; zijn hoofd groot, en het voorfte gedeelte , in 't
laatst zijns levens, geheel kaal ; zijne wenkbraauwen
zwart ; zijne oogen kloek, doordringend, blaauw van
kleur ; zijn neus was groot ; zijne lippen waren dun ;
zijne tanden welgeregeld en wit ; zijn hals was welgevormd ; zijn borst breed, zoo ook waren zijne fchouders,, en alle zijne leden meer gefpierd dan gevleescht .
Vine flem was clerk, holder, en zijne uitfpraak deftig ;
hij fprak met bedaardheid , doch herhaalde meermalen
zijne laatfte woorden ; hij lachte zelden, en nooit fchaterende . Welbedreven was hij in ligchaamsoefenipgen .
lets voordragende , maakte hij weinig gebaren , en behaagde meer door de fchoonheid en kracht zijner uitdrukkingen , dan door de bevalligheden van gebaren en
~ttfpraak, die een zoo belangrijk gedeelte van de voord' agt uitmaken . , Zoodanig was-TASSO's uiterlijk
vohrkomen : wat zijne Zielsvermogens betreft, bet blijkt
allezins, dat hij een groot vernufr geweest hebbe, en
eene iiel bezat, boven den algemeenen rang verre verheven . Men zegt van hem' dat er nooit een Geleerde
was, nederiger dan hij ;.nmmer een Vernuft, godsdienlliger dan hij ; nimmer een Man, beminnelijker in de za .
menleving dan hij . Nimmer voldaan over zijne eigene
Werken , zelfs dan , wanneer zij zijn' naam door geheel de wereld deden klinken ; altoos to vrede met zijn'
itaat ; zelfs dan , wanneer hem veel ontbrak ,, geheel
vertrouwende op de Voorzienigheid en zijne vrienden ;
hij koesterde geene kwaadwilligheid omtrent zijne groot •
lie vijanden ; alleen wenschte hij rijkdotn to bezitten,
om- daarmede dienst to doen aan anderen ; hij war
fc1 roomachtig om lets voor zichzelven to ontvangen of
to houden, 't geen niet volllrekt noodzakelijk was . Een
zoo vlekkeloos en geregeld ]even kon niet anders dati
in een zachten dood eindigen ; deze nam hem van onder
de levenden weg, in den jare 1595, bet twee-en-vijftigfte zijns levens .
Op
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Op den eigen dag zijns afftervens werd hij zonder
ftaatfie , volgens zijne begeerte, in de Kerk van St .
Onuphrius bijgezet, en door een eenvoudigen fteen gedekt . De Kardinaal CYNTHIO had ten oogmerke, een
heerlijk Grafteeken tot TASSO'S gedachtenisfe op to rigten ; dan dit oogmerk verwijlde zoo lang door ziekte en
andere omftandigheden, dat DxANSO, tien jaren na den
dood zijns Vriends to Rome komend .e, om diens graf to
bezoeken, en 't zelve zonder eenig gedenkteeken vindende , voornam , zelve er een voor hem to ftichten
dan de Kardinaal CYNTHIO wilde bet in geenen deele
toelaten , befloten hebbende then liefdepligt zelve aan
TASSO to bewijzen . MANSO verwierf echter, dat de
volgende woorden op de grafzerk werden uitgehou,wen
BIC JACET TORQU&TUS TASSU5 .
De Kardinnal CYNTHIO ftervende zonder zijn oogmerk
volvoerd to hebben, deed de Kardinaal BONIFACIO nnVILAGUA, uit een doorluchtig Huis van Ferrara afltammende, een ftatelijk Grafgedenkteeken vervaardigen, in
de Kerk van St . Onup hrius , boven bet overfchot van
eenen Man, wiens Werken alien Gedenkteeken overtollig maken .
_--- J
PRAGMENTEN RAKENDE HET HEDENDAAGSCHE GaIEKENLAND . Door wijlen den Heere DANSSE
DE VILLOISON .
lle de eilanders van den Archipel beminnen driftig
hun Vaderland ; zij fchatten hunne dorre en kale
rotfen boven bet aangenaamfte verblijf, even als ULYSSES
Ithaca boven bet ganfche heelal waardeerde ; onophoudelijk vragen zij u, of er wel let fraaijers zij ; alles vine
den, zij verwonderlijk in hun land . Telkens betwisten
zij elkander den voorrang van hun Vaderland . Bezwaarlijk laat zich een meisje van tamelijk goeden huize
overhalen om op een ander eiland to trouwen , en zij
zoude bet zich tot fchande rekenen, hare goederen to
verkoopen, gefteld zelfs, dat deze , in ftede van voordeel to geven, haar tot last waxen . Nimmer zal een
Grie,k
A
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Griek van de eilanden zijn vaderlijk erfdeetverkoopeii, al
vond hij zich genoodzaakt, op een ander eiland to gaan
woven , en de itikomfien daarvan to verliezen . Eveneens befchouwden bet de oude Grieken, en vooral de
Lacedemoniers, vol eils HERACLIDE'S, als fchandelijk,
bun erfdeel to verkgbopen .
De Griekfche vroa'wen bezitten gemeenlijk de fchoonheid niet , welke men in hare ftandbeelden bewondert ;
zij zijn meer bevallig dan fchoon ; doch alien hebben
fraaije oogen, een refit nedergaanden neus, en een eenigzins langen hals . Haar bloed is door dat der Turken be=
dorven, vooral ten tijde toen met de Caratch een zeker
getal kinderen van belderlei fekfe nit elk dorp vervoerd
Werd ; iets, hetvaelk tegenwoordig nlet meer gebeurt .
De fchoonfte eilandfche vrouwen zijn die van Tins
en Siphantus , vooral uit de dorpen dier twee eilanden ; op Patmos, Santorin en Stampalia drinken zij nimmer wijn .
Getneenlijk zi'jn de Griekfche vrouwen zeer vrucht=
baar, en zogen hare eigen kinderen .
Zeer vroeg trouwen de meisjes op bet eiland Stainpadia, gewoonlijk op haar elfde of twaalfde jaar, fomtijds zelfs voordat zij huwbaar zijn . Meer algemeen
waren deze vroege huwelijken v66r de regering van den
tegenwoordigen Kapitein-Pacha , die eene goede tucht
onderhoudt : voormaals waren de ouders beducht, dat
de Turken buns ondanks over dezelve zouden befchik+
ken . Op Patmos warden zij vroeg, fomtijds op haar
tiende of elfde jaar verloofd, doch treden niet vroeger
dan twee of drie jaren daarna in bet huwelijk . Op
Thermine trouwen zij insgelijks zeer vroeg .
De Griekfche vrouwen dragen veel goud, paarlen en
diamanten, ringen en kruifen ; ik heb er op de eilandeni
gezien , die voor tweeduizend piasters kostbaarheden
aan zich hadden , wier inkomen geen honderdvijftig
piasters bedroeg .
De vrouwen op de eilanden ilijten haren tijd met ka*
toenfpinnen met hare meiden ; zeer gemeenzaam levett
zil met deze dienstboden, die meestal even goed als ziJ
zelve opgevoed zijn .
Zeer bang zijn de Crieken yoor hetgene zij bet kwade
dog noemeu ; dit is een aloud bijaeloof . Omtrent de
kracht der Tooverkunde ftaan zij in de zelfde begrippen
als hunne voorouders . Er zijn nog vele bronnen en
ho-
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jtolen, ain Mike het vermogen van verfcheiden ziekten
to genezen words toegefchreven .
Inn den Archipel en in de geheele Levant wordt de
kof$j niet gemaleti, maar met een ijzeren flatnper in een
houten vijzel geftoten ; dit maakt de koflij fijner en is
zuiniger . Op de meeste eilanden gebruikt men er geene
fuiker bij . In bet algemeen wordt er bijkans geen fuiker gebruikt .
Al bet gebak der Grieken words met
honig bereid . Stampalia en Syra leveren de beste falie,
vooral die in bet begin en bet laatst van M :ei in den
dauw words geplukt, en die in de fchaduw groeit ;
men maaltt er van bet bij de Turken dus genaamde
tfai roumi, of Griekfcbe thee ; bet is een zees aangename
en maagverfterkende drank, doch zeer verhittende in
den zomer .
Het gebrek aan weilanden noodzaakt de Santorniotten,
bunne muilezels , van bet begin van November tot
April, naar Pallaia Kammeni (een oud verbrand et.
land) to zenden, alwaar zij gras, doch geen under
dan regenwater vinden .
Men wil , dat zij dik en vet
van daar terugkomen . loch men draagt in de eerfte
dagen zorge , hun weinig to laten drinken , omdat zij,
zulks ontwend zijnde, er ziek van zouden worden .
De best gebouwde fleden op de eilanden zijn
Scio , in den Genueefeben frnaak getimmerd , Mi.
to , Paros en Sphantus ; op Zea heeft men fraaije
huizen .
De ftraten zijn zees naauw, en krielen van varkens,
die den doortogt belemmeren ; die van Stampalia en Serpho zijn zoo eng , dat er geen lijk op de Kataletto kan
gedragen worden ; de mannen leggen bet op een oud ta .
pijt, en dragen bet op de fchouders naar de kerk, die
buiten bet dorp ftaat . De trappen , die in de ftraten
oploopen, beflaan bet grootlte gedeelte van den weg,
en doen de voetgangers ter wederzijde bet hoofd daar .
nan ftooten .
Nergens bijkans op de eilanden ontmoet men veniters , maar flechts houten luiken , die den ganfchen
dag open ftaan .
De vertrekken der rijke lieden zijn verfierd met
flechte portretten , die to Napels, Venetie en fncona
gekocht worden geene fchrijftafels, flechte fluitingen ;
de meeste deuren zijn zeer klein, bovenal die der ker+
ken, uit vreeze dat de Turken to paard daar binnen rid+
den ;
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den ; eerie groote ruimte beneden, en een ladder, die
naar de flaapkamer loopt .
zoo hoog zijn de bedden, dat men op een itoel of eene
tafel moet klimmen om er in to komen ; onder dit bed
is eene foort van kas of kamertje , waarin de dienstboden flapen .
Men vindt fraaije torens of veldpaviljoeiien op de eilanden lVaxia, Andros en Meteline . Op het laatstgei
noemde eiland ., wanneer er eene dochter wordt uitge .
buwd, geeft men haar doorgaans een huis in de itad en
eene olijven plantaadje, in het midden van welke de toYen ftaat . Op de landgoederen der Atheners ftonden
dergelijke wrens .
Den der grootfte geefels van de Levant zijn de wor .
men , die de boeken kviagen , en aldaar ongelijk veel
sneer fchade doen dan fn onze gewesten . Alle de biy
lbliotheeken der Jefuiten op Salonika, Scio, Santorin,
Naxia , en zelfs to Konjlantinopel, vergaan tot ttof ;
de handfchriften op parkement , hoewel later , onderi
gaan, echter, het zelfde lot . Van hier dat men in het
Christen Europa, in Engeland en to Parijs, veel ouder
Criekjche handfchriften ontmoet, dan die van den berg
Athos, Patmos , en van alle de overige boekerijen in de
Levant, welke ik bezochc heb . De boeken, welke ik nit
Frankrijk had medegebragt, waren in twee jaren van de
wormen, geheel ddorknaagd .
Op Palmos, en in eenige kloosters van den berg Athos,
zijn de Monniken verpligt, zich van gefchrevene boeken
voor het Koor to bedienen 4 dit is de reden , dat er,
ondanks de plompe onkunde der Grieken, nog eenigen
zijn, die de Misboeken kunnen lezen, die zij Diet veritaan . De weinige zorge, welke de Griekfche Monni •
ken voor hunne boeken dragen, doet dezelve nog meet
bederven . In bijkans alle kloosters van den berg Athos,
in de meeste boekerijen, welke ik gezien heb, liggen zif
zonder orde in koffers , die op vochtige plaatfen ftaan,
Terwijl ik, op het eiland Siphantus, de Misboeken vast
bet KloosterBrifl onderzocht, zag ik drie muizen uit die
bibliotaphos of boekengraf fpringen .
In vele huizen to Athiene en to Coubrouchisma, bij den
Prins KONSTANTIJN MOROUSIJ, en to Fanal, verjageti
de diensthoden de vliegen, en verkoelen de lucht met
een waaijer ; ook dit is een oud gebruik . TECtENT . Bum .
A . 3. S, 5,
Even
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Even eentari)nig als de gezangen zijn oak de danfen
der Grieken ; altijd is het de zelfde dans, de Rorneika,,
zoo k.eurlijk befchreven in bet werk van den Heere
GUYS. De 111banezen hebben eenen dans , ni ar den Pyr_rhifchen of krijgsdans der ouden gelijkende ; de kleedij
der fhbanezen dunkt mij de zelfde to zijn als die der aloude bewoners van Epirus .
Men danst er altijd naar
de tier. Maar welk cene Her I Hier geldt bet aloude
fpreekwoord : onos pros lyran : „ de ezel aan de tier ."
De muzikan en zingen deuntjes , weike zij fomtijds
voor de vuist zamenitellen : want in Griekenland zijn
vele irnprovifateurs . Zij geven lerenaden aan hunne beminden op den eerften dag van bet jaar .
Op Tinus ltaat eene aloude kolotn, aari welke de dieven , tot aan den middel naakt uitgekleed , worden
vastgebonden ; zij warden }net honig gewreven , en aldus een uur fang blootgelteld aan her fteken der vliei ;
gen en aan de brandende zon, na atvorens ruggelings
op eenen ezel to zijn rondgevoerd .
Het geven van (tokflagen tegen de voetzool was bij
de ouden niet onbek-nd ; zie LIBANII Epit. II9, p .
532 . Onder Keizer MAURITIUS, in den care 583 , werd
door den hals een too enaar geempaleerd , PAULINUS
genaamd I volgens THEOPHYL . SIMOCATTA
Hiat 1.. I.
C. MI . p . 23 .
De aloude Grieken hadden kennis aan een fchouwfpel,
welk men zoo dikmaa .l,s heeft aangehaald als eene uitvinding der barbaren ; ik bedoel het Stierengerecht : dezelve werden gegeven to Larisfa, Ephefe , Bthene e0
ARTEMID . Lib . I C . 9 .
bij de Eleufinifche feesten .
p . I5 .
OpPatmos ziet men de ftudenten en denotarisfen fangs
den weg gaan met een inktkoker , hangende aan den
gordel . NIe€TAS CHONIATn (Hiss . 382) Verhaalt, dat
de Franfchen, na de verovering van Konjfantinopel , otn
met de Grieken den gek to lteken , een inktkoker in do
hand droegen .
De Turken van bet eiland Tenedos halen bet fehaonlte marmer uit Troas, om er graffteden van to makers .
Te Tenedos ben ik bij een Turkfehen beeldhouwer geweest
welke deze begraafplaatfen maakte . Alle de
Grieken van Micani bouwen hunne huizen vats marinerfteenen ., met opfchriften bedekt, die op Doles wotdeyt
gevonden .
MWJG . 1808 . rio . 10.
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Cremee*lijk bepleisteren de Grieken en de Torken dit
warmer met kalk, in den waan van het daardoor fraaijer
to maken: de meeste opfehriften worden hierdoor nit .
ischt . Aldus heeft eel Capneijner Monnik het geenkteeken bepleisterd, hetwelk to 4thtne gemeennjk
de ldntadrn van DEMMOS!HENEs Wordt genoenmd, De Ka .
pitein-Pasha heeft de fchoonfe flukken m armer van Car
en Metelina genomen , ca de znlken gevolgelit , op welke opfchriften ftonden s dezelve met kalk bepleisterd,
en voorts tot het bouwen van Kiosken gebruikt, welkb
hij op daze beide eilanden bezit.
Wanneer de hedendaagfelle Grieken eenen vreemdeling op het middagmaal oath ilen, hetgene zelden gebeurt, kowt, lien zeifden dag , earl lid van het gezirr
berigterr, dat de fpijze zal worden opgedischt . De oudert
badden ook hanne morrilorei , waarfchottwers , zoo air,
TERENTIUS zegt, Heautoxtin. A. T. S . t . monere me
oportet hune vicinum . Dikmaals words de tafel met bloemen bellrooid ; dit is eels aloud gebrtilk ; er wotden piramiden van flecht bemeid vleesch opeengeftapeij9 . lie
bloedverwanten bedietien de tafei. Op eerie bruifoft op
Scto zaten er vijftig menfchen • nan tafel, op welke even
zoo vele hoencters en .vijf-en-twintig kalkoenen flondeil ; ales ward it de zelfde overdaad opgedischt . De
vrouwen en dochters van den huize zitten it ort ann ta .
Op 4ndras eti adfel, Inaar Wren met de bedleriden .
dere eilatiden bediefen de dochters van deft httize de
tafel .
Tusfchen de eertle bn tweede Opdisfching beginnt
zij gewoonlijk to zingett , en meestal kerkgezangen ;
want liefst zingen zij daze, als zij zich willen vermakdn .
Be m-atrozen .hoort gij iai de fbhliteit een getltelte vWX
den kerkdiehst zlngen, zoo als eertijds de Gondoliers to
Niets in'tnusfehen is
Venetie itts nit TASSO op .eiden .
treuriger, drooger en eentooniger dan de muzfi}k der Ceicken, waarvan de hooglte volkomenheid tse azt in het
door den neus zingen ; veel houden zij van eeti gezang
op de verwoestingein , door de AJbanezen aangerigt .
Hitnme gezangen zijn doot •g aans zeer lang : deze ongerijmde rapfodien vervangen de plaats Bier geektige ett
aangename Skalia , welke de ottden n :an tafel zongen .
Sonitijds verfchijnen er ook lierfpelers en zangers, zoo
alt bij de oude Qrieken . Allen dritiken terms op de
gezondheid van elk der gasten ; en wanneei zij lei
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gland eere willen aantlaen , drinkcn zlj die of vie2
glazen .
ANNA CoMrMtA verhaalt (111exiad. L . IX . p . a g .)
dat, terwijl haar VaderALBXIS COMMENus naast zijae Gemalin de Keizerin lag to ilapen , eene kahenier den
ganfchen nacht de wacht hieid , oih meet een waaljer db
vliegen weg to jagen . Dit gebrulk houdt nog ftand op
Zea. Nog ietszonderlinger leest men bijZOtcORAS, Tom .
IL p . 233 . „ Terwijl de Keizerin zoe naast den Room;, fchen Keizer (ALOIRUS DEN 111) to bed lag , liet zij
„ MICHAEL roepen , toenmaats Kamerheer-des Keizers,
„ en haren minnaar, vervolgens Keizer odder den naani
van MICHAEL DEN IV, om haaf de laeenett to wrijven ."
!)nder de dames to KonJtantinopel gaat doze gewoontb
log in zwang .
In bet Koningrijk dVapelt heeft men nog vele Griekfcke
gewoonten behouden . Bij voorbeeid, to Nola, in dell
wijnoogst , genieten lieden van de heife des yolks bet
voorregt, orn aan de grootiie heeren, en nan de dames
zelve, welke zij ontmoeten, de vuiltie woorden tot re
duwen, welke hun in bet hoofd komen . De wljnoog .
hers bedienen tieh inzonderheid van deze vrijheid .
In den avond van St . ?ansdag zag ik to Zea alle de
Criekfche meisjes en alle hare dienstmeiden bij den Beer
oSEPH PANGULS, Engelfchen Conful, vergaderd ; zi
karen met Kedonia omgord ; dat wil zeggen, appelen,
welke zij 's avonds to voren in water hebben latent
Weeken . Zij prenten er hate namen op , verfieren dezelve met bloemen en linten, en, na dezelve in deal
avond van St. .7an to hebben afgelegd , bewttren
zij die zorgvuldig . Indien zij fpoedig rotten, is zulks
ten kwaad teeken ; indien zij , in tegendeel , lang
goed blijven , is zulks een gunftig voorteeken , een
bewijs , dat zij hang leven , en binnen bet jaar zullen
trouwen .
Zorgvuldig wachten zij zich , om bet voeteneinde'
van bet bed niet naar de deur to plaatfen, omdat zij
zulks als een gewislen voorbode van een kort aanfiaanden dood zouden befchouwen, aangezien de lijken in
dezer voege op de baar gelegd worden . In portar, rig4.
dos calves extendit. JuVENALIS .
Op Zondag, to Julij 1785, zag ik op Thermia de begrafenis van eerie vrouw ; zij was in haar kostbaar3t
gewaad getobid, lag met ontbksutie troiaia, an word
Gg .
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op de Kataletto .oflijkbaar gedragen . De overige vrotvsven
volgden het lijk . Hare dochter, die in den trein vooruitging , was kenbaar aan hare hangende haren , welke
zij van tijd tot tijd uitplukte en wrong , onder bet aanbeffen van cen treurgezang , waarvan telkens de fotregel was : Mana mom l mana rnou ! kako opou patha
,, Mija moeder ! mijn moeder ! wat ben ik bedraefd! "
De andere bloedverwanten lieten insgelijks de haren
De Priesters , met eene waschkaars in de
hangen .
hand, verzelden den trein naar de Kerk . Eerst deden
zij gebeden , en zeiden vervolgens : „ Bloedverwan„ ten I vrienden ! geeft den laatiten kus aan onze zUS„ ter ! " Hare dochter treedt eerst toe, hare haren uitplukkende en roepende : Mana mom ! Zeer gevaarlijk
is dit gebruik , wanner de overledene aan de pest
of aan eene befrnettende ziekte is geftorven . Na dent
aspasmos, of bet geven van den kus, gaan de meesten
henen : alleen eene vrouw bleef er , om bet lijk to
ontkleeden ; zij liet bet flechts een Lang hemd aan .
Een papas deed nog eenige gebeden, en gaf den eerlien flag met de bijl . Thans delfden twee mansperfonen den grond op, en wierpen bet lijk in den kuil .
Op Zea , Thermine en Stampalia en vele andere eilanden , begraaft men in de Kerken . Op Egina heb it
den man en de zuster van eene jonge vrouw 's daags
na hare begrafenis op bet graf zien weenen , en bet
met ileenen bedekken : zij was begraven bij eene Kapel midden in bet open veld . Bij de begrafenis van
rijke lieden verfchijnen vele gehuurde rouwklaagtfers
of prcefiece , zoo als ik op Naxia zag, so Januarij 1786 .
GUSTAVUS,
of
DE vzRJA ARVA G.

Eene Hoogduitfche Gefchiedenis.

Grasf
na
Staats- en Krijgsman de luisD eterrijktle
loopbaan to hebben voleiudigd, hid zich met
VAN sELNrrz,

21s

der woon op zijne landgoederen gevestigd . Hij genoot aldasr
den gelukkigften ouderdom ; maar zijne rust was zijns waardig ; alle zijne oogeublikken waren aan bet geluk van zijn
gezin en van zijue Vasfalen gewijd . De Gravin, eene vrouw
van
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van meer don gemeen verland , en van eene onuitputbire
goedheid, ftelde al haren roem in de betrachting van die vreedzame huisfelijke deugden , welke de Duitfche vrouwen zoo
Vitftekend kenmerken . Twee dochters had zij haren man gege .
Yen : JULIA, eene regelmatige en deftige fchoonheid, doch
door een zeker mengfel van zwaarmoedigheid getemperd , geleek eene Romeinfehe maagd van den ouden tijd ; AUGUSTA , met
hare fchoone zwarte oogen , hare losfe geftalte en hare bevalligheden, was eene echte Franfaife .
In den fchoot dezer belengrijke familie leefde, als Rentmeester van 's Graven goederen, GUSTAVUS WALLER, de held
dezer l4istorie . WALLER had tot vader eenen man zonder geboorte en rijkdommen, die nan de Univerfiteit van C6ttingen
met den Graaf VAN slLNITZ had getludeerd, wiens vriend hij
was gebleven, ondanks bet onderfcheid van rang . Bij zijn
overlijden nam de Graaf, met bet lot des kinds begaan , welk
hij naliet, de zorge voor diens opvoeding op zich . Zijne
weldaden droegen vruchten ; binnen weinige jaren werd GUSTAVUS een voorwerp van de hoogfte verdienile . 's Graven
befcherming bezorgde hem den post van Gezantfehaps-Secretaris ; naar IVeenen volgde hij den Prins van . . . , met de
belangrijk!ie zending belast . De berigten des Amhasfadeurs
nan zijn hof waren wonderen van kunde en beleid ; de
Prins leende aan dezelve aijnen naam, en wALLER zijne hekwaamheid. Zeer gemakkelijk en zeer gevallig vond in bet
eerst de Prins deze wijze van werken ; maar de overige ledea
van bet Gezantfchap den Prinfe hebbende onder bet oog gebragt, dat bet ohvoegzaarn was, dat eon jongeling, als GUSTAVUS, ailes wilde weten en doen , werd de arme wALLER
21s een wargaest verklaagd, en de Gezant liet hem gaan .
De Graaf VAN SELRITZ had dien flag niet kunnen weren ;
doch hij haastte zich ten minfte, om dien re heelen, door
den eerlijken GUSTAVUS to noodigen , om zich onder zijn
ongeluk to vertroosten in den fchoot van ware vrienden .
De Graaf vond een middel, om hem zijne weldaden to doen
aannemen, door hem bet befluur van zijne onmetelijke fchatten aan to bieden . WALLER gaf zich gebeel over aan zijnen
nieuwen post ; hij toonde , de omflagtige ledigheid met de
wezenlijke werkzaamheid nooit verward to bebben ; alles
bloeide en tierde om hem been .
's Graven edele vriendfchap was er op bedacht,om alles to
doen verdwijnen, hetgene voor bet oog van bet publiek al to
duidelijk zoude vertoonen de betrekkingen van afhankelijkheid en ongelijkheid, in welke GUSTAVUS to zijnen opzigte
zich beyond . Altijd bekleedde hij eene vereerende plants in
de talrijke bijeenkomilen zoo wel als in de kleine familiehringen . Wat konde er derhalve aan WALLERS geluk ontbreken, iudien eei heir elijke hartstogt de rust van zijn aanweaen
vies
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niet tape kowen floren 2 JULIA'S fchoonheid had hem getxof
fen ; baar geest, hare zachtaardigheid, hare talenten hielden
alle de vermogens ziiner ziele gevangen,
Zoo ras hij den
voorrgang zijner drift vernam , trachtte hij er over to zegevieren ; maar waar zoude hij krachten vinden ter befltijdinge van gevoeleus, in welke JULIA deelde? Niet dat de
befchroomde en eerbiedige WALLER dezelve baar zou hebben durven openbaren ; mar kan een minnaar, genoodzaake
am to zwijgen , en gevol .gelijk otn op to merken , den onbewaaltten opflag det o,ogen, de blozing, de bevende (femme
van hear, welke bij aanbidt, miskennen?
De bemind wordende GUSTTAVUS had daarom een dies to dieper gevoel van al bet ongelukkige tzau zijuen toef}and.
De Graaf VAN sEwcz was tuenschlievend, edetmoedig, aandoenlijk ; mar hij was vermaagfchapt nan de doorluchtigfte
huizen van Duitschlarti/. Zogde hij zijne doc(tter geven asp
cen onbekead pexfoon, die, hear van den rang, in welken zij
Was geboren, vernederende, tevens . op baar geheele geflacht :lict
zegel der oaeere zoude drukken, waarmede de onbuigzaarn
lie vooroordeeleu van den tratfehen adel van Europa baar
dreigden 4
Geenea necbt bragt w4a.Lv,R door, die net gedeeltelijk aag
de fmarcelijk.fte overdenkingen gowijd was ; doch zoo ras dQ
dag was aaugebraken , bebo.orden alle zijne oogenblikken,
welke door zijne bezi heden niet werden verQonden , bij uit1uiting jurrA toe. Hij bewinde de jags, en de Graaf, die
dezelve nog meer bem,inde, genoot zelden dit vermeak, zonder zich van zijnen jongen Wend to doen verzellen. Doch
GUSTAVUs bemerkge, cat suim over zijue veelvuldige afwezig..
lieden niet voidaan was ; en, de kans wagende- ow den Gras
ve ongenoegeu to geven , veizon bij, bij eke jagtpartij,
nu . her, een, dn her auder voorwendfel, om qp bet Kasteej
ge blijven.
JULIA . maakte zeer veel werks van de muzij;.k ; GUSTAVUS
bervttte met drift de behandeling van de viool.,, oiua such in
Slant te, flellen , haar to kunmen eccompaggneeren ., juuie tee .
kende met ftnaak ;, ousnAvus, die insgelijks voor die kumst
one eebte begaafdheld b .ezac, wilde nu niet anders. dan als
leerling ,, en naac hare modellen, werkeu. Van hares kant
maakte JULIA geen nieuw hoofdtooifei of Weed,, zonder GusxAVUa geraadpleegd re hebben, , niet tweenmaai lpeelde zij
her zelfde fluk op de klavecimbel, indton GusTAVWs or zijq
genoegen. met over had bet .uigd . Dc Ireuze der boeken, weike zij las, hare. oordeel,vellinlen,, hate begrippen, alles werd
simmer durfde bet wooed
aan GUSTAVUs overgeiaten.
liefde over hunne lippen komen,, en beiden verbeeldden zich,
bun geheim wei bewaard, to hebben . De levendige enn geestige 4vcusTA had bet al eats Lug doormen s ;n +-% Dam de
eer"
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eerile gelegenheid waar, om to doen zien, dat de fluijer,
waatmede rich de twee gelieven omwon den, voor haar zeer
dobrfchijnende, bet ook voor hunzelven zoude warden, in .
diets zij zich niet verhardden om hunne oogen to fluiten .
Een onverwachte regen had de gewone wandeling verhluderd. JUuA ftelde GUSTAVUS eene fchaakpartij voor ; AUGUSTA zat 'bij hen met haar borduurwerk : WALLER felde zijne
koningin to veel bloot, en JULIA fneed haar den aftogt af.
• Ach, hemel t" rep hij, ,, mijpe koningin is verboren1"
AUGUSTA aiet den let, en be, ~int to lagchdn . , , Wat fchort
• u9" vraagt JULIA haar. „ Mijnheer TALLER, vraagt AUGUSTA op een ilemwigen Loon , „ zoude hot u mogelijk
• zijn, een oog op uw fpel .te flaan? " GUSTAVUS ziet toe ;
zijn koning was feheak mat ; fiij b1oost ; JULIA had 'hare bedaardbeid verlQren . „ Hoe is bet mogelijk ," zegt ,zij noire•
rende , ,, dat ik bet niet gezien heb?" . . „ &cb l" hernam
AUGUSTA, „ mljtj lieve zuster, bet is omdat men, willende
„ zien, moot toekijkea."
De Gras€ VAN SELNITZ, verre van bet geringfte vermoeden
to koesteren, floeg geen acht,op hetgene er omgin, ; bij ver .
igeneegde zich met GUSTAVUS to verwijten, dat hij op .,zijne
jareh meet hield van jtet leeren zingen van een zangfllik oo
bet teekeneu yatr:een landfchap, dan van bet vervolgen van eels
here of wolf. *at de Gravin aangaat , zij zag verder ; 4f
.opkomende drift was vcror haar niet verborgen gebleven ; zij
grog derzetver ontwikkeling en voartgang na , en hare moederlijke teederbeid werd et to meet door ontrust, omdat zij
in hear eigen geflachr een verfchrikkelijk voorbeeld had geziea
van de gevolgen eerier ongelukkige llefde . Zij had achtin~
voor, zij beitt?nde WALLER ; 1ang hing zij in twijfel of zil
been over zijnen toeftan .d zoude onderhouden, dart p?zij enkel op een m dijel zou bedachc zijn om de twee gelieven van
elkander to feheiden.
Het eerfte dncht haar gevaarlijk ;' zij was van oordeel, dot
bet zoo veel was als eenen nachtwandelaar to doen ontwaken,
waniieer hij Tangs den rand eerier fteilte gaande, de flaap zijue
veiligheid uitmaakt ; zijne oogen kan hij niet openen zonder
in den afgtond neder to florten . Geen minder zwarigheid
vond zij in bet tweede ontwetp : hoe konde zij den Grave
den voorflag doen om WALLE3r to verwijderen, welke -nooit
diens usam bij zijne echtgenuote noemde, zonder haar sari
to fporen om nevens hem den hemel ce danken, dat .hij then
voorcreffehjken jongeting in zijn huis bad gezonden? -~+ Het
geval maakte een einde aan de befluiteloosbeid en ongerusiheid
dezer teedere moeder.
Op zekeren dag zeide de Greaf aan wALLU, dat hij tegen
den voigenden dag eeue algemeene jagr bad belegd, en voor
dit-,
G 9 4
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440 121 geenerlei voorwendfel henn zoude kunnen verontfchulcll .
Sea 0114 van de partij to zijll . GUSTAVUS belooft, er zich to
2,i,len laten vinden, en terilond vaart JULIA, met meer hen
ylgheid dan hI ar natituriijk was , tegen de jagt en de jagers
uit. AUGVST4 iiet haar ztlsters onbedacbtzaamheid, en doet
haar best om deceive to vergoeden, door er een grappigen
draai aan to geven . ,, . De bloohgrtigheid is ons fomtijds ge .
• ogrlofd ," zeide zij ; „ nnaar in waarkeid, mijne lieve ju• i iA, gij irtaakt mishrpik van die vrljheid . Gij vaart al• tegn ;met zot veel welfprekendheid tegen de jagt uit,
yoor een fnaphaan ." -.- „ Zoude ik
,, o,ndat .t gij bang ziyt
• aan die belagchelijk : zwakheid fchuldig zi,'n?" -- „ We!
• aan! Zie dasr mijm vaders fplphaan ; ik Wed da . gij dien zel fs
." S;raks
r„ niet duxft aanrak ;n ." --- „Ik vat u bij ttw.,woord
grijpt JULIA bet . geweer, gnat naar bet venfler keert bet aan,'roe
;geiigt achterwaarts , en brandt los . „ Ach! miju God l"
.pt eerie ltlagende (femme ; men ijit naar den ruin, e,n
vindt het tuinmeisje zwernmende in haar bloed . JULIA va(t
buften tennis op den grond ; zij moet naar bed gedragea
worden .
Zoodra zij wederom tot zlclrzelve was gekomen , besigtto
men haar zoo fpoedig mogelijk, dat de wonde niet gevaarlijlt
was ; doch de aaudoening was ce hevig geweest, en verfcheiden toevallen van .eene brandende koorts deden welhaast
wogr haar levee beducht zijn . Op den negenden dag vie! zij
4ri gene foort van fluipachtigen fhiap i en de geneesheeren verklaarden , dat doze criiis bet lot der kranke zoude beflisfen .
WALLEI1 verliet hot voorvertrek van JULIA'$ flaapkamer niet,
hiij ziet de Gravid daaruit komen ; dit oogealblik neemt hij
want, om bet bed ce . naderen , waar bet voorwerp van alie
zijne genegenheden met den flood worftelt . Roerlous vesxigt bij zijne ontroerde blikken op hare bleeke lippen , befpiedt hij hare ademhaling . . . JULIA ontwaakt ; bare oogett
openep zich , en (haar inQnd fpreekt de woorden „ GusTAVUS 1
,, zijt gii hot?"
lie deftige , de ornzigtige WALLER Is zijns zelven geen meester. meer ; hij werpt zich op de knee"n voor JULIA'S ledikant ;
31ij grijp; base band, bede4it degelye met vurige kusfen , fpreekt
u tens hgrebn ge iefden naam 'ui ;, en zendt dan wederom zijne,
ankaegglngen ten hemel, die zich verwaardigde, haar hem te,
lzlten behoiuden .
In dit oogetiblik verfchijnt de Gravity ; ,, Saiaat-Prrur l" zegt
zlfop eeien nadrukkeJ .ijken toon ; yol fchtik keert zich GVSTA.vtrs om ; waggelende rilst hij op, eq vertrekt met verhanste
fchreden . Bijkans zoude dit tooneel voor JULIA doodelijke
. Q toevalleu herhaalden zich, van ijlooi'dlgheid verzeld ; en in ideze oogenblikken operbaarde
has
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t$ re tong, Van welke zij nier meer meester was, alwat er itt
't . binnenst van haar hart omging . De Gravin moist nu, dot
bare docker in wALLEits bijsterzinnigheid deelde.
• Saint-Pr-euxi" herhaalde ieder oogenblik de rampzalige
GUSTAVUS, terwijl hij alle de lanen van her park doorkruiste,
en zich achter de kicine boschjes verbergende, zoodra hij bet
ttiinfle gedruisch hoorde ; „Saint-PreuxI Her is dan om deze
• hacelijke vergelijking te .verdienen, waarcoe zoo moeijelijke
• pogingen en zttl1t een wreede zelfsflrijd mij gebragt heb .
• ben i ich 1 welk een diep gevoel heb ik van al war de naam
• Saint-Preux veelbeteel,enends In haren mond bevat! Vet• troawen, herbergzaamheid, pligten, in hare oogen heb ik
• alles verraden, alles ontbeiligd! En mijn weldoener, mija
• tweede vader . . .?" Deze laatfte gedachte overilelpte den
ongelukkjgen jongeling ; hij frond op bet punt van over de
graft to fpringen, die her park omringde, en voor altoos eerie
plaats to ontvlugtcn,, al)vaer hij nu niet veer dan fchande ea
fmart vond. Eene deugdzame wroeging Weld hem eensklapa
terug ; als eene regrvaardige ftraffe leide hij z chzelven de
fchaamte op van voor zijne weldoenfter to verfchijnen .
• Jk aanbid JULIA," zegt hij tot haar, „ en ik verwiider
• mij van haar, om haar nimmer weder to zien . Vaarwel,
• Mevrouw ! ik zal u noodzaken om mij uwe achting weder
• to fchenken." --- „ De opoffering , welke gij doer,"
antwoordc de Gravin, „ bewijst, dat gij niet heht verdiend,
• mijne achting to verliezen. 1k prijs uw befluit, en zal in
• de volvoering daarvan tl bebulpzaam On ."
Men werd bet eens, dat WALLER zich bij her Landbefluur
;oude vervoegen, met verzoek ow in de diplomatifehe loopbaan herf'eld to worden ; heimelijk moest de Gravin hem in
aijn aanzoelt behulpzaam zijn door middel van hare familie,
die in groot aanzien ten hove flood . En, in der dead, nai
yerloop van drie weken , ontving WAILER eene aanflelling bij
?iet Gezantfchap ce Parijs . De Graaf, voor wien her geheele
voorval een diep geheim was gebleven , tooude zich in bet
eerst zeer ongenegen ont ousTAvus to laten vertrekken ; dock
eene volgentla bedenking hem hebbende doen in aanmerking
nemen, dat zijn tegenfland voor zijneu jongen vriend den weg
tot eere en geluk voor altijd zoude kunnen fluiten, bewilligde
hij in zijn verlangen . De laptfte dag der week werd tot zijn
vertrek bepaald .
De Ian gzaam beterende JULIA ward door hare moeder voorbereid
tot deze fcheiding . Geen middel was er ow to vermijden dat
de twee gelieven elkander in de Salon ontmoetten , zonder den
Grave den fleutel van bet raadfel te .geven , welk her van zoo
veel belang was , voor hem onopgelost te laten . GUSTAVUS
fchrikte tegen her oogenblik, wadrin hij voor de oogen van
bear moest verfchijnen, welke hij onherileibaar zoc de verlieG 9 5
zen ;
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befchuldigde hij zichzelven over bet onvrijwiljig bevea en den wreederi dwang, wellce in zoo vele da'gen
van firafoefening de iaatfi;e dagen zouden doen verkeeren ,
lvelke zij in elkanders cegenwoordigheid zouden doorbrengen .
Hoe groat was in 'z eerst zijne verbaasdheid , en welhaast
zijne fmart , toen hij JULIA met eene opgeruimde houding,
cen fielder en bijkans vergenoegd gelaat zaverfchijnen!
g
Meer.maiea fprak' zij heneon, met eene oiabe emmerde flem , ver,zeJd wan eenen op!lag van bet .oog, wan-tin de bedaardheid .,
,gepaard evenwel met eene zekere goedwitligheid , flond to
.iezen . Den doorhedroefden GUSTAVUS bleef derhalve zelfs
zliet bet vertroostende deekbeeld over, dst JULIA do onruat ea
de fn)ar_t bare ; ,zie{e verbergde.
Dez.e houding van zpo volkornene onverfchilligheid maakte
den-xatnpzaiigen jongeling wanhopig, en benam hem fomtijds
den moesl, sow zijne, offeraode to vokooijen . „ Waartoe dient
,t o bet,, " zeide :hi ; tot zichzelven , „ dot 1k deze plants
• omtviugt, en .mij uit den fchoot eener familie losfcheur,
die de tnijne is geworden, terwijl eenige weinige dagen in
• flaac geweest zijn, om zelfs bet (poor diet kort1ondi$e drift
•
• uit te,wisftbeu , voorwier ontbranden eeue ceederlievende
,, iuoeder zoo zeer bedueht was?"
jntusfahea naderde de dag , tot bet vertrek betlemd . De
voorgaande deg was vaorbijgegaan , zonder dot ;ALLRL
op eenen anderen voet data als een vriend des huizes was bebandeld , toea, na bet avondmaai, de Graaf een pakje met brieven ontving ; hij goatt in zijne kamer, en verzoekt eenige mir
puten daarna de Gravin am aldaar bij hem to kamen . WALz za, Stet JULIA en nvovsvA alleen In de eetzaal blijvende y
Xotitie zich .van do fmarteiijkfle bedremneiing niet ontdoen .
,Tenxklaps flaat JULIA op, nadert bem, an met eon* item, welke
voor,ditmaal hare onttleitenis aankondigde, zelde zij, hem tevens eon, papier ter hand flellende : „ Zie door mijn affeheid,
• G-vsrevvs f Vergeot aimmer uwe vrienden , en wees ge,, lukklgi"
pit gezegd hebbende, keen zij zieh om, om hare blazing
en tranen to verbergen ; en lkeunende op hear Busters arm,

vettrekt zij.

Zoodra GUSTAVus van zijne verbaasdheld en ontflekenis was
l>ekoaa,en ., ias hij.•den volgenden brief :
„ Uw gedrag, GUSTAVUS, Is dot van een eerlijk en nmedig
,,, than . Maar gelooft g!j, dot hat gtnoeg !s, u to verwijde• rep , am u to doers vergeten ? Luister , GUSTAVUS I ik weet
,, tries, of de flap, wetken ik waag, met de firenge regels dot
welvoegeltjkheid overeeniieusr , wear itt weet , dat nzijn
• hart ,then beveelt. 1k bemin u, WALLzR! de aehting, bet
,, vet rwawetl, eeue. faort van eerbled, zijn sevens de grand• flag mijner gevoeieaa to de waarborg van derzelver dunr„ zaam-
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0 , zaamheid . ]a t mijn eenige vriend I vogr God , die in mijn
e, hart leest,verzeker ik u van mijne trouwe en liefde, Indieu bet lot pier gedogge , dat JULIA de uwe wordt, zal bet
• althans haar nooit kunnen vernederen ova haar andere banden
• op to leggen .
Maar ik keur uw gedrag goed . De rust mijner lieve ou,, deren hangt daarvan of en hun geluk moet boven apes,
• zelfs boven mijne liefde gaan . Vaarwel, ctj5TAVtJs! dat de
• heinel over u wake , en dat kij medelijden hebbe me;
:, JULIA"
WALLER bragt dit gefchrift aan zijue Iippen , den eed herhalende , daarin begrepen ; .dien van alleen voor JULIA to leven, hoedanig ook voortaan aijn lot mogt wezen . Hij gevoelde zict}
met nieuwe kracht bezield ; hij feheurde zicli of van . her verblijf, welk JULIA bewond, lhastwrenzijh-d
derd mijien van elkander verwijderd,
Maar wie kan zijn hart ontvlugtett? Het beeld van JULIA.
volgde hem overal . In de a€wezi'gheid docht hij de gewoe€Isrust to vind .en, en zijne bedenkingen werden deardnot to ake •
Tiger , zijn hartzeer to fnerpender. Gelukkig kwaeten hens
2ijne nieuwe hezigheden to hulp ; de Gezant .leerde welbaasc
de uitgebreidheid zijner talenten op prijs fchatten ; en to Parijs, zoo wet als to Weenen,aag WALrZtz deb gocdert uitlag
der belangtjjkfle onderhandelingen cip hem rusten . De onge-dwongenheid der Fran/ske zeden, de ggnQegens der zamenlejInge, de verkeeril g met mannen , die letterkande en wetenr
i-Chappen kweektea, verfeha fteq ausmAVtts de aangenanntt a en
vermogendtle zinswerwijderingen . JuLm beerschte . altitd is
zijne ziel , dock zonder aldaar die beroerende opfchuddingea
to verwekken, die over al aijn verfland hadden genegevietd• ; zij
was voor hem als't ware e en voorwerp van aanbidding,waarmede niets aardscbs moor gemengd was .
Van merkelijken diepst was hat zoo kiesch als veriiandig ge.
drag der jonge AU(,NSTA, OM a#n WAL.LER de bedaardheid der
ziefe weder to geven, welke hij zoo zeer naodig bad,,om sait
Jiet vertrouwen des Staatsdienaars to beantwoorden, en .de nodeelige indrnkfels to verdrljven .,_ wellte zijn mededifagers to
zijuen koste . zochten to verwekkan. AUGUSTA , niet minder
goede vriendin dan liefhebbende ztmater, had de briefwisfeling
tpet GUSTAVUS voor hare rekening genomen . Met anbedachtzaam genoeg was zij , i*inimer eon wooed to melden van -de
betrekkingeni, welke plaats gehad .h4dden, ett zelfs mg plaats
hadden , tusfchen JULIA. en wALIjs . under eenig nut, wars*
dit zoo veel geweest, als eenen man to honen en re vergede . .
ren, die alit hare achting verdiende ; haardoel zoude zij veeteer daardoor. gemist hebben ; die gedwongene toon, d at .ge
be mzinnig fiilzwijgen konden tot niets anders dienen, dana oas
2ijne drift to tergen, en bet gadoofde vuur van nieuws to
does
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doen ontbranden . In alle hare brieven fprak danrom At7GtTSTAA
over JisLJA, ea met de beminnel5jkfte ongedwongenheid ; zij
befchreef haar, als zich aan de leneroefeningen en de kunfien
overgevende, die haar tot troost vertirekten ; zelfs ging zij
zoo verre , dat zij hen beiden met eene treffende openhartigheid beklaagde . Vervolgens hare natuurlijke vrolijkheid eensklaps hernemende, bezwoer zij WALLER, ann Duitschland den
roem to bezorgen van insgelijks zijnen. Petrarcha re bezitten.
• Laat," liec zij hem weten , „ een bondel Oden , Sonnetten en
• Elegien drukken ; en, honderdmaal gelukkiger dan de kwij„ nende minnaar van de fchoone LAUPA, fia ik u borg, dat
• uwe JULIA U op denzelfden toon zal antwoorden . Door uwa
• ftandvastigheid en door uwe verzen zult gij, bij bet lant• fle nageflacht , tot fiichting en verwondering tevens die• men .
Een jaar bijkans was er verloopen , fints WALLEtt Duitschland had verlaten, toen hij van den Graaf VAN sELNITZ eenei ;,
brief ontving. Hij had dien nog niet geheel gelezen, of alle
zijne wijsgeerige voornemens waren overhoop geworpen . Voor
eon oogenblik zich verbeeldende dat hij verkeerd gezien had,
verzamelde hij zijne krachten om dien brief nog eens to lezen,
en hij zag zeer duidelijk , dat de Graaf hem aanfpoorde , om zoo fpoedig rnogelijk terug to keeren , tot een
oogmerk van de uiterfte aangelegenheid . Een post -fcriptuni
voegde bij deze noodiging : „ Welk eene reden gij ook moogc
• hebben om u van mijn huis to verwijderen , mijn waarde
• GUSTAVUS, gij moet er u van nieuws vervoegen, al ware
• bet flechts voor eenige dtgen . Alle uwe tegenwerpingeu
• heeft men voorzien ; utv Ambasfadeur ontvangt met den• zelfden kourier een verlof voor zes maanden , welk he ;
• hof u geeft. Moet ik eindelijk u eeu gedeelte van mijn ge• heim zeggen? Op den zevenden der volgende maand zul,, len wij uwe verjaring vieren ."
Den geheelen volgenden nacht bragt WALLER beurtelings
in hoop, vreeze , gisfingen en twijfelingen door ; en hoe
meet moeite hij deed om acbter de-waarheid to komen, hoe
digter de fluijer fcheen to worden , acbter welken zij licit
verbergde. De Gezant zelf fielde eindelijk paal nun zijne
befluiteloosheid, door hem onder bet oog to brengen , dat
hij zijn vertrek niet konde uitftellen, zonder zich fchuldig
to maker aan ondankbaarheid tegen zijnen weldoener .
GUSTAVUS ging derhalve op reis , altijd geflingerd door
duizend verwarde gedachten ; en terwiji hij nog overleide,
of hij zich niet fchuldig maakte aan bet verbreken der beio#te, aan de Gravin , aan JULIA en ann zichzelven gedann, beyond hij zich reeds op bet voorplein van bet Kasteel . Dc
Graaf fnelde hem to gemoet, an omhelsde hem verfcheiden maJan ;
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Ten ; de begroetipg der Gravinne was deftig, zelfs eenigzins
koel ; AUGUSTA danfte van vreugde , begon ftraks daarop to
blozen , en zweeg ; eene algemeene huivering ging door juS,IA'S leden, en met beide handen bedekte zij haar aapgezigt .
De Graaf, geheel verzonken in het vermaak, welk hid genoot,bemerkte niets van de onderfcheidene indrukfels, welke
de aanltomst van zijnen jongen vriend verwekt had .
Het
overige van den dag befleedde hij aan het doen van honderd
vragen naar alles , wat hij , federt zijn vertrek , gezien, gegaan
en gehoord had .
's Anderendaags, in den vroegen morgeh, verliet GUSTAVU$
zijne kamer, om zich bij den Graaf to vervoegen . AUGUSTA nam hem waar : „ Wel nu, Stoicijnfche Wijsgeer ! gij
„ zijt dan bier! Door welk coeval ;" - „ Het is geen toe• val ; lees !" - „ Hoe! een brief van Inijn' Vader? . . .
• Wat zie ik ? Hij heeft u opontboden I Ach I waarde GUSTA• vus ! hoop alles ! laten wij alles hopen! " -- „ Laten wij
• niets hopen ; teleurgeftelde hoop is de wreedfte der fol• teringen."
Hij ging in de kamer van zijnen . weldoener. -- „ Wee$
• welkom, mijn vriend ! " zeide de Graaf, hem ziende ; „ 1k
• zoude bij u gegaan hebben . Gij kept de nude fpreuk on• zer Voorouderen : ernflige taken moeten met eene nuchtere
• maag behandeld warden. Laten wij dan over de onze fpre .
• ken : van daag zijt gij meerderjarig ; ik moet u verantwoor• ding doen van mijne voogdijfchap . Zie hier dezelve in
• deze drie omflagen ; laten wij de, papieren daar nit semen,
• en to zamen lezen." - „ Hoe!" riep wALLER . „ de ge„ trouwe vriend van mijnen vader , bij , die denzelven bij
• mij heeft vervangen, de edelmoedige man, wien ik alles
• ben verfchuldigd, wil mij verautwoording doen, en ik zou .
• de het gedoogenI" - Hij grijprde papieren,en wil dezelve in bet vuur werpen ; de Graaf houdt hem tegen . „ Waar• om zoo driftig ?" zegt hij, hem de hand toereikende ;
• nimmer zal mijn hart met het uwe afrekenen I" Getroffen
van zoo veel goedheids , had GUSTAVUS de openbaring van
zijn geheim reeds op zijne lippen , toen de Gravin binlien trad .
Al de Adel van then oord was tegen dezen dag op het
Kasteel van SCLNITZ genoodigd ; meet dan een deftig Baron
fronfte bet gelaat . vernemende . dat de noodiging ten oogmerke had , de verjaring van 's Graven Rentmeester to vieren ;
nog hooger fleeg de verwondering, toen men hem naast zijnen Heer aan tafel zag plants nemen . De Gravin en haree
dochters, van onderfcheidene gevoelens aangedaan, vertoon .
den eene bedremmelde bonding ; de Graaf alleen , ondanks
hot 1jskoud gelaat van alle de aanzittende figuretr, vertoonde
blijk
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blijk van eene meet dan geiueene vrolijkheid. Ann het nageregt iiet hij zich een zilver vergulden beker geven, een gefchenk van Keizer KAREL nu ; V can eenen Miner Voorouderen .
jklij fchonit then vol Rijnfchen wijn, en oprijzende , fprak
hij met eenige deftigheid : „ Nooit gebruik ik dezen beker
,, dan bij gewigtige gelegenheden ; nimmer kah er eene gele• genheid voorkomen, aangenamer can mijn hart, dan hot
• feest, welk ons heden verzamelt . Ik drink up de gelukki• ge verjaring van GUSTAVUS WALLER I
De gasten , bet
hoofd een weinig buigende, dronken dan ook op WALLER$
gezondheid . „ Ja," hernam de Graaf met verrukking, „ Iaten wij, als echte Germanen, drinken op het eeuwig ge• ten
„ luk van GUSTAVUS , en van zijne Bruid . . . JULIA VAN
„ SELNITZ !"

Hij verbeelde zich, die dit kan, de fneile entovrach
tige uitwerking , welke deze woorden deden . GUSTAVUS,
Cs van den biikfem getroffen, floeg de oogen wiijd open, en
zat roerlobs en flow . JULIA vies achter over in hares 1toel .
De Gravin , hare armen tot haven gemaai uitftrekkende , en
vruchteloos trachtende te, fpreken, fcheen met -hare oogen
tot hem to zeggen : „ Ach I vermoord deze arme kin.
• deden niet! " AVGVSTA , fchreijende van b'lijdfchap, ze.
geode den kernel, haven wader, bare ztaster, en GuSTAVtTS ;
zij omhelsde zoo mannen als vronwen , die anti tafel zaten .
De overige gasten luisterden elkander . In her oor : „ Hebben
wel gehoord ? Eene SELr ITz, eene dochter van een
,, Aartsftiftelijk huls , de vro.uw van eenen WALLER , eenen
• Rehtmeesterl" -h- Elk nam voor , niec langer dan een
half uur an dit Kasteel to blijven , onth'eiligd door zult
cone misalliance-!
Nadat de Grdaf zich eett •oogenblik bad vermaakt met de
oxiderfcheidene uitwerklng; welke zich op ieders gelaat ver.
toonde, vervolgde bij in deze bewoordingen : „. Lnisterr toe,
„ fnijne kinderen I ik ben u .eene volledige verklaring fchui• dig . uwe liefde is voor niij niet verborgen gebleven ; de• zelve vervulde mijne vurigfte wenfeben . Maar ik heb uwe
„ gevoeleria willen op de proof ftellen , en de afwezigheld
• heeft mij omtrent derzelver beftendigheid bevestigd . Datr• enboven konde ik mij niet vraeger veirkiaren : een hpilig
• woord boeide mijne tong. Heden is WALLLR mondig ; ik
• kan fpreken . Mijne vrouw I mijne dochters 1 omhelst uweta
~, neef, den leun van mijngeiaehtt Ja, inljne waarde bttren l
• GUSTAVUS is de zoan van thijnen ongelekkfgen broeder, in
• Lden bloedigen veldilag van L-isfa in thijne artnen geftorven .
• Voordat hij den laatften adeth t itblies, vertrotiwde hij mij
bet geheim der geboorte van dit kind ttk een beiniefijk bu• well k met een dame wch d br1uehfigen hake. Mij deed
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niet to ,zuilen opeilbarei1 voor
, mil ZWVeien , dft geheim
„ den dag van zljn zoona meerderjarigheid ; en ik heb mijn
„ woord gehouden.`
Thans ftonden alle de glisten op, am, met, den diepi}en eerbied, huline gelukwenfthen en huide aan- Mijnheer den Grave
GuS A1.TUs to betuigen . De jongeling, droniten van verbaasdheid en vreugde, lag in de armen van zijnen oom ; am geene
andere reden maakte hij zich van dezelve los, dan am zich
nan de voeten van JULIA to werpen, die vndor de hevigheid
van zoo vele kort op elkander volgende aandoeningen als
bezweek .
Reeds des anderendaags werden de twee gelieven door hunne
eluktcige ouders naar bet altaar gelei4. Alle de Vasfalen van
5en Grave VAN SELNITZ verfchenen and de wepenen ; -dd
.Daronnen riepen uit alle hunne magt : , Lang leve Mijnheet
5,, de Graaf en Mevrouw de Gravin VAN sELNITZl" En de
Graaf zeide zachtjes : „ Mijne lieve k nderen! gij ziet, dab
• men bij, fierkte van geest en ftaaadvastigheid aan nieta
• moec winhopep l"

EEN WAARLIJIt KONINKLIJK .NTWOORD .
FREDERIK DEN 11. woonde er to Berlijn een onbe.
1 - kende ; hij was jong, een Zonderling , en maakte een
groot geheim van •tijnen naaltt ; hij had een Werk onder hand
den, welks plan zoo fraai en tevens algemeen nuctig was ;
dat MoN~rnsqursu, FONTENzLLE en VOLTAIRE hetieive ond'er
h unne befeberming, en daaresboveni op' z'1c'h namea, bet na
to Men en to befchaven . Dale de jongeltng, wiens eer ueht
nog niet voidaan tbheen met Me beroemde Namen, fchreef
aan den 1(oirittg, met verzoek, dot ook zijne Majetleit hem
de eere geliefde to doers, zijn Werk to beoordeelen. FRe1)ERIlt AE GROOTE antwoordde hem hierop : ,, MijnheerI :gij
• zijr indedaad al to keurig. De drie Mann en, die gij
In"
„ genoemd hebt , ,veTdienen meer achting, dan alle de ke.
„ ningen der Aarde , en Allen am mujnen naam ohder
• de hunne geplaatst to zi n , accordeer ik uw ver• zoek ."
r~jdeT1

DE HERTUG DE CHOISEUL EN LODEWIJK DE XV .

(Uit de Mermoires

D

de M. le Baron D$ BESENVAL.)

e Hertog DE cHoxsEuL, op 2ekeren dag, met den Koning
rijdende, vroeg de laatstgemelde then Staatsdienaar, hoe
veel
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veel hij giste, dot hij voor de KAets, in welke zij z-teii ;
betaald had . Deze antwoordde, „ dot dezelve zesduizend
a, Livres waardig was ; doch dot zijne Maleiieir er eeu Konink'
„ lijken prijs voor zou betaald hebben, en hij derhalve den
~y priis op achtdui2end ilelde."
Gij hebt, antwoordde zijne Majefteit, zeer misgerekend ; dezelve kost rnij, zoo als gij let
rijtuig ziet, dertigduizend Livres .
Eenige dagen daarna ftelde de Staatsdienaar den Kohing ernftig voor, deze verkeerdheden in de uirgaven to verbeteren .
Hij deed meer ; hij bood den Koning aan did tank op zidh to
willen nemen, indien deze hem ouderfteunde . 1Wijn waarde
Vriend, fprak de Koning, deze prijsafnemingen, deze di%f/lal
,ten, ten mijnen Have gepleegd, zijn ontzettend grout ; dock bet
is anmogelijf , dit kwaad to iluiten : al to velen , al to vele
Crooten zelfs , hebben er deel in , am ons to vleijen met de
hoop der verbeteringe . -- illie de Staatsdienaars , die ik gehad heb , virmden plans am dit kwaad to verheien ; dock zif
hebben dezelve hopeloos moeten laten varen . De ' Kardinaal
FLIWRT had zeer reel vermagen, dewijl hij meester van Franks
rijk was ; dock hij /lierf, zonder een van zijre deswege gevormde plans ten uitvoer gebragt to hebben. Gelaof n:ij, derhalve, en houd u bedaard, veracht eene kwaal, die geene gee
Pie- zing toelaat l
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long v66r de eerite Omwenteling in. Frankrijk gebenrde
bet volgende, dot des to morkwaarsdiger is, door betzelve
den goedhartigen LooewIJz XVI kenfchetst .
Gedurende een geruimen tijd' had MARIA ANTOINETTA, ten
behoeve van haren Broeder,den,Keizer,
bau (3ostenrijk, in bet
geheim, door middel van bare ! sauhangelingen , niet minder
don vijf millioenen gouds bijeenverzameld ; welke zeer aanzienlilke fotn verzonden zou worden , bij gelegenheid dot er
zoogenaamd Cercle ten Hove plants had. - De Koning , vacs
alles onderrigting bekomen hebbende , vdorkwam, bedektelijk, de verzending, lief de Ihet gotid gevulde kistjes op
eene verzekerde plants brengen, en hield ziCh, ten aanzien
van de Koningin, die zelter van haar fpel meende to zijn, 919
ware hij van apes oukundig . Nadat de partij ten Hove°was
afgeloopen, begnven beide de doorluclitige perfonen zich naar
derzelver f)aapvertrekken , als wanneer de Koningin vroeg :
Bvez vows gagne, won cher? - welke vraag door den Koning
beantwoord werd , met to zeggen : Ye n'ai rien'gagne, Mada-~
me mais j'ai trouvi cinq millions.
Dit was alles, wat deswege den goeden i,oDEwIJE ontviel .
Net
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TOT FRAALJI LETTEREN, ItUNSTN EN WXTSN4
BCIIAPPEN, BETREYIBLIJI .

WAAROM HEFT DE APOSTEL PAULUS ALLE ZIjNE
BitIEVEN NIET EIGENHANDIG GESCHREllEN .

Leeraxt
in de Hervotmde Christelijke Gemeente to Harich
in Vriesland.

(Medegedeeld door den Eerw . H . InUNTINGH JR.,

n vate o p,zigten is daze vraag niet belangrijk : evenwel
j tieb ik hterover meer dan eens gedacht, zonder cone,
voldoende oplosfing to erlangen .
Den Brief aan de . Christenen .in alatie heeft PAULUS
eigenhandig, gefehreven, zie 1t . tI: ii , ass oak diets
aan Filermon , zie yers 10 . - I-tij was andeFs gewoon
zijne Brieven voor to di&eeren ; en zoao doende was een
zekere TERTIUS af'fehtijver ~eweest van zijnen Bfiief aan
de Christebefi to :Rome, 'zie H. XVI: 22 ; evenwel voego
de hij' er telve fomti'ds tot een kenmerk zijne gewone
groetenisfe''en ond6Hblttift bij, verg. 4 Thesf III : 11,
Kof. IV : 18.
Nu is de vraag toeh zeer trattmrljk : waarom fbhreef
de Apostel niet`zelve tile zijne fir-(even eigenhandig
daar hij fchrijvetl konde en dok werkelijk Brieven gefchreven heeft:--- .Hierdoor zau hij voor<de gelotijwaar=
digheid, echtheid en her geza dezer fcliriften bij zijne
t1fdgedootef , en voorai bij d~ ihakomellngfl lap , veal
gezorgd hebben .
Bekend is bet :,, dat fomthigen onder de ouden ftelden„
dat PAULUS eene flechte hand en bijna onleesbaar fchreef;
om dit. to bewijzen, beriepen ze zich vooral op Gal. VI.
ii , waarover onze groote ERASMUS onder andere bet
,tolgendeaanteekentt „TheopiiyladtusChryfoftomumfe .
„ cutus fatetur ex hoc loco colligi hanc epiftolam Pauli
„ manu fcriptam fuisfe . Caeterwn quod dixit qualibur
*AENG . i$o$. WO, II .
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iimi pertinere_ ad magniprdinem lit.teraruni .,
~i l~4171
~~ fAd a& deformitateth, cguod pa,ulwn vicV i velit in4te.
ritum fcribendi et tamen non gravatum utcunque to .
epistolam fua manu defcribere ."
tam
lip
Maar drt ash zijae pinats lanetide , had A cmiattgo

hierover dezen,itnval . ,Zoude de Aposrel cook door de ke .
tenen, die hij, als gevangen , veeltijds om de handen
drQcg,, daaxiu, vear_lxindezdA geworden zdq .eu zich alzoo
verzon l toch
van het fehrijven 'hebberr afgewencdV
verfcheidene Brieven uit de gevangenis, in welke fchriften hij zelfs vgelmalenwan . 4q#enei) en ltanaden fpreek t s verg.
Efez . V1. 20, Flip, I: t;6, Koi .-IV. r3, 2Tim. 1:16,
misfchien Hebr . X : 34. - Ketenen waren hem reeds
aangedaan in bet jaar 55, zie Hand. XXL 33, volgens
de voorfpelling van AGABUS ., Z.ic vs . ri . - De regter
hand eens gevangens werd bij de Ronieinen aan de linker hand eens krijgsknechts vastgeketend : - evenwel .
komt bet mij waarfchijnlijk voor . , dat de beide ban .
den toen ook 'nu en dan geklui§terd wierden . volee:is
JtJVENALIS

artt fvnuli fi dextera ferra,t
Laevaque fi longo . castrorum iii arcere manfrt ."

„ Inch fides

Bad dit geval pTaats,, dart was bet eigenhandig fchrU.,
yeti yooc zoo ieRtnnd met"wel mogelijk, en nog onnwo.,

geiijker was dit, wanneer handep en voeten in een blalc
met twee gaten' gezet., en daarth uastggjl?ten wierden ;
hergeen PAULUS en SILAS in bet laar 49 to Fitippi .jonder .
vonden hebben.: --hierbij kan . men iw- in aanmerk4ng
netnen . ., dat de. wijze , waarop de auden fehreven en
brieven . ma4kten , meen omflagtig en . moeijelijk was s
vooral voor belemmerde en .gekluisterde handen .
Of bet eindelijk geenen. onderfebeideuaen invloed op
Qnzen fii ;I maaki, als men zijne brieven aan zekere af.
fchrijVers uit bet hoofd voorzegt, dan of men die zelve
eigenhandig fchrijftr-, is me vraag van eenen : ande .
ten aard.
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QPNZ J iNG,P TEN AANZIEN V4&N DE vNZ1,VULDIO
titONDEltW&RKEN, DOOR, ONZEN HERR JEZUS
CHRISTUS OP SABBATHDAGEN VERRIGT .

(Uit FELLOWE'S Guide to tmmOrtality.)

Jr'Tet kin der opnierkinge van eenen xatxdacftlgen k e1 1 zer der Lvangeliefchriften nret ontfnappen , d at
onze Heer nreur' Wonderdaxlen op den Sabbat~h -dag , eli
ender eenetl veel grooter tneleop van volkc verrigtte , dan
up eenigen anderen dog. Zou men Met molten dentten,
dat onze Goddelijke Meester zulks met voorbedaehten
rade deed, om zijne tijdgenooten en ails zijnd nkvolgeti
to leeren , dat eene fchrdotnvallige aankleving van ext
vasthouding aan de letter van ifo~zns-wet, Gij zilt ten
Sabbathdage Been werk doer , Met gefehikt was V'oor de
belijders van zijne, den Menst :hdommehoogstweldadige s
Godsdienstleere ? Afsmede, dat-wij den Sabbathdag net
heiliger kuntmn honden, dan door denzelven ;e bdiferi>men ten nutre van de Menfchelijke Maatfchappij s bet
bewerlten van bet natuurlijk en zedelijk good onzer
Me demenfcheti?
Hoe zeer verdlent zulks - ip opmerking genomen en itt
't oog gelrouden to worden, om tegen to gaan die neiging, welke zrcli bij velen openbaart, om den Sabbat&
(of thans den 'Zondag) met dezelfde bijplegtige tfiptheid
en geveinsde geftrengheid to vieren , als de Sabbath
ondethouden werd door de Pharizeen ten dage onzes
IEeilands .
In de daad de Christen-Sabbath kan niet heilig gevierd
worden op de wijze, waarop de groote Stiehter van hex
Christendom denzelven onderbield , dan door dien dag
toe to wijden aatl Liefdewerken , zoo zeer of meer
zelfs dan aan bedrijven van meer regtttreekfche Godsdienstoefening . -tendrgofLiedan,wl
ke wij, op lien dag, aan onze Medemenfchen k%innen
bewl}zen, beVaat daarin, dat wij bovenal aan . de zoodanigen onder hun , die de and-ere zes dagen der weke
iloovenden arbeid moeten verrigen, leeren, hoe zij best
hunnen t1jd op den zoogenaamden Sabbathdag zoo vezdeelen, da't zij zedelijke verbetering met pnfcNordige t
fJ asning

karen,
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OVER VoLESGBDSDrENST .

CESCIiIEDRUNDIGE EfJDRAGE TOT HETGENE MEN
VOLBSGODSDIENST N19EMT.

e Nesters, die, door alle eeuwen heen ,
meeste volken des aardiiodems, listig genoeg geD
weest .ziin ,, om de 1i t' en bijgeloovigheid der Vplken

en bij de

tot hun eigen voorage to doen dienen , eenmaai-'bet opofferen vin welriekende kruiden en reukwn
rken als eert
Godsdienstpligt ingevoerd hebbende , vbnden weinig
zwarigheids , der meriigte wijs to waken, dat de Be-

teherrno
' den too wel fmaken konden als rieken , en dat
Spijsoi1eren dezen aangenaam waren .
De Chinefche Priesters toefden. niet, om bet opoff' reu
Van levende febepfelen in to voeren, bij de toebren .gin,~eri van rlist, koorn, vvijn en kostbare metalen op de
Altaren der Goden , echttr niet in die groote mate ,
waar"in men ztilks _zag in de I empelen van drsekenland err
,jtomme ., wier Godheden de gewinzuchtiglfe en omkoopb*arlte vun den gebeelei aardbodein waxen, en zeldzaarn
iers vergunden., zonder daarvoor betaal;d to wezen
Men tan niet zeggen, dat, in ratere dagen , de Monuilten en Priesters onder deChristenenacbterlijk to dezen
opzigte geweest zijn ; bovenal in het handliaven der leere
van beetedoening en vergaeding voor 1 egane zonden : want
de prijs der vrijkooping was met altoos geevenredigd
san de groom des misdrijfs ; en, 't geen ngg nicer den
oplettenden en nadienkender befchouwer moet verbazen
is, dat dit hoogst ongepast bedrijf, Om zoo de fchulJ
met den_ Almagtigen te, vereffenen ,, de duistere eeuwen
des Christendoms overleefd bebbe, en, in zekere mate,
frog hand houdt .
De zedelilke en godsdienftige begrippen Van' CONFdcivs waren, in de daad , to verheven , to bovennatuurkundig , om derzelver zuiverheid to bewaren onder eett
Volk, zoo onvoorbereid tot die verhevene Leer(tellinen. -- De aandacht der menigte fch,ijnt, itr de daad,
fij elk Volk jets zinnelijks en liogelijks fe vorderen .
Hoe hoogstbezwaarlijk vie] bet MozES, den :Priester en
Vitleider der 7oden, dat Volk van bijgeloovige en afgodifche bedrijven, in de Ooddelijke wet zoo fireng verboden, to rugge to houden : Gedarende de korte afwe21g+
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zigheid van wozies op den Berg Sinai vervaardigden de
Yoden een van goud gegoten JCalf , als een voorwerp
Van Eerdjenst, waarfchijnlijk in navolging van een God .
heid5beeld , 't Been zij in bet afgodisch Egypte gezien
hadden . Een onzienlijke GOD maakte weinig indruks
op de grove begrippen van menfchen , die Goden be .
geerden, welke voor bun aangezigt henen gingen .
NUMA flaagde niet gelukkiger, dan MOZES of coNFVcivs, in zijne onderneming , om onder bet Volk den
dien'st in to voeren van een denkbeeldig Wezen ter aanbiddinge . Zoo giug het ook met de Chitnezen . De verhevene begrippen van hunnen grooten Wijsgeer coNFucius waren to verfijnd voor hunne ongeoefende verftanden ; zij konden ze niet begrijpen . Zij vorderden eenig
zigtbaar voorwerp, om er hunne aandacht op to vestigen.
't Was hun niet genoeg , zich to verbeelden , dat de
geesten der mannen , die hunnen pligt in dit leven wel
volbragt hadden, omzwierven en waarden bfj de plaatfen, waar men hunne ligchamen der aarde had aanbevo .
len , of waar derzelver vrienden bijeenkwamen oils de .
zelve to vereeren ; men oordeelde bet noodig, aan deze
eene gedaante en zelfftandigheid to geven . - Volftrekt
op dezelfde wijze werd de zuiverheid van den Christel:ken 'Godsdienst befmet door de menigte van Beelden,
in de Monniken-eeuwen uitgevonden, wanneer iedere
Stad , Dorp of Kerk , en zelfs bijzondere Perfonen ,
hunne Godsdienstbeelden hadden : als men bet kon
betalen , kreeg ieder ziju' bijzonderen Patroon of Be .
fchermheilig .
WFS OV'EA VOLKSGODSDIENST .

AANMERKINGEN, AANGAANDE DE BETREKKELIJKE
EIGENSCHAPPEN VAN SOMMIGE KWIKMIDDEDoor ADOLPHUS YPEY, HoogteerLEN .

aar der Geneeskunde aan de Univerfiteit to Franker.

nder de zonderlinge uitwerkingen , die fomwijlen
door de Kwikmiddelen in bet menfchelijk ligchaam
O
word en voortgebragt, is diegene zeer aanmerkenswaar .

dig, in welke de toegediende bereidingen van dat Metaal ztch, in zijnen glansrijken ftaat herfteld, in de
beencelletjes en elders verzamelen , en onder andere
H h 3
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t'?t ver(brikkelijke ., levenslang durende , pijnen aan,
cling Seven .
flat zulks meermalen plaats grijpp, is rpe,ds waarge.,
noren door .FERNaLius (de cura Luis venereae Cap . VII)
en door FALLOPPIUS (de morbo gallico Cap . LXXVIII.)
Ook vond onder andere BRODBELT (Samll. aufrlef. abhanafil . fur praft. Aertzte, B. XIX, f.5} 7.) in een venerifcb. lijder , die eindeliji aan de Waterzucht overleden was, bet tongbeen-,, benevens het fcbildvormig en bet
#ingvormig kraakbeen van bet ftrottenhoofd , fterk met
1Kwikbolletjes befprengd i terwiji bet zelfde insgelijks
plaats greep bij de overige beenett van dat lijk, hoewel
pp eene min duidelijke wijze .
Geepsgins, valt bet to verwonderen, dat eene gevaar,
lijke-inwendige Kwikheritelling het gevoig kan zijn vast
bet aanhoudenii gebruik v,+n zoodanige Kwikmiddelen,
;irk welka . de verkalking flechts op eene gebrekkige mapier door wrijving is volbra&t, gelijk bij de Plenckiaan,
fcMe jI:wikb.ereidingep plaats grijpt, aismede bij de Pig
lulae-mer~curiales cuts fucco Glyc rr-h. , de Pl. mercurtales
Want hoezeer hier
mellitae en de Pll. ex amy/a &c .
gene verzuring door wrijven plaats grijpe, zoo komet ;
er ec1}ter doorgaans een aantal van zeer fijne, niet ont*
lede, Kwikbolletjes mede in bet ligchaam, die, door
een ruim en aanhoudend gebruik , ligtelijk aanleiding
tot nadeelige Kwikverzamelingen zouden kunnen geven , hetgeen echter bet matig en gepast gebruik der
,,ilrie laatstgemelde middelen niet uitfluit , omdat men
fomwijlen zeer zwakke en prikkelbare geftellen aantreft,
welke de fterkere Kwikmiddelen niet kunnen verdra .
gen, Z e nEcKFR, venerifcheKrankheitep, p . 478 . On
dertuslcbenn kunnen niet alleen , door bet ineenfmeltert
der fijne onzigtbare AMetaalbolletjes, inwendige Kwikverzamelingen ont(taan, maar zelfs fehijnen de fterkfte,
door feheikundige bewerkingen bereide, Kwikverzuurfels niet veilig voor de werking der dierlijke vochten .
De beroemde FouncP
.ov (4unales de Chimie, Tom .
XXVIII . p . taro .) zegt daar ten minite van : „ Het is
voor fang bewezen, dat bet geel en rood Kwikverzuurfe1, door de working der dierlijke ftoffen,, zwart worden ; dat deze working [van ontzuring] in de dierlijke
jngewanden plaats gti:jpt ; en dat men, buiten tegenT
j'pra4k, aan deze omffiandigheili de loopende lCwikboll .etjea. noel toefclzrijven, welke raen .zelfs tot in de beencel-
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celletjes der nenkhen gevonden heeft, die een langdu •

rig

misbruik vatr~Kwlkmtddelen hadden gemaakt ."
Loopen nu aulke hoogverzuurde Kwikmiddelen gevaar
van, door de werking der dierlijke vochten, eene Metaalherftelliug to ondergaan , dan is deze bedenkelijkheid nog grooter bij zoodanige bereidingen , bij welke
flechts eene geringe verzuring plaats grijpt, gelijk bet
geval is van de zoogenoemde oplosbare Kwik van
VAUNaMAN , als zijnde een zwart Kwikverzuurle:L,
bereid door de nederploffing der Kwik , uit hare zeer
zuivere falpeterzure oplosfing, door middel van Kalkwater. Schoon derh-alve dit middel aanprijzensvvaardig
blijft iii gewone gevallen, in welke doorgaans eene geringe hoeveelheid van hetzelve ter genezing voldoende
is ; zoo geloove ilk ; dat men best doet, zich daarvan to
onthouden in haranel kige en verouderde kwalen , in
welke een langdurig gebruilt van Kwikmiddelen noodzakelijk is ; to meer, daar alsdan ook zoo weinig door
dringende middelen Met voldoende worden bedonden .
Dezelfde bedenking past op de aschgraauwe K .wik_van
I*OSCATI, hetgeen wel een zeer voortreffelijk, dock
insgelijks maar weinig verzuurd Kwikpoeder is , dat
bereid wordt, door de zoete Kwik, een tijd lang, in
Zeepzieders loog to digereren , en dezelve dus van hear
zoutzuur to berooven .
Ondertusfchen beltaat er eene andere klasfe van zeer
zecchte Kwikmiddelen , die aan de gemelde zwarigheid
in bet geheel niet onderhevig zijn ; to weten die , in
welke de Kwik met Zwavel is verbonden, dewiji de wer .
ping der dierlijke vochten niet fterk genoeg is , om de.
Kwikdeeltjes van de Zwavel los to maken . Het gewooti
filphuretum Hydrargyri nigrum, of de minerale Moor,
is dus al een aanprilzenswaardig middel in ligte gevalten , in welke teffens eene groote gevoeligheid pleats
Veel aanprijzenswaardiger is nog de Aethydp:
grijpt .
mineralis autatus , die bereid wordt , door gelijke gewigten van Kwik en van Spiesglasgoudzwavel , door
eene langdurige wrijving , met elkanderen to vereeni .
gen, in welk geval niet alleen de Zwavel, maar ook het
Spiesglasverzuurfel ten naauwlte met de Kwik wordt
verbonden ; zijnde zoodanig een milldel voornamelijk
aanprijzenswaardig, wanneer de Ventzsziekte met huid.
ziekten gepaard gnat , die dus insgelijks eene meerdere
bepaling van de Kwik naar de huid vorderen . Ben
Oog.
H h 4
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oogm.lk, hetwelk ook uitmuntend door de zoogenoemde Pitulae aerhyopicae bereikt wordt, vooral wanneer er
in de confe&ie Spaanfche Zeep, in de plaats van Honig,
wordt gebruikt .
De zoogenaamde zoete Kwik , bet za'chtife der gewone middelen , in welke de Kwik met minerale Zuren is
verbonden, fchijnt minder gefchikt, dan de enkele Verzuurfels, om tot den Metaalftaat in onze ligchamen weder to keeren, dewijl de dieriijbe vochten daar geen vat
op hebben, en dus met geene mogelijkheid bet Hallverzuurfel der Kwik van het Zoutzunr kunnen fcheiden .
Want fchoon de dierlijke vochten eene aanmerkelijke
werking op bet Kwikfublimaat uitoefenen , zoo kunnen
zij hetzelve toch niet verder , dan tot den Mat van
zoete Kwik, herleiden, gelijk BERTHOL'LET door vol,doende proefnemingen heeft bewezen . In gevallen derhalve, waarin het vergift der ziekte niet to diep is inge .
worteld, of in welke men niet door de afgangverwekkende kracht van dit tniddel wordt gehinderd, is voor+
zeker de wel bereide en, door middel van beet water,
van de daarmede dikwijls meer of min-vermengde Sublimaat gezuiverde zoete Kwik een der veilig a en'der
sninst ontleedbare Kwikmiddelen .
Schoon de zoete Kwik en de zachte KwikverzuurEels , in ligte en nict diep ingewortelde gevallen, dik, .
wijls ter genezing voldoende zijn, zoo leert toch de ondervirding, dat dezelve, in zware en diep ingewortelde kwalen, veelmalen niettoereikende zijn, en dat daartegen , vooral in bet begin der behandeling, een fcherper
en meer doordringende prikkel gevorderd worde . Door
de aanprijzing vast wijlen den beroemden VAN swrETEN, is, ten then einde, jaren. Lang, de oplosfing van
bet Sublimaat in Koornbrandewjjn in een algemeen ge •
bruik geweest , gelijk zij ook nog dagelijks ten then
einde wordt voorgefchreven . Door fommigen is dit
middel , vooral bij bet seven van VAN SWIETEN, als
onfeilhaar ten hemel verheven ; doch door anderen als
onvoldoende, en teffens als allergevaarlijkst, afgefchilderd . Zeker is bet, dat bet Sublimaat dikwijls niet
voldoet , en dat de in febijn genezene lijders fpoedig
wederom inftorten : zoodat men zich, over her algemeen , veel beter bij de, in bet gebruik zoo gemakke .
lijke, Pillen met bet Nitras Hydrargyri bevindt . Ondertasfchen heeft dit middel, zoo her enkel met broodkrui,
mess
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Diets wordt bereid, deze zwarigheid , dat de Pillen eer.
lang to droog., en daardoor, in de eerfte wegen, bijna
onoplosbaar worden ; hetwelk ten gevoige heeft , dat
zij onopgelost , en dus zonder uitwerking , geloosd
Worden , of dat zij , in het ligchaam opgehoopt, en
toevallig in een merkelijk aantal teffens ontbonden wor.dende, gevaarlijke toevallen verwekken .
Het best bereidt men derhalve deze nuttige verbinding
op de volgende wijze
VAN $OMMIGE KWIKMIDDELEN .

.3c Selut. Mercurii vivi in aqua fort!
faturat. gtt. XL .
Micae pants ;
Sacchar. alb . con. aa. Brach. j.
M. F. Pil. n . XL . e fem. Lycopod.
Door de bijgevoegde Sniker blijven deze Pillen ten ailen tijde oplosbaar . Men neemt van dezelve in den be .
ginne 's morgens en 's avonds eene Pil, en vermeerdert
de gifte,naar mate der omftandigheden, tot twee,drie,
vier enz . Zoo de vermenging to droog is om er Pillen
uit to maken, kan men er *at water bijdoen : terwiji
men, voor hun, die geene groote Pillen kunnen innemen, uit de opgegevene hoeveelheid een dubbel getal
van Pillen kan laten maketr , en daarvan ook eens zoo
veel laten gebruiken,
OVER HET VOEDSEL DER PLANTEN .

(Uit

M. D. Georgical Esfays,
New Edition .)

ANDREW HUNTER'S-

k flel, als een grondregel, ter neder , dat alle Plan-

derzelver voornaamfte voedfel trekken van olie
Ien ten
ilijmerige deeltjes, vermengd met water, door mid-

del van een alkaline zout , of eene opflorpende aarde. V66r dat de olie mengbaar gemaakt is, kan dezelve niet indringen in de wortelvezelen der Planten ;
en, to diet oorzake, heeft de Voorzienigheid, weldadig, alle natuurlijke gronden met kalkaardige of andere
opflorpende deeltjes voorzien . Ik zeg natuurlij'ke gronden ; naardemaal alle , die den bijitand der kunstbewerH h 5
kin-
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OV&R HET VOEDSEL

kinge ,ontvilngen, vol zijn van ftofle tot dat einde , 219
kalk, ,mergel , zeepasfche , en 't vlugge ZUut van r otten.
de mesthoopen .
Vraagt men ,vanwrdetulijkgronde zh
ver olicnchtige deelen ontvangen ? Ik antwoord ; de
lucbt verfeltjft ze-. Geduurende de zomermaanden is de
lucht vol van rottige uitdampingen, ontffaande uit den
damp der mesthoopen , de uitwafernihgen der dieren ,
en den rook .
Bike regenvlaag brengt deze rottende
deelen neder tot het voedfel der Planten .
Van deze
vallen er eenige in zee , waar dezelve waarfchijnlijk
dienen tot voedfel der Zeeplanten . Zij gaan echter
flechts fchijnbaar voor een gedeelte verloren, dewijl de
Visch, uit zee gehaald, fin de .Zeeplanten ., op flrand
gefpoeld, ze aan °t aarzrijk- onder cepe andere gedaante
wedergeven . In dezer'voege houdt de Voorzienigheid,
met de hooglle wijsheid, den noodigen omloop der dingen gaande ; ontbinding en zainenvoeging volgen e lkan .
der .i n eene eindetooze opvolgi tg .
Wanneer de rottende deities, die in den dampkring
zweven, op een zeer zandigen grond vallen, droogc
de hitte der tonne dezelve grootendeels op .
bit le.
vert eene bijkomende reden op, om onze ligte gronden,
gedurende de zomermaanden, met gewasfen to bedekken .
In tegendeel, wnneer deze deeltjes vallen op een har .
den grond, of die met mergel bezet is, ontftaat er eene
naauwe vereeniging, to fterk voor de zon, om dezelve
err uit to halen .
Men heeft waargenomen, dat kalk een heeten zandigen grond zamenbindt. Wij zien thane, dat deze den .
zelven ook vruchtbaar maakt ; doch de landbouwer
moet niet to veel van -die hoedanigheid zich laten voorltaan .
De vernuftige Heer TULL en anderen beweren, dat de
aarde het-vocdfcl der Planten is . Indien dit zoo ware,
clan moesten alle gronden, op dezelfde wijze begrbeid ,
even vruchtbaar wezen . De toenemende vruchtbaarheid van eene wel bewerkte aarde bra-gt hem in de verbeelding , dat de ploeg in ftaat was om de aarddeeltjes
zoo fijn to malen , dat dezelve gefchikt waren om in de
wortels tier Planten in to dringen .
Eeu losfe ;road, indien dezelve uit eigen aard niet
al to ligt is, zal altoos een overvloedigen oogst opleveren . Deze ontvangt gereedelijk lucht, . regen en dauw,
en
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en geeft ten zelfden tijde aan de wortels der planters
een vrijen doorgang om voedfel to zoeken . Dit is de
ware reden, waarom een welbearbeide grond zoo aanpaerkelijk vruchtbaar is .
Eenigen hebben bet water voor bet voedfel derPlanten
gehouden , terwijl bet intusfchen aileen bet voertuig ii
des voedfels . Water is eene ongeikjkQachtjge vloei ..
ftofe, en worth nergens zuiver gevon4en, Het behelst
altoos eene ontbinding van dierlijke of groeijende zeif
flandigheden, Deze maken bet voedfel der Planten uit,
en de zelfllandiahei.d, waarjn dezelve . als zees klein, opt.
gefloten zijn dienralleen tot een voertuig, om ze door
de fijne vateit van bet groe1jend li$ehaam to brengen .
De Hyacint en andere bolplanten weet men, dat , in
enkel water gezet, de bloemen tot volkomenheid bren .
gen . Hieruit hebben oppervlakkige waarnemers een bewijs ontleend voor de ftelling, dgt water bet voedfel der
j?lanten uitmaakt, Doch de waarheid der zake is, dat
de wortels , de heel en de bloemen van zulke Planters
gevoed worden door de flijmerige if offe van den bol ;
ontbonden en verdund door bet omringend water, Deze ontbondene flijmachtige dole is juist genoegzaam om
de bloem to doen volgroeijen -- en niet meer. Zulk, peen
bol geeft geen zaad , brengt geene afzetfels voort . Uitgebloeid , is dezelve zwak , gerimpeld, uitgeput, en
onbekwaam, om, . in bet volgend jaar , bloem to geven .
Een bol van dezelfde foort, door de olie en flijmerige
deeltjes der aarde gevoed,- verfchilt er wezenlijk van in
alle opzigten . Deze is vast, volfappig, met afzetfels
gan alle zijden.
Alle rijke gronden warden in den flaat der nature
geoordeeld olie en die Aijmerjge floffe to bevatten ; en
in die landen , welke eenige jaren bebouwd zijn, treft
men ze nan, in evenredigheid van de hoeveelheid der
bemesting , daarop gebragt ; vergoeding doende voor den
oogst, door die gronden opgeleverd .
Om dit fluk in een helderder daglicht to zetten , fla
men bet oog op de uitwerkfelen der bemestingen van
cenen olieachtigen card, en wij zullen ras overtuigd
zijn, dat olie , hoe ook gewijzigd en onderfcheiden ,
eene van de hoofdzaken is in den groei .
Fijngemalen Raapkoeken , op bet land gebragt , is
eene fpoedigwerkende en zekergaande bemesting, fchoon
eene zeer kostbare, en zal over 't algemeen best flagen
op
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op .kleiland , of waar de grond matiglijk met kalkaarde vermengd is . Deze foort van bemesting that bij denLandman
in hooge waarde . Dezelve bevat het voedfel der Plan.
ten reeds wel toebereid ; doch daar dezelve niet in ftaat
is om den grond los to maken door eenige gisting, moe .
ten de landen , waar men fijngemalen Raapkoeken ge.
bruikt , wel degelijk omgearbeid worden . -- Tegenwoordig is dit nuttig artikel voor den landbouw veel
in goedheid verminderd, door de verbeterde bewerking
om olie nit Raapzaad re halen . Hitte en drukkitig worden daartoe in eene verdubbelde mate aangewend ; en
men doet er alles aan , out de Raapkoeken van minder nut voor den landman to doen worden . Eenigen
zijn eehter van oordeel, dat het afpijnigend perfen der
oliezaden geen wezenlijk nadeel aan de Raapkoeken roebrengt.
Landbou.wers, die in de nabuurfehap van groote fle .
den wonen , gebruiken eene menigte van fchoorfteen .
Toet . Dit is eene olieachtige bemesting, doch van de
voorgemelde verfchillende ; hierin is eigenaardig tout,
gefchikt omdengrtp,endoliachtgen
len met water mengbaar to maken.
Men beeft opgemerl :t, dat Duivendrek eene rijke eft
fpoedig werkende bemesting uitlevert.
Deze dieren
]even meest van granen en olieachtige zaden ; het is uit
dieii hoofde to wachten, dat aerzelver drek niet weinig
eliedeelen zal bevatten,
De mest van op de flallen gehoudene Paarden is iterk,
en moet niet gebruikt worden, voor dat dezcilve eene
rottende gisting ondergaan hebbe, om de olie-, water .
en zoutdeelen dooreen to mengen . Haver, boonen en
De Paarden , die op gray
hoof hebben veel olie in .
ftaan , leveren een melt van zwakker aard , met veel
minder olie . - Varkensdrek is van een fappigen en
olieachtigen aard, en misfchien de rijkfte van alle bemestingen . Weltoebereid en met oordeel gebruikt,
is dezelve uitftekend voor bouw- en graslanden .
De mest van getlalde Osfen, inzonderheid wanneer koeken een gedeelte van derzelver voedfel uitmaken , bevat
veel de vruchtbaarheid bevorderends , en is zeer verre
to itellen boven den mest van Koeijen en Osfen, die alleen gras eten . Een Landbouwer moet , wanneer hij
mest koopt, letten op alle omiandigheden, welke her ma .
kes van denzelven vergezellen . Een voorraad van mest,
ge.
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gebaald flit een ital, waar de Paarden Iterk gevoerci
worden , is tweemaal zoo veel waardig als die uic
con ftal komt, waar de Paarden op hooi of Bras laan .
De mest van herkaauwende Dieren, als Koeljer en
Schapen , is beter dan die van Paarden , welke alleen
gras eten ; zulks hebbe men toe to fchrijven aan de
veelheid van dierlijke vochten , welke zij kaauwende
met derzelver voedfel vermengen . Hierbij moet ik voegen, dat, hoe vetter een dier is , ook zijn mest ., alle andere dingen gelijk gefteld aijude, des to rijker zal
wezen .
Menfchen-afgang is vol olie en een vlug alkaline
tout. Op zichzelven is deze to perk tot bemesting van
eenig land ; dezelve moet derhalve, v66r het gebruik,
met het een of ander gemengd worden . - De drek van
vleeschvretende Dieren is rijkelijk van olie voorzien . -r
De dieren , die op zaden en grra,ngewasfen azen komen er naast aan ; en daq volgeti, die alleen van gray
levee .
Deze onderfcheidene bemestingen op den daartoe gefchikten grond aan to wenden, vordert veel oordeels in
den Landman : wat voor den eenen grond goed is, blijkt
ilecht voor een anderen to wezen .
Om mijn bewijs, slat olie bet vtaornaamlte voedfel deft
Flanten is, to onderfchragen, vernoek-ik to mogen-aanmerken, dat alle gewasfen, wier zaden van een o ieaehtigen aard zijn , bevoinden worden op eene aanmerkelij
ke wijze de gronden to herooven, als Hennip., Kool.
zaad, en Vlas of Lijnzaad ; to welkez oorzake de besto
bemestingen voor landen , daardoor uitgemergeld , des
zoodanige zijn, die een goed deel olie in derzelver Za•
zenltelling hebben ; dock deze moeten. aangelegd wordert
met zoodanige , die de olieachtige deelen met water meng*
War maken, als kalkaarde, mergel, enz .
Het boek der Nature mag geopend warden, om aatt te°
toonen , dat olieachtige deelen het voedfel der Plantem
uitmaken in derzelver nog onontwikkelden ftaat z en , bij
eene welgegronde gevoigtrekking, mogen wij verondee~
:, hebbe, ais
liellen, dat iets van denzelfden card plants
zij in groei vor eren . De oliezstden, als Raap-, Hennip-, Lijnzaad , enz . bellaan uit twee deelen, dic,4op
de oppervlakte uitgebreid , de zaadbladen bevatten .,
In deze is al de olie van bet zaad begrepen . De vochtigheid des dampkrings dringt door ho bekleedfli dae
bla.
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liaderen Been, eti, zieh vermengende met de olio, fnaikt
ze eene fobrt van -zacht mengfel tot voedfal van de Plants
De aangenaamheid van dit balfemachtig vocht lokt --de
ylaegen uit •, waartegen men nog Been genoegzaam be-

fchernimiddel gevouden heeft . Dit olieiichtig vocht Ver=
teerd zijnde , vallen de zaadbladen of , daar zij dent
dienst eener moeder aan haar teeder kind bewezen hebb u Voor liedenn; nnbedreven in de overeenkomst tut .,

Rhe:n Planten en Dieren , zal deze aanmerking vreetnd
klinken . Niets echter is bewijsbaarder .
De meesten der moos- en meelachtige Planten houdef
baron moederkoek of'zaadbladen in den grond ;inwelken
Hand z:ij ; bet teeder kiempje met olieachtig voedfel voot=
$ion , tot dat de wortels genoegzame fterkte gekregeni
bebben, om door den grond been to dringen .
Men fpreekt nret telden van aard-zout ; loch de fcheik
kunde 'is niet in ftaat geweest om eenig toutte ontde1 .
ken in landen , (lie _niet bewest geweest zijn fchoon
men, zegt , dat men olie gereedelijk kan_ bekomen WE
vale gronden , 'vciitrekk dorre zandgrond"en alleen uitge*Omen .
Merge1, fchoonn eene rijke bemesting s behelst Been
,
zouten . Sommigen denken, dat dezelve een klein Aea
deelte _ojieachtia ftoffe bevat , en eene opflorpende
i tde~~ van :deze fde natuur als kalkaarde, met een groot
gedeefe klei dovrmengd.
Ralkaarde, gemengd met kiel, komt naast aan mergel
iran-alle namaakfelh ,; w ke wij kennen, en kan als zoo .
danig gebruikt warden, waar men her zonddr groote
ltosten bekomen kan . Door bet vermeerderen der hoeveelheid van klei bekomt men een uitmuntend mengfel
your -een ligten zandigen grond ; docli ; om den grond
vrnchtbaar to maken, is bet noodig, dat er wollen fappen, gerotte mestof eenrge andere olie inhoudendp zelfi
itaiidigheid bijkotiie, en er eenigen tijd vt96r de bewerkirf 1tigclijfd worde .
Het is fommiger denkheeld , dat de kalkatrde een
land,. waarop dezelve- gebragt wordt , verrijkt, door ele
tene foort- van zout aan mede to deelen, gefchikt tot
voeillel der P1apten ; maar 'llij alle proeven , op kalkaarde>genome'n, fieeft men bevonden , dat dezeive geen
zdiit in zich bevat. De werking daarvan moet overztilles= i* een antler ficht befi houwd warden . Door de
glsti ,, well a dezlwrvdioorzaal t, Wordt de aarde geopend
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epen& en veedkeld, en door de opf etpende hoedattigheid
vereenigt dezIve de olio- en waterichtige deeltjes van
den grond:. De. kalkaarrle feh+Jtit Oak da eiigenfchap, to
lrebbetr om het zuur der lucht aan. t o trekken, daarmede
eene~-vdreenigirig vormende, van%-grraoten dienst in den
groei .
Watfneer mien de kaakaarde in dit licht befchonwts is
het waarfchijnl jk , dat dezelve; 4rekt am den grand ven
deszelfs olieachtige deeltjes to berooven, . zoo .dat dezelve dieibfcbfraal zan malten, zander hei bijvoegen van
gerotten mess of andi= Ikdffevan eenen .nlieachtigen hard ;
Naardemaal ligte zand ge grond> ¢edhts ean,:gering
gedeelte van oliei chtige . i1ee1en Sevattem, beh+oort .melt
zeer omzigtig to wezen om ernaiet teveehkalkd rde-op
to brengen, of men moet, ten zelfden tijde ., inltaat we .
zen, er rijkel jk gerotten..meat,wollen voddeh, kbaaf€ell
van hoorn eti anddre bemt tingen vait ;tei dierliten aard
nn toe te: voegen . Hetmeeste rnn•, ebrhter', elk dot
zelve doer. op eeneuizandgrond=; betaat:m het verbinne$
der' losfe deelen , en daardoprxte voorkamen, disc bet
vloeibaar gedeelte der bemesting -n-ut boated Aet ber k
rake van de wortelvezelen der Piauten ;.
Op kieigronden'& de u ttivindtmcvan kalkaarde geheel
aniiers h want dot~r de zubte sting , weike, dezelve
verooriaakk ., wbrdl de i ergebrbken :grond geapend eat
verdeelti,: i1e toegevaegde bemest4tng6 komen gereedelijk
in UanraIcingwanelk ; steel daarvan b 4n de Planten krijgen
tune valkomene vriljheid otn . zichiuivitcbrelden .
Men :zegt 5 in 't algemeeir, dat icai4oaarde_ •b eter flaagt
op zan4 dan op klei. De;e.waarcramlng sat heel hour,
den., zoo }ang de Landman v6ortvaart met zijne kleilarn.
den trp cene fchaarfche wijaet
met kalk to vermeugetis
Dan ,, laat hij de hoeveelheid driemaal .grooter nemen, apt
hij zal bevinden, dat kalkaarde bbeter : isavaor klei- dan zaiitgrond . Men mag bierop met'regt antwoorden, dan :de
vocirdeelen de kosten-niet zullen opwegen.
Ik•Vtenrhet
toe. Doch dan bebbe men to begrijpen ,, dat hev?t grs
bruik en niet de aard •d er, kalkaarde is ; welke- it twijfel
moet getrokken .
warden Klei ;; wel met -kalkaarde& ge
3nangd :Y ial in 't water ainkem;r•e n met , zuren opSttu1 .
fefi. _ Be natuur daaFvan is vemderd.
Omder zulke voordeeli$e ; vmfbandughaden wordt lucht ;
igen , ,±dauwvrijelijk toegetaieni; en de gronnthixAa vg A
Odd, em bkl: vcndWl 'tawelk idde 4aev4anbrtgt it:V
be, .
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bebouden . Ingevolpeener gisting, in den grond ver•
oorzaakt, wordt de waste lucht vrijgezet', en in lien
faat van werkzaamheid words deceive een nuttig werk .
twig om tie tazije ldei to verdeelen . Hat echter de Landbouwer , diez veel kalkaarde in zijne kleilanden gebruikt 4
zorg drage om wel to mesten ; anderzins zal de grond
vast °worden , en 'ee hard , op de wortels der Planten
toe to laten, om zit h, tot bet zoeken rail voedfel, to
verfpreiden.
Het is de eigenfchap der kalk tarde , dat dezelve de
olien aantrekt, en de groeijende ligehamen o .ntbindt . Op
deze gronden kunnen wij reden geeven van de wonderbare uitwerkfelen der kalkaarde tot het verbeteren van
rnoerasftge landen . Deze beftaan uit ontbondene ten half
ontbondene groeijende gelfilandigheden zij zijn vol
van o .-U . Kalkaarde ontblndt deze , en maakt gene geIijk.aardig. -- Zoodanige landen., borfpronkelijk bijk-ans
geen geld waardig .,, kunnen door brapden .met kalkbemes ;
sing in ftaat geiteid wDtden om een r-uimen voorraad van
Ysapzaad voort to breugen,, en vervoigens met grkan be :
plant of tot grasveldeir aangelegd to worden, volgens-de
verkiezing des eigenaars .
Bij • bet algemeen beginfel, olie, moeten wij een ander
voegen , van groote kraeht , doch zeer weinig wel beg
grepen . Ik bedoel het Miterr
zuur der Luclit .
Dat deiucht de kginfels van nitrum in< zich hebbe, is
brwijsbaar t1it de wijze van falpeter-makers in ondera
fcheide werelddeelomp i De lucht heeft in zich geen zulk
zout als volkomen nitrum : dit Is een kunst=zout, geanaakt door bet nitet .zuur , vallende op eeue daartoe
gefchiltte moeder-ftoffe . De makers van nitrum vormen
die ofle uit de pttinhn ea van nude buizen-, vette a ar.
d e , en eenig vast alkaline zout . let algemeene zuur i
gelijk men het noemt, wordt door deze foffen aangetrok •
ken, en vormt het warenitrutn, 'tgeen zuiver gemaakt
wb,rd"oor middel van crlistallifatien ; en in die g edaan.
to komt het tot ons . over . In zeer heete1anden vormt
de natunrlijke aarde eene moeder-itoffe toy bet nitrum,
't geen de b ewerking .in korten tijd voltooit .
Alien-heeft waargenomen, dat men,, in den winter, bet
nitrum allerovervlaedigsr bekamt, als de wind atoordea .
Iijk ss Hieruit kunuen'wij afnemen, waaront de landen
vrue
gar worden, wanneer men dPkelve itr honge rug*
gen opt, gedurettds de Winterm andeu. De goade uit*
werk.
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werkfels Bier handelwijze worden geheel toegefcbreven
aan de werking van de vorst op den grond . Ligte gronden, zoo wel als de zwaardere, molten dus in hooge
ruggen blootgefteld worden ; doch met eenige bepaling ;
zoo dat men de modderwallen navolgt in Duitschland,
welke men bevonden heeft, dat, gedurende den winter,
veel nitrum verzamelen .
Na zoo veel van bet nitrum gezegd to hebben, zal men
zeker verwachten , dat ik jets in 't midden brenge, oni
de kracht daarvan, als eene bemesting gebruikt, to toonen . Ik moet bekennen, dat de ondervinding ons zulke
proeven niet oplevert . Misfchieu heeft men eene to groote hoeveelbeid gebruikt, of liever kon bet aan de aarde
niet gegeven worden met de deeltjes zoo klein verdeeld,
als wanner bet met den grond vereenigd blijft , door
niiddel van de fcheikunde der natuur . Ik derhalve
dit niter-zuur, of, gelijk fommigen bet noemen, dit
acidum vagur aanmerken als cen levendmakend beginfel ,
met welks geheele werking wij nog niet ten voile bebend zijn .
Ik heb reeds aangemerkt, dat er eene groote overeen.
komst plaats bebbe tusfchen Planten en Dieren . Olie
en water fchijnen bet voedfel van beiden nit to maken .
Aarde ko.mt zeer weinig in beider zamenflelling. Men
heeft ontdekt , . dat de dieren vele aarddeelen met den
mond innemen ; dock zij raken dezelve welhaast in den
afgang en de pis kwijt . Planten nemen in de kleinst
verbeeldbaar mogelijke hoeveelheid aarde aan : de reden is, omdat zij geen middel hebben om zich daarvan
to ontlasten .
Het-is hoogstwaarfchijnlijk, dat de wortelvezelen der
Planted bet voedfel nit de aarde trekken , op dezelfde
wijze als de melkaders bet voedfel van de ingewanden opfl.orpen ; en, gelijk de olie- en waterachtige deeltjes van
ons voedfel , door behulp der ingewanden , volmaakt
vereenigd worden in een melkachtig vocht, eer zij in
de melkaders komen, hebben wij alle reden om de overeenkomst flaande .te houden, ente veronderflellen, dat
de olie- en waterachtige deelen van den grond ook alzoo
ingelijfd worden , vGbr derzelver opneniing in de op .
florpende vaten van de Plant.
Om hierover regtmatig to oordeelen, hebbe men aan
to merken , dat elke grond , in den flaat der nature , in
zichzelven eene hoeveelheid van opflorpeade aarde hebbe,
1i
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be, genoegMtli om de daarin zijnde olio en water in to
lijven : maar, wanneer wij den grond voorzien met vette
bemestmgen , wordt bet cene wezenlijke noodzakelijkbeid, ten zelfden ti' de er lets aan toe to voegen tot gelijkmaking. halkaard'e , mergel, en alle dergelijke zelfitandigheden, volvoeren dit werk .
Om die werking voor bet oog zigtbaar to maken, ontbinde men Un drachma Rusfsfche Potasch in twee oncen
water , en voege er twee lepels olie bij . Schud dit
mengfel , en bet zal oogenblikkelijk eene gelijkaardige
ftoffe worden van eene witachtige kleur, gefchikt, zoo
bet mij voorkomt, tot alle oogmerken van groeijing .
Deze gemakkelijke en gemeenzame proeve is eene juiste
afbeelding van 't geen er gebeurt na de afbranding, en
mag gevolgelijk aangemerkt worden als eene bevestiging van de bijgebragte veronderftelling . Laten wij op
den voortgang achtgeven .
De opperkorst tot asfche gebrand zijnde , wordt er
ten vast alkaline zout voortgebragt . De vochtigheid
des dampkrings doet dit zout welhaast in een ftaat van
vloeibaarheid overgaan , die , zich mengende met den
grond, to wege brengt eene vereeniging der olie- en
waterdeelen , op dezelfde wijze als de gemelde proeve
toont .
Wanneer de onderliggende aarde beftaat tut een rijken
grond, zullen de uitwerkfels van de verbranding duurzaam wezen ; doch is de grond dun en chraal, dan lijdt
bet eerfte zaaifel doorgaans, eer bet tot rijpheid komt .
Dc Landman, derhalve, die de kosten doet van een
fchraal land of to branden, moet er gerotten mest of am
dere vettigheid op brengen, eer hij de asfche verfpreidt,
om bet gebrek aan olieichtige deelen aan to vullen, en
hij behoort wel zorg to dragen om dit land niet to fang under den ploeg to houden .
Ingevolge van then voorzigtigen aanleg, zal bet ge.
zaaide in ftand blijven gedurende den geheelen groei, en
bet land zijne kracht behouden .
Tot dusverre heb ik de Planten aangemerkt, zoo ats
dezelve door de wortels gevoed worden . Ik zal er flog
lets bijvoegeu over bet voedfel door de bladeren . Aan.
dacht op dit gedeelte van bet ftelfel der groeijing is noodig voor een verftandig Landman .
Planten, die een opflorpend blad hebben, als wikken,
hoonen, boekweit, enz . trekken een groot gedeelte van
der.
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derzelver voedfel uit de lucht,en verarmen, to dier oor •
sake, den grond minder dan gewasfen, welker bladeren
van een fieviger maakfel zijn, als rogge enz .
Op deze wijze maakt bet Plantenrijk de lucht zuiver,
door aan zich to trekken die rottende deeltjes, welke,
niet weggeweerd zijnde ; den dampkring ongefchikt zou .
den maken tot ademhaling voor de dteren . -- Eenige
hedendaagfche tVijsgeeren bebben gepoogd-dlt denkbeeld
to verbannen ; doch zij moeten fterker bewijzen aanvoes
ren, dan zij tot nog toe gedaan hebben, eer zij . 't zelve
kunnen omverttooten .
Raap en I-lennip zijn oliegevende planter, en var& hralen dus den grond ; doch de eerfte minder dan do laatfte,,
't welk moet toegefchreven worden aan de meerdere opilorping van bet blad .
De bladeren van alle -foot-ten van Graan zijn voor een
tijd optlorpend, en itaande lien tijd ontleenen die Planten weinig van de aarde ; dock zoo ras de aar zich begint to vormen , verliezen de bladeren derzelver zacht.
heid, en vermindert derzelver aantrekkend vermogen .-De wortelvezelen werken alsdan fterker , om de olie ;iche
tige deeltjes uit den grond to halen , tot voediog van
bet zaad. Zoodanig komt mij voor de loop dtr -natuur
to wezen%
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9' vraagt my, mijn Vriend, naar bet pratte 4mflerdannfche liedtjen of rejmpjen (gelijk gy bet noemt) dat
G
in ooze vroege kindsheid de kleine jongens iedereen' die

den voornaam van Hendrik voerde, 'toezongen of toeriepen . Het is waar : zoo laf en zoo nietig hex fchijne,
heeft bet mijne opmerking en onderzoek even weinig als
zoo vele andere nu reeds vergetene kinderdeuntjens ,
waar men in onze onnoozelheid zich met vermaakte zonder dat iemand er iets meet van verftond , mogen onto
fnappen . Wanneer ik, in onze kinderpartyen, terwiji
anderen die zongen en dansten , daar in een' hock des vertreks , op zat to kaauwen , dacht gy weinig , dat deze
zelfde dwaasheden u nog eenmaal in een' vert gevorderden
ouderdom belang zouden wekken, en als Gedenktilikken
vannaal en gefchiedenis waardig dunken,,er my melt een
Ii 2
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zoo geleerden brief, kis de uwe is , over to raadplegen .
Het,itukjen verdient zoo veel omflags niet, en zijnoorfprong _en aanleiding is vrij eenvoudig , gelijk ik u ga
joadeelen . Zje her war ik van mijne Overgrootmoeder
heb, die het vnn haven Overgrootvader had, die in lien
tijd leefde en zeggen kon : quorum pars (fl non magna,
falters aliqua)fai , bn die (quod notandum) niet wilde dat
het gezongerr dzierd zod Vbrre by eenig gezag of invloed
oefetide .
Gy weet welk eene opfchudding bet in Amfterdam
maakte, wanneer in den aanvang der Spaanfche beroerten Heft Hendrik van BREDERODE , .op wien de
hoop der misnoegden aldaar meest gevestigd was , in
1567', iW die lad kwam . De Regeering der Stad naauwlijks de verbtoken rust wat herlield hebbende, was in
hit byioiider daar zeer met- verlegen, duchtte er alles
kwaads nit, en trachtte vruchtloos zijn bezoek door
eene bexending of to bidden. Hyxkwani,Heer MErrnRrx,
gelijk in
hem noemde ~ tot fpijt van de-Magiftraat,
die (oo de fpraak order de Burgers ging) zelfs in beraad HM of haar plight van getrouwheid aan den Koning sti dt handhaving van haar gezag niet vorderden,
dat zy z$ch van zijne Jperfoon verzekerde ; her geen
in den gistenden flaat der gemoederen wel als onuitvoerlijk achter- en onbeproefd bleef, maar nochtans
v.=xcc ttth'apen Kwhoti;ken en Spaanschgezinden gedreven werd dat behoorde , en van de Geuzen of hunne
begunftigers (zoo al niet de fterk(ten in aantal, althands
de woeligiten) luidkeels belachen en der tegenparty tergenderwijzewerd voorgeworpen . Dit zelfde is my uit eon
menigte oude narichten van then tijd voorgekomen, en ik
twijfel aan de echtheid niet . BREDERODZ nu werd, ondanks de Regeering en de bevelender Landvoogdes, wel
ontfangen, onthaald, en zelfs door de Burgers van eene
£erewacht voorzien, die nit Geusgezinde Amiterdammeren beftond, en van dezen is bet liedtjen oorfpronklijk .
Het is naamlijk een trommelmarsch , gelijk er in dien
tijd velen ontlionden ; dat is, een lied,dat op den trommelfag en naar denzelven onder het optrekken gezongen
wierd ; en in navolging van hoedanigen, bet zij Corenhart,
bet zij Marnia van St . Aldegonde , bet bekende Wi1kelmusvan Narfouwen opftelde. 1)e Satyrieke geest der
Rederijkeren zat in de Amfterdammeren, die in die dagen vrij wat gehecht waren aan 't geen men in Frankrijk
Pints
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fints fang Vaudeville noemde , en van wier losfe danfen .,
liedtjens, en kiuchten de overblijffels ons nog niet • geheel ontbreken ; zoo als zelfs uit verfcheideue van die
kinderliedtjens, waarvan wy ftraks gewaagden, nog kenbaar is . De Reformatie,,en de rampen, waartoezyaanleiding gaf, zelven , brachten ook hierin eene groote en weldadige hervorming to weep, door de lieden eene wending
tot godsdienf ige ernst en zedigheid to geven ; en .zelfs
de kinderlijke godsdieriltige en zedelijke kamerfpeliet
fens van Barbara en Mo r 4al natnen weTaast de
plaats- van de ontuchtige danfeti van den Covert , den
Schotelaar en Mozeman e nz . i n 4 en fchoon zy dezeti in
lang niet geheel verdrongen , 't aanftootelijktte daarvan
(voor zoo very' het wend opgemerkt) werd onderdrukt
of met andere woorden verplooid ; bet geen ook veel
toebracht onm die fpelletjens zoo' onverftaanbaar tot ons
to doen overkomen, als wy ze gekend hebbeu . Aan(tootelijks echter heeft dit trommelliedtjen van Hendrik niets ;
maar het is eene invec?ive en perfiflage,tegen de Regeering
der ftad gericht. Het gezegde zal genoeg zijn om het
thands to doen verftaan . Het was in mij~ne Overgroot .
moeders A.mfferdamsch, 't geen zy zeer naauwkeurig en
met eene buitengewone zoetheid, die dezen Dialed eigen
was , fprak, in de volgende woorden begrepen - gelijk ik
't oak honderden malen , (choon minder zuiver van tong .
val, door de traten der ftad door kleine jongens heb hoo •
ren uirgalmen .
Men tnerke flechts den val der eerfte
regels,op , om den trommel(lag daar in to erkennen .
Heer Hein -derrk t
Kaptein - derik I
De Boe-ren bin-nen gram .
Zy hebbea lange neuzen,
En zit- ten op den Dam .
Gy moet nier meet van Heinderik praten :
Want Heinderik zou in de boeien taken,
Van de boeien op 't fchavot f
Heindrik, ja, die is een zot I
Yapteinerik,-en op zijn Noordsch , Kapteinderik (want
nile de Noordfche talen hebben dit gemeen, dat zy de
d achter de n invoegen : zoo zegt het Deensch Koniginde, en too zeggen wy, fehoondar,, minder, enz .) is
Ii 3
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Gene verlenging van &aptein, gelijk men toen aile Bevelhebbers over een' hoop gewapenden noemde, en diende
om op Heinderik to rijmen , gelij& men then eigen naam
toeh uitfprak . Deze ataarten (zoo men ze hiet) waren
.gemeen in de Volksliedtjetis van dien tijd . Dat men
in 't Noordhollandsch en oud Amiterdamsch zy binnen
zegt voor zy zi1 n, behoeft geene opmerking. De ftadsregeering worth met den naam van Boeren genoemd
het $ewone fobriquet, waar met de Adel haar aanduidde, als ware 't, ont te .kennettte geven dat de Burgers
in de daad niet meer du de Boeren waren, uit wie zy
ontftaan waren, en dus oorfpronklijk hunne Onderzaten ,
fleehts door de VQrften aan hun gehoorzaamheid -onttrokken ; 't geen by de Adelparty (de misnoegden, die
by den Adel hulp zochten tegen de Koningsparty) nagebaauwd wierd ; zoo als oolc gcdurende de geheele
Zestiende eeuw de Adel nog in de wandeling met geen
gewoner naam, van de Burgers zoo wet als van de
J3oeren , genoemd werd dan onze Heeren : welke naam
eerst door de famenftelling der Vergadering van Holland
onder Willem den Eerfte aan de Stadsregenten ongevoelig is metgedeeld . (De Geuzgezinden waren toen
sevens Adelgezind, om dat de Stadsregeeringen aan den
Koning hielden .) Dezen Boeren wordt hunne ondergane
befchaming verweren, terwijl zy op den Dam vergaderd
zijn ; en farcastice wordt Heer Hendriks party hunnent
wege bedreigd, en gewaarfchouwd zich flit to houden,
op dat haar Hoofd, niet nog vastgezet worde . 't Geen
fchertfend beandwoord words met to zeggen : dat, ja,
Hendrik wel zoo zot is, van zich van hun to laten
vangen .
De oude vrouw meende dat er ttog een regel in behoorde, maar zy was die vergeten . Voor my, ik twijfel niet of die regel floeg op de vierde ; en veellicht
was zy :
Zy houden van geen Geuzen .
Zie daar wat ik u omtrent dit verouderd ftadsdeuntjen
kan meedeelen . Gy zult toeftemmen,,,vertrouw ik, dat
het, wel ve .ftaan, zoo geheel laf en zoutloos roch niet is,
Als, bet u fchijnt voorgekomen to zijn . Hetpiquante is zeUrlijk ad captum van de genen, die er. : zich met verroaakten, en bet kon niet anders ; dQ,c.h .wyhebben wel
,Dichteren Epigratnmen die niet veel beter zijn . Voor
't
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't overige , bet werd naderhand pit fpeelfche dartelheid
alien Hendrikken nageroepen, gelijk men ieder die Willena genaamd was , het Wilhelmus van Nasfouwen, bent
gy van Duitfchen bloed, naichreeuwde .
Van de Geuzenliedtjens tegen de Spaanschgezinde Regeering is mijns wetens ntet veel over . Maar zeer veel
tegen de AMlonniken en Spanjaards . Van de eerlten heb
ik u flechts den bekenden dans van Daar ging een Patertien Tangs den kant (waar Tangs den kant ons tegenwoordig
ter zijde , a-part beteekent) to herinnerem om een voorbeeld to geven . Van de laatften, om van Blyl'pelen en
dergelijken , gelijk Bredroos Don ,7erolimo (niet den
Maarfchalk van Spanje : dit is een Treurfpel nit bet
Spaaansch , en door Prins Maurits berijmd ; maar den
Spaanfchen Brabander) niet-te fpreken , zullen er u verfcheiden invallen :maar lets, waar gy veellicht nooit op gedacht
h bt, fchiet my bier to binnen, waar naar my otllangs gevraagd wierd . In onze kindschheid kenden de oude lieden nog een oud Liedtjen , beginnende De Ridder al
tot zijn' Schildknaap fprak : men vindt bet in de oude
klucht van Duyfen en Snaphaan aangehaald . Dit liedtjen
is doorfpekr, regel om regel, met de woorden Sjanten.
jantenjo, S''anten jantenjo ; die niemand verltond of veritaat .
t Zijn blijkbaar Spaanfche woorden, maar nit
fpotzucht verdraaid .
Parlefanten zeiden onze Vaders
leer gemeenzaam voor vloeken en tieren in gramfchap .
't Is par los Santos! de Spaanfche vloek : by de Heiligen!
Dezen vloek telkens u-it to fpreken en to herhalen, noemden zy met een werkwoord parlosfanten , gelijk men
bet gelijkfoortig seat donder! met bet werkwoord dondercn, bet de donder haal me! (dat oudtijds gemeen was)
met donderhalen benoemde . (Donderjagen is iets anders ;
naamlijk een figuurlijke uitdrukking om bet misbruiken
van den naam des Heilands to beduiden , waarvoor men
meende dat de Duivel vluchten moest .) Maar men zei
parlosfjanten, 't geen de Brabindfche uitfpraak was, die
by t overnemen van dien vloek, de f als de Franfche ch
deed hooren, gelijk veelal in alle de Spaanfche woorden
pleats had : even als men nu wel in de Engelfche woorden
de en ale an hoortuitfpreken, wanneer de lieden Fransch en
Been Engelsch kennen . Zoo is in dat fpotliedtjen fjan desgelijks voor fan , en hetbedoelde de Spaanfche vloek, die
de Spanjaart-fchier by ieder woord in den mond had, Sant
Jago, due in eon vets gebracht, fdnto, fkntiagd! Maar
1i 4
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men verbasterde, tier befpotting, dit in fanto Pant tino !
lees tienjo, of gell'jk ge in 't Fransch lezen zoudt tigno .
Naamlijk , tina (tienja) beteekent de fchurft op 't hoofd ,
en men gaf den Spanjaarden na, fcburftkoppen en luizebosfchen to kiln . Nu maakte men van dat tina quafi een
heilig, Saw tino. Gy verftaat my . - 't Was de geest
van then tijd .
,ik ben , enz .

's Gravenhage.

B.

BIJZONDERHEDEN , RAKENDE DE HUWELIJREN EN
HUWELIJKSPLEGTIGHEDEN DEA INDIANEN .

(Overgenomen nit

Suite du Voyage aux Indes-Oceidentales et
A la Chins, fait par ordre de LOUIS XVI, depuis
1 774 jusqu'en 1781 ; par M. SONNERAT .)

et huwelijk is bet belangrijkfte bedrijf van bet levels
der Indianen. Zoo krachtig ziJa zij overtuigd,
bet aanwezen tot geen ander oogmerk to hebben ontvangen dan om hun geflacht to vermenigvuldigen, dat
zij de onvruchtbaarheid aanmerken als een vloek , of
fchandvlek . Van nieuws treden zij in den echt, tot
dat zij ld deren , en vooral van bet mannelijk geflacht ,
verwe.kt hebben ; en indien hun dit niet gelukke, kiezen zij er cen uit hunne naaste bloedverwanten, welk
zij tot Zoon sannemen , om zich aldus van een wezen
to voorzien, hetwelk bij hunne uitvaart de pligten eens
Zoons kan vervullen .
Even gelijk verfcheiden Oosterfche volken, overdrijven zij hunne kieschheid omtrent den maagdom . Zij
treden in den echt met meisjes , eer zij nog huwbaar
zijn, en verfmaden de huwbaren, omdat zij geene volkomene zekerheid bezitten dat zij ongerept zijn . Maar,
iugevolge van eene dier vreemde bijsterzinnigheden , tot
welke bet misbruik van een overdreven beginfel dik .
maals vervoert , terwijl bet de meisjes tot fchande
wordt gerekend, niet gehuwd to zijn, voordar zij in
ftaat zijn om kinderen to baren, is bet geene fchande
moor de mannen, to trouwen, nadat zij bet verthogen
am kiaderen to verwekken verloren hebben . Niet
vreemd
fl
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vreemd is bet, zeventigjarige grijsaards met kinderea
van vier jaren in den echt to zien treden .
De weduwen hertrouwen niet ; hoewel nog maagd
zijnde , die hare mannen verliezen, voordat zij aan de
roeping der natuur hebben kunnen voldoen, veroordeelt
haar bet bijgelooftot een altijddurenden echteloozen ftaat .
De weduwenilaat wordt als een zeer grout ongeluk bee
fchouwd, of liever als eene flraffe, die alleen de vrouwen
overkomt , die dezelve verdiend hebben door zonden,
voor haar huwelijk gepleegd . Van bier dat icmand,
welke eene weduw ter vrouwe Dam, zou aangemerkt worden als zich verzettende tegen den loop der goddelijke
regtvaardigheid , en zichzelven blootitellende aan de
gramfchap der goden .
De huwelijken der Indianen zijn tweederlei : bet eene
algemeen, welk zij in Pariam noemen ; en bet andere
in Cannigadanam .
De Pariam is nagenoeg bet zelfde als bij ons de

verloving. Men geeft dien naam aan eene bepaalde
fomme van ii, of op zijn meest 3i ponnes (*), welke de
vader des bruidegoms aan den vader van bet meisje
geeft, eenige dagen voor bet huwelijk, als den prijs
van het meisje, welk hij voor zijnen zoon koopt . Bij
bet ter hand itellen van bet geld zegt hij met luider
flemme, in bet bijzijn van een Bramin en de vergaderde bloedverwanten : Het goud is voor u, en bet meisje
is voor my ; de vader van bet meisje antwoordt desgelijks
hard op : Het goud is voor mij , en bet meisfe it voor u.
Niets anders is derhalve de pariam, dan een koop,
welken de man ten aanzien van zilne vrouw tluit .
Somtijds vergeldt ae vader van bet meisje de pariam
met edelgefleenten ; doch hiertoe is hij niet verpligt .
Bij haar overlijden, indien zij geene kinderen gehad
hebbe, kan hij terugeifchen hetgene hij haar heeft gege .
ven , en vooral de pariam , die haar eigendom is. Ook
kan hij in de kosten der huwelijksftaatfie helpen dra .
gen ; doch hij is daartoe mede niet verpligt, komende
dezelve voor rekening van de familie des bruidegoms.
Zij.
*) De posse is waardig io fanons ; de fanon io Franfche
iluivers ; derhalve maken at ponnes io5 livres, en 3 1 ponnes
i55 livres.
Ii$
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Zijne, dochter uithuwen zonder de pariam to vorderen, draagt den naam van haar ten huwrelijkte gegen in Canningadanasn . Dit gefchiedt, bet zij door
aan arme bramins eene toereikende fomme to fchen •
$en tot de kosten van bet huwelijk, bet zij door zijve dochter ten huwelijk to geven ann een armen bloedverwant, welke , zonder die milddadigheid, niet in bet
huwelijk zoude kunnen treden . Nevens de gifte van
bet meisje voegt de vader doorgaans gefchenken, befaande in juweelbn, geld of huizen ; hij betaalt alle
de bruiloftskosten, en ftelt fomtijds , bij manier van
aanneming tot Zoon , zijnen fchoonzoon aan tot medeerfgenaam, doende hem even veel als zijnen zoon erven .
Doch hij , die alle deze gefchenken aanneemt, words geTekend alle de zonden zijns weldoeners to hebben overgenomen, die in dat geval zich als volkomene vergiffenis
to hebben ontvangen aanmerkr, terwiji de beweldadigde
dezelve op zijne beurt moet uitwisfchen door goede
werken en eene groote menigte godsdienfl ;ige plegtigheden . Deze bijzonderheid is oorzaatc, dat deze foort
van huwelijken zcer zeldzaam is ; van bier ook, dat
geene anderen dan volflagene behoeftigen en berooiden
dusdanige huwelijken aangaan .
In geen gewest der aarde geloof ik , dat de huwelijken met zoo veel pracht en ffaatfie als in Indie gevierd worden . Zie bier eenige der voornaatnfte plegtigheden .
Wanneer een Indiaan op een meisje van zijne maagfchap voor zijnen zoon zijn oog heeft laten vallen,
Zendt hij eenen vreemde om den vader van bet meisje to
pollen, ten einde to voorkomen, indien de jongeling
niet behage , dat hij over een blaauwe fcheen heeft to
blozen
. Indien de jongeling behage, bepalen de PanI.angancarers, (eene foort van bramins) na voorafgaande berekeningen, den dag en bet oogenblik , waarop
tie vader moet van huffs gaan, om bet meisje flatelijk
ten huwelijk to verzoeken .
Voor bet minst moet hij
verzeld worden van eene getrouwde vrouw , eenigeR
zijner bloedverwanten en eenen bramin , in de kunst
ervaren om voorteekens nit to legged . Indien zij
under weg kwade ontmoetingen hebben, bij voorbeeld,
van eenen oliekooper, die hen aanfpreekt, van eenen
bond, the zijne ooren fchudt, van een raaf, die hun
over
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over bet hoofd vliegt , en van zeer vele andere dingen , op welke de bramin naauwkeurig acht geeft,
wordt bet bezoek tot eenen anderen dag uitgefteld.
Indien er geese verhinderingen in den weg komen, is
her gebruikelijk, opdat de vader den fchijn niet moge
hebben van met zijne dochter verlegen to zijn , niet
terftond zijne toeftemming to geven .
Hoewel hij den
jongeling zeer wel kept , als zijnde alti,'d een zijner
naastbettaande bloedverwanten , en bet huwelijk met
zijne belangen overeenitemt, antwoordt hij, dat hij den
jongman moet zien , om to weten , of hij hem behage .
flat ander bezoek wordt insgelijks door de Panjangancarers bepaald , die insgelijks over weg op voorteekens
acht geven .
Zeer ftatelijk gefcheeden deze twee bezoeken ; de
pleats , alwaar zij worden ontvangen , wordt gereinigd
en opgefierd ; de bezoekers worden op betel (*), arak
en rozenwater onthaald .
Deze bezoeken worden van
zraaltijden vervangen ; de vader van bet meisje onthaalt
eerst dien des jongelings . De rijke Indianen doen elkander over en weder gefchenken ; vervolgens wordt er
een dag tot de plegtigheid van de pariam bepaald. Dezen verfchenen zijnde, vergaderen de genoodigde bloedverwanten en vrienden ten huize van des jongmans vader, en verzellen hem naar dien van bet meisje, alwaar
De vader des
de plegtigheid moet gevierd worden .
jongmans doet de gefchenken, welke hij doen zal, ach .
ter zich dragen ; zij liggen in rottingen-manden, met
zeer kostbarc doeken overdekt ; deze manden, van eene
bijzondere gedaante , potageons genaamd , dienen alleen bij begrafenisfen en huwelijksplegtigheden .
leder mand wordt door eenen man op bet hoofd gedra .
gen ; deze dragers gaan achter elkander ; hoe de ftoet talrijker zij , hoe meet vereerende bet voor den gever der
gefcahenken is . De meeste manden zijn led ig ; in de
an*
(*) De betel is het blad eener plant van het geflacht der Peperboomen, met de arek-nooc toebereid . De Indianen kaauwen dezelve onophoudelijk, zonder die door to zwelgen ;
hun gehemelte words aangenasm geprikkeld door het (hp , welk
xij er uit drukken . De betel doet fterk kwijlen, bewaart de
tanden en geeft een aangenamen adem . Het is een algemeerz
gebrulk, bij wile plegtigheden en bezoeken betel aan to bieden .
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andere liggen kokosnoten , bananen , faffraan , arak,
betel, coujoumon (geel poeder) . en guindepode (grijs
poeder.)
In eene der manden ligt een zijden fluijer (eene foort
van tabberd) voor het tueisje beftetnd . Indien de pariam in geld worrlt gegeven , wordt dezelve in een der
hoeken van den fluijer geknoopt ; doch de rijke lieden geven , in plaats van geld, een juweel , welk op den
fluijer ligt . Deze mand wordt in de voile vergadering
geopend ; een bramin zegt aan den vader van den jongman , dat hij aan den vader van het meisje de betel en
de pariam moet geven . Deze neemt ze beiden aan, en
biedt op zijne beurt betel . In het oogenblik als deze
verwisfeling van gefchenken gefchiedt, fpreken de beide vaders zekere woorden , bij deze gelegenheid gebruikelijk . - Zoodanig is de plegtigheid van de pariam
of de verloving .
Hoewel het meisje geoordeeld wordt op den dag der
pariam verkocht to zijn , kan , echter , het huwelijk
verbroken warden ; doch daart .oe worden zeer gewigtige redenen vereischr . Niet dan nadat de tali (*) is
vastgemaakt , kan er geene echtfcheiding meer plaats
hebben .
Wanneer de trouwdag bepaald is , begint men de
Dit is het ware begin des huwecal to plarten (j).
lijks ; het duurt twee, vijf, of aok wel een-en-dertig dagen, indien men ecue groote vertooning wil waken . Wanneer de cal geplaatst words , komen alle de
bloedverwanten en vrienden, zelfs die van een anderen
f1am zijn ., den vader bezoeken ; dit niet to doen, ware
een teeken van vijandfehap .
De vtiendinnen , een verhemelte boven haar hoofd
l,ebbende, brengen de jonge lieden betel ten gefchenke .
Vervolgens wordt midden op het plein een fleenen polDe bramins brengen
dear (huwelijksgod) geplaatst .
hem een flagtoffer en offeranden van kokosnoten, bananen
(') Een klein gouden verfierfel , welk de bruidegom zijne
den hals vastmaakt .
(t) De Cal planten beteekent eenen der voeten van de pendal Ceene foort van rustbank of draag(toel) planten , welke
men op een der opene pleinen van bet huts, van den bruidegom of der braid, heefc verraardigd.
druid om
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Nen en betel, fmeeken om zijne befcherming , en bidden
hem om zijnen zegen over bet aanitaande huwelijk .
Daarna wordt de fuertamon (een boom , aan bet huwelljk geheiligd) geplant , en voorts daarop de cal in een
der hoeken van bet plein : de pendal words ook gebouwd ; deze voltooid zijnde, wordt de pollear weggenomen . Onder deze pendal worden alle de huwelijksplegtigheden verrigt . Rijke lieden doen voor hunne
deur een tweede prachtige pendal oprigten , even breed
als de deur ; de itraat wordt verfierd met gefchilderde
ftukken lijnwaad, vertoonende de gerchiedenis van Indiaanfche godheden . Daarenboven wordt ook de pendal
verfierd met hladeren , takken van boomen en vruchten . Dagelijks komen er danferesfen balletten uitvoeren en huwelijkszangen zingen . Ook worden de ftatelijke bezoeken onder deze pendal ontvatlgen . Een fchrijver is er altijd bij de hand , om aanteekening van de
gefchenken der gelukwenfchers to houden , ten elude
aan dezelven gefchenken van gelijke waarde to doen, in
gevalle er bij hen een huwelijk voorvalt . Aan alle de
bezoekers worden betel en rozenwater aangeboden . Gedurende de dagen, die bet huwelijk onmiddellijk voor •
a.fgaan, wrijven de danferesfen, in de binnenite pendal, 's morgens en 's avonds , al zingende en danfende , bet verloofde paar met naleng (een kleine groene
korrel .)
Op den trouwdag gaan de bruidegom en braid , aan een
der twee einden der binnenllependal, naast elkander zltten .
Voor hen worden verfcheiden garden potten, met water
gevuld, in de rondte geplaatst ; twee van deze potten,
grooter dan de andere, flaan tan de zijde der aanftaande
echtgenooten . In bet midden van den kring ziet men
eene verhevene plaats , van bout gemaakt . Op de
potten liggen aarden dekfels, voor dezen dag alleen beftemd . De avenge ruimte wordt met eene menigte brandende lampen gevuld . De bramins doen gebeden, dat
in de twee groote potten de groote god en de groote
godin, welke zij aanbidden, dat wil zeggen, CHIVEN
en PARVADI, Of VICHENOU en LATCHIMI, en in de andere kleiner potten de Deverkels, of ondergefchikte godheden , mogen nederdalen. De brandende lampen vetbeelden AGUINI, den god des vuurs . Vervolgens doen
zij de human of offerande . Op den groud words een
vuur
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vuur ontltoken met de famitou (*), endbrami,o

der bet doen van gebeden in de famskritife taal, welke
bet yolk, en dikmaals hij zelf ook niet verifaat, onder.
houdt bet vuur van de hornan, door er boter in to gieten , en kleine f ukjes hout in to werpen . De gebeden
geeindigd zijnde, nadert hij den vader der bruid, en on .
derrigt hem met luider (femme, wat hij moet doen en zeg .
gen . Dit onderrigt hebbende bekomen, legt de vader
indehandvanzijnedochterbtel,ban e ne goun
den pagode . Vervolgens legt hij zijn dochters hand op
die van zijnen fchoonzoon . De moeder van bet meisje,
of hare plaatsvervangffer, befproeit hunne handen met
een weinig waters . Vervolgens fpreekr de vader hardop, in tegenwoordigheid des gods, der godinne, en
van alle de Deverkels , AGUINI tot getuige nemende
• Ik N . N. zoon van N . N . klcinzoon van N . N.
• Beef mI'ne dochter N. N. aan u N . N . zoon van
• N . N . kleinzoon van N . N."
Daarna vat de bramin de tali op, biedt dezelve aan de
goden, aan de gehuwden, aan de vaders, aan de bij .
zijnde bramins , aan de bloedverwanten en de genoodig .
den ; alien moeten daarop de hand leggen, en de bramin,
terwi, i hij dezelve aanbiedt, herhaalt, tot aan hex afloo.
pen dezer plegtigheid , in de famskritife taal, het vol .
gentle formulier : Danium , danum , pachoum, royou
poutrd, labon ; beteekenende : Z~ i~' zullen koorn, geld,
koetjen en vele kinderen hebben . Wanneer de bramin de
tali aan alle de aanwezigen heeft aangeboden , brengt hij
die aan den bruidegom , die dezelve aan den hals der
bruid hangt. En hiermede is zij zijne vrouw, en de
huwelijksplegtigheid neemt een einde .
Thans zweert de jonge man, voor bet vuur en in te .
genwoordigheid des bramins, voorzijne vrouw tezullen
zorgen . Vervolgens vat hij haar bij den kleinen vinger
van de regterhand ; aldus loopen zij de gemelde verhe .
vene plaats driemaal rond , bij welke een platte (teen
ligt, dienende om de inmengfels der Caris of ragouts lijn
to wrijven . Bij dezen ffeen gekomen zijnde , vat de
man
(*) De famitou beteekent de onderfcheidene foorten van
Bout, die bij de offeranden moeten gebrand warden . Er zijn
i1echts twaalf foorten, welke daartoe kunnen dienen . Edne
offerande , zal zij volkomen zijn, moet honderdncht, of duizendachr llukken hours verteren .
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xlan een der voeten zijrter vrouwe, en legt dien op den
fleen, om haar de verpligting to herinneren, die zij op
zich heeft genomen , om voor de keuken to zorgen . Boven
in dependal is een gat, waardoor men den hemel ziet . Daar
onder gekomen zijnde , zegt de bramin tot de jonge
vrouw : Befchouw ARINDODY (*) , en volg haar voorbeeld! De vrouw heft hare oogen omhoog, en vervolge
hare wandeling .
De drie rondwandeliugen geeindigd
zijnde, wordt er in groote fchaten raauwe rijst aangebragt ; de bramin neemt een weinig faffraan, en mengt
die onder de rijst, onder bet doen van eenige gebeden ;
daarop neelnt hij twee grepen , welke hij op de fchou.
ders des jonggetrouwden ftrooit ; dit doet hij ook omtrent de vrouw ; alle de aanwezigen rijzen op, en verrig .
ten dezelfde plegtigheid . Zoo veel is dit als de zegen,
welken de bijzijnden aan bet getlotene huwelijk geven .
De vrouwen van den huize brengen melk met jagre gemengd, zijnde ruwe fuiker van den palmboom, enbauan
nen, welke zij de jonggehuwden nanbieden ; deze moe .
ten er lets van gebruiken . Het overige van den dag
words in vermakelijkheden doorgebragt, en in den avond
doet men de laatfte openbare wandeling.
In deze wandeling fpreiden de Indianen de uiterffn
pracht ten toon . Zij leenen de olifanten, kameelen,
paarden en palanquins van alien, die ze willen leenen ;
alle de muzikanten en danferesfen van de ftad doen zij
dezelve bijwonen ; in ddnwoord, niets verzuimen zij,
hetgene tot den luister dier wandelingen en van bet huwelijk lets kan bijdragen . Deze foort van zegepralenden
optogt dient om den bruidegom naar bet huis der bruid
to geleiden .
Bij de deur gekomen , trekt men hesr,
Deze nieuwe en geheimzinnige plegtigden lonk af.
heid heeft ten oogmerke , de betooverhtgen en alle
de heillooze invloeden, aan welke de jonggetrouwden
blootftaan, to weren . Het look-aftrekken gefchiedt gemeenlijk door het driemaal doen voorbijgaan langs bet ge=
last der jonggetrouwden van een fchotel, gevuld met rood
gemaakt water , ten then einde toebereid , waarna dit
water op den grond wordt geworpen . Oude vrouweu
alleen worden tot die plegtigheid gebruikt : want de jongeEene
Heilige,
voor
welke
de
Indianen
grooten
eerbied
( )
hebben , en wier wijsheid en deugd aan de vrouwen ter navclgiuge wordea voorgafteld .
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gere worden mistrouwd, en de betoovering zoude er mi-kchien door toenemen . Indien dit eerfte middel niet toereikende is , wordt voor her oog der jonggehuwden een
fink linnen in tweeen gefcheurd, en de ftukken naar
twee tegengeftelde zijden gefmeten ; ook gebeurt her,
dat men, zonder her linnen to verfcheuren , zich vergenoegt met her driemaal voorbij bet gelaat der jonge lieden to doen zwieren ; waarna her,, als met her
vergif des nijds bezwangerd, words weggeworpen . Eene
derde wijze, om den lonk of to trekken, gefchiedt door
aan her hoofd der jonggehuwden zekere geheimzinnige veelvermogende kringen to hechten .
Dit is her kort begrip der plegtigheden , die bij de
huwelijjken der Indianen worden in acht genomen . Zij
zijn zoo menigvuldig , langwijlig en kostbaar, dat er
dikmaals familien door ten gronde gaan . Volgens den
Heer SONNERAT mogen de kosten van fommige huwelijken op honderdduizend pagoden, 0400,000 guldens, be .
groot worden . Minder zal men zich hierover verwonderen, wanneer men weet, dat de bramins van twintig
mijlen in her road tot deze huwelijksfeesten komen zamenfcholen ; dat zij fomtijds een getal van vijfduizend
uitmakeu,, die, zoo lang de huwelijksplegtigheden duren, van kost en drank moeten verzorgd worden , en
dat men aan elk bunner een nieuw kleed moet geven .
AANDOENLIJKE GESCHIEDENIS, DER JEUGD, EN IN BET BIJZONDER DER STUDERENDE JEUGD , TER LEZING AANGEBODEN .

Waarde Wend I
zend ik u eenige brieven en affchriften, welke ik
H
na den dood van den ongelukkigen B ., onder nieer andere papieren, die hij mij heeft doen ter hand flellen,gevonIerbij

den heb . De eertlcn zijn van den ooK u bekenden G ., en
de laatften zijn de antwoorden van onzen overledenen B .
G.

A A N

B.

Ik zal zelf maar wear beginuen, en vragen : hoe gaat bet
a, Brodrtjer Gij Loch fchijnt tot fchrijven . geen Just to hebben 0
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ban, even min als een dief tot hangen . Stil ! Daar vait mij
iets in, dat ik u terttond moet mededeelen , en hetgene u bet
fpreekwoord : oude liefde roest niet, gal herinneren.
Ik was dan onlangs to M ., alwaar ik, Pints uw vertrek vanbier , nog niet geweest was , en ontmoecce dear awe lieve
Mina . Te duivel! war zag zij er nog goed tlit! Zij kon gemakkelijk een plaatsje in Mahomeds paradijs vervullen . Zij
was zoo vriendelijk als de deur van hot raspbuis . Zoodra,
zij mij zag, begon zij eeuwigdurend to vragen , dan naar
dit, dan naar dat ; dan naar dezen, dan naar geeen, zoo dat
ik waarachtig haar op alles niet antwoorden lion . Op her laatst
kwam er toch ook een woordje van u in . 0 war kan dat
vogeltje zingen t zoo zacht, zoo vieijend I Zlj fprak zoo veel,
en met eene zoo geduchte geestdrift, van liefde, van trouw ea
ftandvastigheid , dat ik meende to berften van lagchen . Ik
luisterde evenwel foms zoo aandaehtig als een Groen, die pas
op de Logica komt, en er niets van ver(taat . Ik dacht dat zil
slle duivels nit de hel cot u zoude gezoriden hebben, en vroeg
bear dus, of zij oak onlangs een brief van u ontvangen had?
Goede hemel l wat was dat ding op die vraag to moede! Zij
fcheen eenige oogenbiikken in gedachten verzonken ; in hare
fchoone blaauWe oogen glintlerden eenige cranen ; de eene
zucht volgde op den anderen, en met bevende lippen fprak
zij eindelijk deze woorden : „ Ach! hij is mij ontrouw I' {
En ; jongeliefI dat ging haar zoo creurig, zoo jammerend af,
dat 1kwaarlijk, geheel en al, van toon veranderde.
Het is todh Wet aardig, 21s nden een lief, beminnelijk melt .
je cranen ziet Rotten . ik heb ook noolt uwe handelwijze
Met haar kunnen goedkeuren, vriendje !
Het was immers
tiiet edeldenkend gehandeld , haar trouwbelofte to geven, en
dan, als her op de zaak aankomt, en bet meisje bedorven is,
bet hazepad to klezdn ? G!j wist hoe bet gelegen was, en
itoe veel zij lijden moest. [let meisje beminde u meer date
xidhzelve , dat kunt giJ niec tegenfpreken .
Zij vroeg
ntij , of ik briefwisfeling met u hield ? Ik zei, ja I zoo om
de drie maanden fchrijven wij elkander . ~ Nu verzocht zij
idii, u den bier nevensgaanden ring to doen toekomen , ea
wenschte, dien gij van Saar hebt, ook terug to krijgen . Zoo
char echter geene mogelijkheid toe was , bidt zij u, dien
zorgvuldig als een teeken van hare liefde to bewaren ; eene
liefde ; zet zij, die ik voor hem tot aan gene zijde des grafs
zal behouden . - Nut bet zij zoo I Gij hebt ongelijk, waarachdg ongelijk . lit hoop, dat u bet geval met Mini nimmer
als kolen vuurs op bet hart zal brandeni Een meisje zoo to
behandelen, is beestacbtig. Bastal
Komt gij Wet eenmaal nog bier I lit verlaat eerlaflg dete
I'tad. Doe uw best om eeniic dsgeti bij mij door to bren'r
St. Vale I
lmgla, 1809 . no. lit .
1t
P.
AANDOENLIJEE GESCHIEDENIS .

44

AADJDOENLIJ6b GESCHIEDENIS,

P. S . Gij hebt immers de koeken ontvangen , die ik u,
eeuigen tijd geleden, gezonden heb? Dat is voor bet leatst
geweest, want ik heb zelf bijna gebrek . Adieu!
13 . A A N G.
Hoe bet mij gaat? Akelig, wanhopend! De gedachte, urns
mijzelven,q per extra post , ad in/eros to zenden, kwam mij
to meermalen voor den geest ; doch bet is nog altoos bij denken gebleven .
Heeft de duivel u bezeten, toen gij mij van Mina fchreef7
Heb ik nog geen verdriet en ellende genoeg? 6 God I dat alles zoo op eenmaal komt! Hoorl ik kin we6r eranen flor:en - neen I geen tranen! Brullen wil ik ; brullen en weeden
As een leeuw, die van alle kanten aangevallen wordt . Mina! Mina! wat pijnigt gij mij I Hea is waar, bet meisje beminde mij, en ik ook haar. Zit had mij zoo geheel en al in .
genomen, dat ik mijn gedrag zeker zou veranderd hebben,
had mij dat verd
fpel -- Meer nu is bet gedaan 1 -Mina moet alle hoop opgeven, want ik beb er nu hier eene
2itten, die nadere aanfpraak op mij heeft . Hoe ongelukkig toch,
dat ik overal tegen de lamp loop I Dat vrouwelijk gellachtI Ik
w, schte dot er nooit ecne vrouw geboren ware, en dat wij
3nannen de magi van Jupiter hadden, om de geheele wereld to
kannen bevolken . _ Dat vet>vioekte vrouwvolk beeft miju
ganiche vermogen near den bi
geholpen! Het heefa mij
inijne gezendheid ontnomen, en in rampen gefbort.
Den ring van Mina heb ik verkocht, en die,welken gij mij
gezonden hebt , aal weldra dienen om in mijne behoeften to
voorzien . Troost Mina, troost haar! Zeg dat ik geftorven
ben. Zij zal niets rmeer van niij hooren . -Waarom, vraagt gij zeker, fehrijfe gij mij uit S .,^ Door bet
geld, dat gij de goedheid bade mij to zenden, kwarn ik wear in
de kledren , en mijn crediet was wear herfteld ; doch flechts voot
een korten tijd . Ik moest nieuwe fohulden maken : men lief
snij geen rust ; ik pakte eindelijk mijn bo6ltje bijees, en ver .
her H . in flilte .
War zal ik beginnen? wat raad geefa gij mij? Zai 1k foldaat
worden ? - maar ik heb er een onoverwinnelijken afkeer van ,
en heb echter niets geleerd . Ik donder en bUkfem fomtijds,
als of ik de wereld wilde omkeeren, als ik aan her eoekemende
denk . Ik woede, ik vervloek mijzelven, i •k raaskal, ik mask
een geweld, dat mijn vaders lijk zich in bet gref moet omkee .
sen. - 0 God 1 war zal er van mij worden ? Ivu moet ik u nog verhalen, op welk eeue wijze ik aan
Louife, die thans met mij, als waren wij gehuwd, leeft ; ge.
homou ben, Op zekeren avond, dot ik, uit geweer ;t zijnde,
,dead
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+friend Iiacchus een grooter offer dan gewoanlijk had toegebragt , kreeg ik een onweerttaanbaren trek om baldadigheden
uit to voeren . Weidra veranderdd die trek in dadelijkheid , en ;
toen ik druk bezig was , werd 1k op eene gevoelige wijze tegengehouden, door een' diervriendeli)ke shaken ; die men nachtwakers noemt . Ik wrong mij los , en teen aan bet loopen I Yk h^d,
bet geluk, beter dan hij mijne voeten to kunneii gebrufken, en
nam mijne toevhigt tot mijn' kappei, In wieng voorhuis fit riog
licht zag branden . Men verwelkomde mij met alle mogetijko
vriendelijkheid . Ik verontfchuldigde mij zoo geed als 1k Iron,
en gaf voor, dat er op fraat eenige oneenigheid tusfchen Brie
it vier menfchen had plaacs gehad ; dat ik dezelven had willen
fcheiden ; dat daarop de wacht was aangekomeu, en ; mij voor
can der verfchilhebbenden aanmerkende, viij had traehten to
pakken ; dan dot ik mij op de vlugt had begeven ; en nu genoodzaakt was voor eenige oogenblikken hij hurl de wijk to
riemen . De fchrik en angst hadden mij bet gebruik mijner zin ..
nen wekrgegeven .
Mijn kapper, verheugd van mil dienst to
kunnen bewijzen, verzocht-mij to gaan zitten . Zijne oudfte
dochter, die Reeds in de khmer bleef door wij waren, zag niij ._
gedurende can half nut dot ik daar vertoefde, gelladig in die
oogen, en zette mij In voile vlam . Ik herhaalde mijn bezoek
van tijd tot tijd ; meet, zoo als gij begriipen kunt, om derdochters , dan wet om lemands anders wille . Zij fcheen echter onoverwinnelijk to zijn ; en naauwelljks had ik dat gemerkt, of
weldra werden alle (irikken gefpannen om haar to doen tulmeten . EnfinI alles fchikte zich, onder belofte dat 1k haar zoiL
trouwen ; en au jaf zij zich, gebeet en al, aan mijne discrelie over. Dat wks wear een dommefireek, nietwaar?Maargija
wear : fat3uw infettum feri nequit . Onze gemeenzame omgang
had weldra de gewone gevolgen ; Louife beyond zich zwanger.
Toen de vader zuiks beinerkte, moest zij de deur uit ; want .
reide hij, hij verkoos geen ftudentenhoer in zijn huis to hebben. Het ongelu'k1dge meisje begeeft zich naar mijne kamers .
ten einde mij van eon en ander berigt to geven, en road lei
vragen ; maar de vogel was gevlogen . Bij toevalverneemt zijn
dot ik Her ben, en komt bij mij . Nu heb ik haar ann mijn:°
hals hangen . Zij fehreit dog en nacht ; zij fpreekt van n1ets
dan van verdrinken , van verhangen , en dergelijke zaken meer,
zoo dot ik, dikwerf, van angst niet weet, want ik mij bergert
zal. Wist ik nu lets to beginnen , dan trouwde ik haar ; mast
hoe krijg ik brood? - - 0 1 als ik alles zoo eons nadenk,
Ball vervloek ik mijselven tot in den diepften afgrond . Wanveer ik mij voorstel ; dat eerlang een wichc float geboren to
warden, waarvan ik vader ben ; en dan vader ; moeder ; en
kind, alien zonder pulp en troost l van hoitger en elleade
gmkomeui •- Aimagtige God t vergcef den grootiten zonE k %
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daar, en geef hem middelen aan de hand our zfch to beteren, want z66 moet hij wanhopend worden l --l1t wilde u bedaard, keel fchr-ijven, maar it heb gevoell
Her ruwlle leven is ties in Nat geweest mij onaandoenlijk
to ma'ken. 0 ware 1k gevoelloos!
Naar u toelromen, is mij onmogelijk . Mijn levensloop wil,
ik opteekenen ; dat was reeds lang mijn vooruemen . Vaarwel 1 vaar eeuwig well G .AANB .

Naauwelijks ontvang 1k uwen akeligen, traurvallen brief
of ik neem de pen in de hand our u to fchrijven . Arme , beklagenswaardig6 jongen t Gij weet, dat wij, federt onze kennismaking, deeds den hart en One ziel waren. Onze gedachten,
onze handelingen waren c6n . Ga dus na , hoezeer uw fchrijven
mij trof! Is er clan nlers voor u to vinden , om bet dagelijksch
brood to verdienen? Bezit gij geen kunde genoeg , om u
bier of daar, tegen een behoorlijk honorarium, its kantoorfbhrijver geptaatst to krijgen 2 Ga - de wijde wereld in I wie
weet hoe bet u gelukt !
Orn'u, zoo mogelijk, op to beuren, zend 1k tt a'1 her geld
dat-ik nog heb . Zoodra ik meer heb , zel ik u nog was doer
teekomen .
Met uwe levensgefchiedenis mnogt gij wet th .uis blijven .
Men last zich niet meer waarfChuwen . Geloof'mij , bet words
dagelijks erger . Wij nioeren andere fcholen bezoeeken, indlen
wij beter tvenfehen to worden . Waarcoe zoude uwe waarfchuwing dieiiflig zijnP Men lagcbt er our, en gaat liever de lange
baan op, en hoe doller, hoe woester bet gnat, des to beter is
bet. Vaarwell Geloof, dat 1k, zoo lang ik eenen duit heb,
then met u zal deelen . Wij willen toch toonen, dat, at ziet .men
ons voor liederkjke en flechte fnaken aan, w1 j echter fours nog
en homme de candeur kunnen handelen . Vale l
G. A A N

B.

Wat maakt gij tech met uwe Louife? Waarom fchrijft g1
niet? Zoo gij binnen acht dagen niet antwoordt, kotn ik naar
u toed Ifier nevens nog eenig geld . Schrijf toch 1 Verlaat,
zoo bet niet anders kan, voor eenen tijd, uwe Louife ;zij zelve
zai daar niet tegea hebben , ale bet uw gele>la kan bevordeten. - Adieu'!

$r
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B . A A lv G.

Zijn er -niet genoeg durvels -op de wereld? Moet gij ook
tog een duivel worden, en mij plagen? la, verwonder u over
bet begin van dezen brief l Gij waart mijn eenigfte, mijn vertrouwdfte vriend, en zijt nu, op eenmaal, mijn ecg(le plaaizgeest geworden , die mij overal vervolgt, en van den eenen
boek der sarde tot den anderen drijft. Ware er geen God, dan
zou ik geen oogenblikearzehen, om mij bet levee, then ondragelijken last, to benemen . Mast belaast er is even Godl ~a I la 1
Geen duivel , Been bel kin hem wetrftaan . 0 ware ik nook
geboren l War blijft mij nu over? Ach God t verdeig, vemietig niij i Laat ik voor eeuwig verdoemd zijn , maar doe mij
Ilerven I - - - Ben ik den geen mensch ? Neen t ik ban het
fechtfte dier, dot er leeft . Duizend furien, ja meer dan dulzend,pijnigenmij,ais ware ik eenen Ixion gelijk . jk fuak near
water, hk vul bodetnlooze kuipen, ik werk dot mij bet zweet
els water longs bet I'rgchaam loopt ; am waarotn 2 Opdat ik gepijnigd words, en belfche Ilraffen Hide, zonder de geringf e
hoop op verandering to kunnen voeden ! Konde ik den fluijer
der toekomst opftgten, en bet einde van mijn lijden ontdekkett, dan wit&e ik lijden, nsaar nu t . . . . nu ! . . . . eindeloos, zonder radding, zonder troost! - Toen bet mij wil ging, en ik
mijne zinnen kon gebrt ken , tilde ik ;aan geen' God .gelooven.
Nu , ma bet mij kwatijk goat, vrees ik er veor
Ellende I Atmoedel Mod en bet 1 Ach I dot ik bij mijne geboorte in bet diepst der zee ware geworpen l
Vergeef nrij, dot ik u giiteren zoo fchreef. Ik wil niets
doorfchrappen, teb einde gij a]ijnen toeftand kunt bevroeven .
Ik ben heden bedaarder , en hoop u dus, op eene gefchikte
wijze , to melden, hoe zeer 1k door mijn helscb noodlot
vervolgd worde . Moor , ken ik bet wdl vervolgen noemen ? Is niec al wat ik lijden moet door mijzelven veroorzaakt ? Werd ik we! immer voor mijne grove zondea
geftraft? Belooniag en ftraf (loan altoos in verband, en, hoe
sneer ik mijn geweten . . . Maar ach 1 ik voel alles weer
opkomeu . Wear zal 1k mijn geweten ontvlugren 2 -•Ik go near de Oost of near do West . -- Het is mij hetzelfde wear ikden dood vinde, zoo ik then fecbts vinde . 0 dot
1k fpoedig ftetve I
Ik was zeer ongelukkig ; maar gij , zonder uwen wil eellter, hebt miji nog ongelukkiger ge mnakr,
en ik zelf heb , door Wine onvoorzigtigheid , medegewerkt onl mijn ongeluk den hoogften top to doen b ereiken.
hk wiI beproeven , of ik krachten genoeg heb, u to fchrijwen . Hoor anij geduldig aan , en duid tnij niets ten kwade .
K k 3
Denk
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Demk dae bet de laatftee-brief is, dien gij van -mil ont*ngt.
Gij zult nicts Ieer van mij booren , daar mijn befluit onherroepelijk genomen is , om namelijk mijn ellendig leven
in een ander werelddeel to gaan elndigen .
Gij meendzt mij dlenst to doen door de toesending van
geld , en acb 1 dat geld was oorzaak dat ik onherfielbaar
vi gronde ging, Toen ik uw gefchenk ontving, werd mijn
geest opgewekt nit die akelige duisternis , waarin dezelve
door droefheid en angst gedompeld was geworden .
Ik
was als zinneloos van blijdthhap. Nu ontving ik eenige uren
daarna, door weak Coeval weet ik niet, uwen tweeden brief,
Dat overtrefr alles ! - - - die brave jongen ! -- - - Zie
daar alies, wat ik voor den dag kon brengen . In dien toeitand liep ik naar Louife, die zoo even in hula was gekomen,
daar zij eenige boodfcbappen gedaan had, gaf haar beide uwe
brieven, zonder dezelve gelezen to hebben, wierp bet geld in
Karen fchoot, en Wang toen de deur nit . 1k werd gedworigen God to danken war die zoo onverwaehte redding . Ik
begaf mij dadelijk bij mijne thuiskomst mar bed , doch
kon in her eerst niet flapen . Duizenderlei gedachcen vlogen
door mijn hoofd, en maakten bijna dat ik zinneloos w erd.
IN fliep eindelijk in . Zen droom voerde mij in eene donkere en akelige land(treek. Donderwalken bedekten den hesuel . Ik wilde mij van daar verwijderen, dock mijne voeten waren even als met' fpijkers aan den grond gekluisterd .
Reeds hoorde ik den donder van verre ; de blikfemflralea
werden hoe langer hoe feller, en de donder naderde heeds
sneer en meer . -- Alie mijne krachten ftelde ik in bet werk,
om mij van dat ijsfelijk tooneel to verwijderen ; maar alicc
Ik wilde om hulp roepen , maar mijne tong
to vergeefs .
was sin mijn verhemelte, als bet ware, vas ;geitlonken . Ik
was onbefchrijflijk angftig . Nu rolde de donder over mijn
'hoofd , terwijl de blikfetn zich rondom mij aan alle kanten
vreesfelijk vertoonde . De blikfem raakte mij eindelijk aan .
lit wilde bukken en mij omkeeten, doch kon niet . Ik leed
oabegriirelijk veel . Op eenmaal boor ik de item van Lout .
fe : Redding! redding!- 1k ontwaakte . Een klam zweet beMet een verwilderd en anger
dekte mijn geheele ligchaam,
ftig gelaat vr .e g ik Loulfe, die nag op zat, wat zij zeide?
touife. 1k? Nietat
1k. En gij fchreeuwde om redding.
,£ouife . 0aredding? -- Ik mogt dat zeker wel doen . ., .
1k . Heb ik niet een' vriend, grootmoedig . . . .
Louife. Zekert Heb ik ook een' vriend?
1k. Ook gij . Ben ik niet uw vriend? Hond moed, Lou!CO ua regen komt zonnefchijn.
Louife. Gewis! Maar wat helpt zonnefchijn, als bet onweO sties heeft ter nedergeflagen?
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1k. De donder brengt vruchtbaren regen met zich, en ver
€rischt de velden . . . .
Louife. Verfrischt ? Neen ! De beste, de eenigtle verfrisfching geniet men, ala ons lijden een einde neemt ;en de dood
maakt immers een einde daaraan? Is dus de dood de ware verfrisfching niet ?
1k. Spreek niet meet op een' zoo treurigen coon, Louifel
Wij hebben brood. Leef voor mij, en ik zal voor u leven .
Dat de goede God voor bet overige zorgel
Louife . Gij zutt voor mij leven! Durf ik u gelooven?
1k. Hoe fpreekc gij Loch zoo?
Louife. Waarlijk? . . . Kom ! Geef mij papier , pen en
mitt ; ik . ., .
1k. (1k was opgeftaan .) Waartoe?
Louife . Waartoe? waartoe? Ik zal aan mijnen vader fchrijven , en hem melden , dat ik uwe vrouw zal worden . Welligt
werkt dat zoo veel bij hem uit, dat hij de ongelukkige ftudentenhoer wedr als zijne dochter wil erkennen .
1k. Hoer! Hoer! Heb ik eene hoer bij mij?
Louife . Achl mijn vader fprak zoo, toen hij mij verftoorte . Het was in drift, dat hij zulks zeide, want ik was fteeds
zijn beste hind,
Ik. De duivel moge zoo in drift fpreken I - Ik wil u als
vrouw hebben, en ik zou eene hoer trouwen? Louife, Geef mij flechts papier. Ik wil mijn' vader fchrij .
ven ; hij zal -zich verheugen .
Wij fpraken nog een langen tijd ; zij op een weemoedigen
coon, en ik denkelijk wild en woest . Wij zouden eindelljk
,paar bed gaan. Zij vroeg mij wedr om papier, pen en inkt,
en wilde eerst nog aan haren vader fchrijven . Ik gal haar wat
zij verlangde, ging alleen naar bed, en fliep fpoedig in. Zeer
roeg in den morgen kwam mijn hospes op nmijne kamer, wekte mij , en verzocht mij op ce ftaan . De jufvrouw (Louife)
had hem even na middernacht wakker gemaakt, met verzoek
van mij bij mijn ontwakeu den op tafel liggenden brief over to
geven, en to zeggen dat zij vertrokken was, en in langen tijd
pied cerug zou komen .
Dit berigt trof mij als een donderflag . Ik verzocht hem been
to gaan , brak den brief open, waarin uwe Leide brieven , en
een aan haren vader, gefloten waren, en las bet volgende :
,, Her was uw voornemen, mil ongelukkig to maken , en dat is
• u gelukt. God vergeve u die handelwijze, zoo ais ik ze u
• vergeef! Mijn verlangen is naar den dood . Ik ga denzel• ven to gemoet, want deszelfs bitterheid is mij minder pijn• 1ljk dan mijn leven . Reeds vooriang kwam bet mij la de
• gedachte, een einde aan mijn rampfpoedig leven to may , ken. Miju voornemen is nu tot een befluit gekomen, zoo
Ii k 4
s , dad
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• dat ik nog flechts eenige weinlge oogei likken in uw bij• zijn zal vertoeven . Ik wensch en hoop genade bij God to
z,d(en verwerven . Gij auk no mijn' dood geheel en al vrij
,r zijn , zoo flat gij den raad niet zult behoeven ce vol„ gen van uwen vrieud, of Never van den helfchen G . ik
,, zai u verlaten, opdat gij van mij ontflagen worde . Neen!
„ ik win u op den weg van uw geluk net hinderlijk zijn .
,, God zij met uI Maer ach! word verder geen verleider der
• onfchnld . Uw geweten zal ook eens ontwaken . Ik ver„ geef u al her leed dat gij nlij hebt aangedaan, met die bar„ celijkheid , met die liefde , waarmede lk u Reeds bemind
s, heb, en waar-inede ik u nog op bet laatst van mijn voor u
„ lastig leven bemin . Ach mijn waarde B .! ik wilde zoo
• gaarne voor u leven I Zou bet to veel gezegd zijn , als
• ik
Zou uwe handelwijze met mij u van geene
• trouweloosheid, jameineedigheid befchuldigen T am Ik laatlt
„s aan uw lot over, maar ik bezweer u , voorcaan geene on .
• kkhuldige meiajes tot voorwerpen uwer verleidiirg to waken I
• Vadrwel, mijn B ! Wijd fours een train aan de nagedacbte• n1s van haar, die u meer dan zichzelve beminde , en die
,, bare iiefde met hareu flood verzegelde . -- Den hier inge .
• floten brief aan mijnen vader zult gij wen willen bezorgenr
s, Lk neem daarin affckeid van hem, en bid been om verge• ving . Vaarwej! Ik noem mij, voor bet laatst,
„ Uwe voorheen getiefde
,, Loziife."

ll ede *, war i1t gevoeldef Wanhopend wierp ik mij ned&
'4oorder! Moorder van bet bescemeisje! Moorder van een on-.
fchuldigwicht!-Ikwildebeer voorbeeld votgen, en mij bet leven benemen , moor mtjtne zwatdce hand welgerde mij then dienst .
Ik vervtoekte u, uwen brief, en de gebeele wereld . Fk brulde
als een woedende leeuw, en bragt bet ganfche buis in wanorde. Men Weld mij voor krankzlnnig, en wilde mij opfluiten . Of war hebt gij gedeanl Ware fleshes de helfche raad nit
uwen brief gebieven, om Loulfe, al were bet ook maar voor
cenen tijd, to verlaren, ik zou dan ntt geen moordenaar gen worden zijn , en bet rn r der belle zou mijn zieh tin niet
verteren. •Ik kon onmogelijk gisteren voortvaren met her vetbaal der
bewnste gefcbiedenis . Alias kwam mij wedr zoo leyendig voor
den geese . Ik werd weder zoo woedend wanhopjg, dot ik
met meer wist of ik leefde, dan of ik reeds de heWche flraffen
ondervpnd. - Ik heb u gemeld, in welk amen troosceloozep
toeftand ik door Louife's brief gebragt was getyordeu . Ik helrflelde langzemerband, en bleedde mij man, Tot blertoe had
auen aan mljne Louife niet gedacbt, en alleen voor mij gezorgd .
Na
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IeTtr echter vroeg men mij , wear vast toe zij zich begeven
bad? 0 God! hoe brandde mij die vraag op bet hart! Ik wise
niet wet ik zeggen zoude. Ik fchrikte, beefde, en vreesde dat
men mij telkens haren dood zoude aankondigen . Ik viel in
cene flaauwte ; en naauwelijks kwam ik weder tot mijzelven , of eene der huisgenooten , did near buiten was
geweest , kwans ademlaos op mijne kamer , gilde nit
tie jufvrouw ligt in de gracht verdronken ! en viel dadeIijk in onmegt. Nu was bet mij als of ik door helfche flagen
wierd voortgezweept . Ik flak awe brieven, uw geld enz . bij
mij, en Rep den garifchen dag door, zonder ce weten waarbeen. Ik meende telkens dat ik vervolgd wierd, en dacht nog
onder beuls handen to zullen flerven . Tegen ddn avond kwam
ik in een dorp , ging in eene herberg, Met mij eenige verfrisfching geven , en begaf mij vervolgeus naar bed . Maar ach I
hoe kon ik flapen? Verfchrikkelijke droomen, en geen oogenblik rust. ... Zoo heb ik tot nu toe geleefd. Gij kunt u geett
denkbee!d van niijnen angst vormenz dezelve is onbegrensd .
Iiedert dat ik bier ben, heb ik evenwal zoo veel op mijzelven
gewonnen, dat ik u kan fchrijven ; malt ook deze is de laatfte
brief. Overmorgen ga ik verder op, en dan zerwaarts, zoo
ik voor dien tijd niet reeds geftorven ben .
Het verhaal van rnijnen levensloop gnat hier,nevens . Ik bid
rr, mask hetzelve wereldkundig . Ben ander'fpiegele en beµ
sere zich -Vaarwel ! Geniet een beter geluk dan ik l Ik dank u duizendq
werf voor uwen anderitand ; meer kan ik Met. Ik ga den dood
to gemoet . 0 dat ik then fpoedig vinde! Ik weea ass eea
kind . - Vaarwel I
(Het verhaal van den levensloop dlens •bngelakkigen in het
volgend No .)

nz

ZOUTYSSIJNEN VAN SALZBURG, 1UJ HET STEEDJE HALLEIN .

(Overgenomen uit de T'oyage en Pologne et en Bllemagne,
fait en 1793 , &c.)

(zoo verhaalt onze Reisbefchriiver) bad 1k mij
T
van een Verlofbrief voorzien, om de Mijnen te hezigtigen . Bij mijne komst to
zond ik den brief naar bet
e Salzburg

Hallein

Mijnkantoor , om den Direkteur kennis to geven van mijn
oogmerk. Vernomen hebbende, dat ik wel twee uren op een
antwoord zoude moeten wachten , deed ik mij bet middagmaal opdisfchen ; waarna ik mij naar de Mijn op weg begaf .
Gewoonlijk gaat men derwaarts to paard of met eene flede ;
Been van beide behaagde mij : ik verkoos to voet to gaan .
Ik vond den weg to fang noch to oneffen ; de verfcheidenheidder gezigtpunten, die elk oogenblik afwi0eldeo, maakte de
W2$,
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wandeling zeer aangenaam . Na omtrent een uur klimmens,
ontdekt men voor zich een klein dorp , met een fraai kerkje ,
van bleektood marmer gebouwd ; het landfchap words daardoor merkelijk verfraaid . Omtrent tweehonderd fchreden verder bereikt men het einde der reize bij de komst aan eene
berberg, alwaar de Mijndirekteur de nieuwsgierigen afwacht,
voorzien van de noodige kleeding om bet Mijnbezoek to on dernemen . Binnentredende, zag ik een wezen van eene zonderlinge gedaante, in bet wit gekleed, en hecwelk ijlings de
vlugt nam . De Direkteur, mij in een klein vertrekje brengende , berigtte mij , dat een gezelfchap to gelijk met mij de
Mijn ging bezigtigen . I-Iij maakte het pak kleederen los, welke
men tot bet doers van dezen togt aantrekt ; en nu giste ik,
welk eene foort van fpook het geweest was , dat ik bil mijn
binnenkomen had gezien . Hij verklaarde mij bet overige.
Bet was eene jonge Dame, met haren broeder en hare oudfle zuster uit eene naburige fl,-..d gekomen . Het gewaad beflaat uit een witcen overrok , een witten brook, zeer large
en zeer wijde katoenen kouien , groote fchoenen met zeer
dikke zolen,een lederen voorfchoot, gebreide handfchoenen,
en eindelijk een kap, die bet hoofd, met al was er op is, be .
dekt. De broek, de rok en de koufan zijn zoo ruim, dat
men , dezelve aandoende, zijne kleederen niet behoeft uit to
trekken . De goede luim, in welke deze toeflel ons bragt,
was oorzaak, dat wij flraks bij onze zamenkomst zoo goed
als oude kennisfen waren . Wij traden in de Mijn, voorafgegaan van den Direkteur . De grond is kleiachcig, en van ongelijke vastheid. Voortgaande, badden wij bet vermaak vats
de verwonderlijke uitwerking to genieten, ontilaande door
bet licht der toortfen , welke wij in onze handen droegen .
Het licht werd teruggekaatst door de wanden en gewelven der
galerij, met gekristallifeerd zout bedekt . De menigvuldige ruiten
en hoeken van bet Mineraal deden de liehtflralen breken, eit
cene verfcheidenheid van verwonderlijlt fraaije kleuren ontflaan .
De Direkteur had eenige fchikkingen beraamd ter veraangenamirage van onzen cogs, door op zekere affianden van elkander
eenen werkman to piaatfen, her een of alder werk verrigtende ; de een groef in de galerij, een ander kruide de aardei
naar buiten, een derde maakte de goof fchoon, door %velke bet
zout water loopt . Eensklaps bleef de Direkteur flaan aait
den rand van een diepen afgrond,van welken ons toorcslicht
ons flechts eenige weinige voeten ce zien gaf . „ Maria moeten wij afdalen," zeide hij. Onze Dames, van then voorilag fchrikkende, vraagden, of men langs geenen anderen weg
konde komen daar wij wilden wezen . Zonder eenige acht ce
flaan op hare vreeze, antwoordde hij, dat bet de eenige weg
was . Tevens leide hij zijn voorfchoot neder op twee ronde,
zeer gladde i}okkca, en die in deg afgrond fchuius en evenwij-
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wijdig can eikandet nederliepen : Ban de zijde was cen touw,
ecwaaraan men zich konde vasthouden . Na zich op zijn voorfchoot geplaatst ce hebben, verzecht hi ; een' der mannern van
aMs gezelfchap, eveneens achter been to gaau zitcen, dan eeze
Dame to doen volgen, en aldus beurt om beurt .
In een
oogenblik fulden wij met hem naar beneden in de diepte
des afgronds . Wij waxen reeds op den grond , toen ooze
reisgezellinnen nog niet konden ophouden met de benaauwde
zuchten , welke de vreeze voor bet gevaar haar afperfle .
Rollen noemt men deze wijze van nederdalen . Des Direkteurs
vindingrijk vernuft had den fraaitleu oogflag voor bet laatsC
befpaard . Hij bragt ons, zoo als bet fcheen, aan den, ingang eerier nieuwe galerij ; wij traden dear binnen, en eensklaps vertoonde zich voor ons een zwart gewelf, walks
suime uitgebreidheid wij bij bet toorrslicht ontdekten . Op
bet eerlle aanzien vertoonde bet zich als een donkere hemel,
can welken eenige ilarren in de verte flikkerden ; zoodra bet
oog aan derzelver glans gewoon was, verdwe nen zij, en vertoonden zich als flikkerende uitwafemingen, die de omringende voorwerpen verlichtten, en dezelve lien half dag en nacht
niededeeiden, die bij de intrede in eon groot hol zoo zeer beDit hol moet van Romanfchrijvers bezocht worden,
naagt .
die er zich op toeleggen om iet groots to brengen in de
nieuwe manier , welnee men voor deze foort van fchrifren beef;
Anders zullen de pogingen (runner verbeeldinge
verkozen .
ilechts ruwe proeven voortbrengen,wanneer zij holen, ondesaardfche zalen, graven, gevangenisfen en andere akelige en
verfchrikhelijke voorwerpen moeten befcbrijven . Diit hol karat
zevenhonderd-duizend emmers water bevatten . Zeer veel ge.
leek her in dit oogenblik naar bet plein van eene fled, weik
condom verlicht was ; dit deed bet nog uitgebreider fchijneu .
De Mijn bevat drre-en-derttg zulke hoten . Het hot, waartn
wij waxen , is bet groottle . Zie bier, waartoe zij gebruikt
warden . Men Inat er versch water inloapen, hetwelk de zoos .
deelen losmaakt, waarmede de wanden overkorst zijn . Men
iaat bet er eenigen in tijd flaan, tot eat het volkomen ge/aiureerd
is, waarna hot door goten naar Hallein words geleid, alwaar men
bet kookt en teat uitdampen, om er bet zout uit to trekken . -Nadat wij dit hat in deszelfs geheele uitgetlrektheid hadden
bezien, zagen wij eene foort van wagen naderen, die door
twee Mijnwerkers werd getrokken . Wij gingen er alien itt
zitten . Onze geleiders voerden ons, op een harden draf,
door eene fraaije hellende galerij , gedeeltelijk in eene bedding
van wit mermer uirgehouwen, en wij zagen bet licht van den
dag . Wij vonden onze kleederen weder in een Zeagmolen,
niet verre van daar, alwaar wij affcheid namen tap onzen verpligtenden Direkteur CU van zij,ae Weikiiedeu .
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MEAILWAARDIG GEVAL MET 001JEVAREN.

IHERHWAARDIG GEVAL, RAKENDE DE HUISHOUDINO DER
OOIJE VAREN.

~p eene fchuur achter het huffs van EELKE wovTERS, een zeer ge •
acht Erfgezeten to Iloudum, inVriestand, en Lid van bet DIftriElsbefluur van Hemelumer Oldefaert, is een Ooijevaatsnest,
waar gedurende meet dan 8o jaren celkens jongen zi}n uitgebroed .
Ie April en Mei van 1190 had op dit nest het volgend merkwasrdig geval plaats . Fen knaap had de baidadigheid om het
mannetje dood ce fchieten, terwijl het wijfje zat to broeden .
I-Jet laacfle bleef geftadig op bet nest, en begaf zich weinig
tijds van hetzelve ter verzorging van hare eigene behoeften ;
zij vervulde dus met de teederfte zorg den pligt van twee onders tot dekking en broeding der eijeren . Op den tienden of
elfden dog no bet noodlottig geval kwam er een ander manrtetje, die met de Weduw wilde paren ; zij hood wederfland,
en verdedigde bet nest met verbazenden moed . Een ernflig
gevecht volgde, en dit duurde bij de twee wren ; toen fchenen
de krachten, of wet de wit van bet wijfje to bezwijken ;
de vrede wend gemaakt, en, na van wederzijden blijken va∎
Ilefde gegeven to hebben, werden de eijeren, nit de vroegere
vereeniging veroorzaakt, en waarin de jongen bijna op bet
uitkomen waren, buiten bet nest geworpen ; hierop volgde
eene nleuwe teling, broeding en voeding van andere jongen,
met de grootfle eensgezindheid, gelijk in andere jaren .
J. S.

DE GESMOORDE KLAGTEN OVER EENE ECHTGENOOTE .

Geheimfehrijver van LODEWIJK DEN XIV, had zijne
Dochter uitgehuwelijkt ion den Heere PoRTAIL, Raadsheet
en underhand Eerflen Voorzitter in bet Parlement . Hij klaagde
fleeds hij den Vader over den ongemakkelijken aard van diens
Dochter, en de huisfelijke oneenigheden, dearuit ontflaande .
,, Gij heht gelijk," antwoordde de Vader, „ zij is lastig,
,~ zeer lastig ; en indien ik u weder over haar hoore klagen,
„ zal ik haar terfiond onterven! " - Men wil, dot hij van
den Heere PoRTAIL , fints deze aanduiding, geene klagten meet
hoorde over zijue Docker.
.R

OSE,

E N G EL WE RK,
TOT FRAAIJE LETTEREN, RUNSTEN EN WBTENSCHAPPEN, BETREKKELIJK.

REDENKINGEN OVER MATT . VIII : 21, 22 . Door
HENDRIK VAN DEN HESPEL, to Middelburg.

„ En een ander uit zijne Discipelen zeide tot Hem : Hee .
• re laat mij toe, dat ik eerst heuen ga, en mijnen Vader
• begrave. Doch Jezus zeide tot hem : vplg mij, en laat
• de dooden hunne dooden begraven ."

D

D at de man , van wien hier gefproken wordt, een
Discipel van Jezus was, die hem volgde, en dus
zijn onderwijs eenigen tijd genoten en zijne wonderen ge .
sien had , Is duidelijk uit de benaming ; doch of men
door denzelven een der twaalven, en welPhilippus,ver •
flaan kan, komt ons duister voor . Lucas , die bier vooral
moet vergeleken worden , in zijn Lvangelie Cap . IX :
59, Go, zegt ons, datJezus ook tot hem gezegd hebbe :
„ doch gij ! ga been, en verkondig bet KoningrijkGods ."
Of dit ziet op eenen toekomiligen post , of om in het
vervolg aau bet ierfhuis zijnes Vaders bet Koning.
rijk van God to verkondigen, is ons ook min of meet
duister ; bet eerie is echter het waarfchijnlijkfte ,
amdat Jezus gezegd had : volg mij, namelijk op mijne
reizen .
Jezus zegt, volgens Lucas, dat hij hem volgeti z ou .
d e ; hij , Jezus discipel , die zulks reeds to voren gedaan
bad, fcheen nu to willen weggaan, om zijnen vadet to
begraven ; doch Jezus, dit bemerkende, zeide daarom
volg mg. Hij fcheen gereed om Jezus onbepaald to vol .
gen , doch verzocht alleen de vrijheid , eer hij hem
nanhoudend volgde, of hij zijnen Vader, die onlangs
geftorven was, en nog boven de aarde ilond , mogt be.
graven ?
L 1
MYNG . 1803 . No . 12,
©,p

Od

EEDgNJINGEN

Op deze wijze worden de woorden, vs . 2I, gemeenljjk
opgevat. Er zijn echter Uitleggers , die meenen, daa
zijn verzoek aan Jezus zoude geweest zijn : „ laat mij
„ toe, daar mijn Vader oud en zwak is, dat ik bij hem
„ hlijve, em hem op to pasfen, zoo lang hij nog leven
• zal , en wanneer hii gefiorven en begraven is, dan
• zal ik u gezet volgen ;" - en dit meenen zij, omdat
de Joden toen althans de gewoonte hadden, om op den •
zelfden dag , en wet Wnen vier uren na het affterveu ,
hunne dooden to begraven . Zie Hand . V : 7-10.
Doch kunnen de woorden dezen zin wet in zich bevatten ; kunnen zij dit waarlijk beteekenen? Is hat niet
beter, om bj de uitdrukkingen van Mattheus en Lucas
to blijven? let is immers mogelijk, dat Jezus zich met
zijne discipeten, op then tijd, kort bij het fferfhuis bevonden heeft? l-let is ook mogelijk, dat de man, waarvan hiet gefproken wordt, zijnen Vader ziek of zwak,
of wel gezond heeft thuis gelaten , toen hij zich naar
Jezus begaf, en dat hij, bij Jezus zijnde, even v66r das
deze, volgens Lucas, tot hem zeide :
voig tttif,"S
de tijding heeft bekomen, dat zijn Vader fchietijk geftor
ven ware . Indien wij dit zoo befchouwen, kunnen wij
bij de woordeh blijven .
Verzoeht die man dan, v6dr dat hij Jezus gezet volgde, om eerst zijnen Vader to begraven ; Jezus antwoord .
de hier op , volgens Mattheus en Lucas : „ last de
dooden hunne dooden begraven ."
Jezus verftaat zeket door de eerite uitdrukking, dee"
den , menfchen , die we1 leefden , doch die geestelljk
dood waren, op wtlken de Evangerie-leer geen invloed
bad, het zlj ze die verzdinIden, of er , door verharding
of verftrooijing, geen ware vrutht van genoten ; door
de laatften verltaat hij afg florvenen, overledenen, doo .
den in eenen phyfiken zin . Laat, wil Jeans aeggen, de
eerften de laattten hegraven . Dit is eene wijze van fpreken , van weike Jezus , Paulus en meer andere Schfijvers, zoo als bekend is, zich bediend hebben .
Dan, was hex geen betamelijke kinderpligt, clot deze
discipel eerst zijnen Vader begroef, en dan Jezus volgde? Hoe tton Jezus hem dan dit antwoord geven? Deze
zwarigheid weg to nemen , is in de voorftelling dezer
plaatfe • mijn voorname bedbeling .
ludien bet zeker ware, dat deze discipel een der twaal .
vea
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vvn of wel Philippus geweest zij, darn zoudetrwtj doze
zwarigheid door Mozes Wetten, omtrent ;de bij .woniug
der .begravingen, welke door Naziree`rs en Priesters met
mogt verrigt worden 7 tnogelijk kunnen uit den tveg ruimen ; doch daar alt alleen op eerie overlevering iteunt,
willen wij hiervan niets verders aanvoereil .
Om deze zwarigheid geheel weg to nernen, dunkts ons,
moeten Wij de aandacht eerst op dezen discipel, an dan
op Jezus vestigetx .
`Vat dezen discipel betreft : . Hij, zagen w1j, had steeds
bet onderwijs en de wonderen van Jesus eenigen tijd bij •
gewoond , en - was daar zoo zeer -nrede iligenonen, dat
hij zelfs, toen zijn Vaster oud,' inoge •Iijk ziek en; twak
was, zich niet k'~n onthouden, om de lesfen vim Jezus
aan to hooren en zijne daden to bewonderen : hij had ook
zees• waarfchijntijk. gehoard, en seer wet begrepen, • het
voQrft-ell van zekeren Schriftgeleerden, vs . i9°, die tot Jeo
zus gezegd had
Meester, ik zat a vorgen, waar
• gij ook henen gaat ; " en nok het antwoord van Jezus,
vs . ao : „ de Vosfen hebben holen, en At vogelen desr
„ hemels nesren ; maar de Zoon des Menfchen. bee-ft
Wet , wane hij het hoofd rederiegge ." Hij had derhalve
•>tcelfbewustheid ,, dat bet hem, in de navobging van Je,
zus, niet to doen moest zijn om eanig aardsdh voordeek
flier kom iwooral itiog bij' dat het antwoord van Jezus :
.
• mar de dooden hunne dooden begraven," ons dat •i de
1ljk moat overtuigen , dat Jezus het geestelijk leven in
hem erkende ; ja hij was znlk . een geloovig-dlscipel vas
Jezus, dat hij zelfs erkende zwarigheid to maaten om zijnen Vader to begraven, omdat hij de gevolgen, welke
hieruit voor zijti gennoed konden voortfprut en, min of
meer voorzag : en : :wat doest hij .?; hij:wildezn,krt
pligt niet'in acht nemen, zonder vooraf Jeans'daarover
to raadplegen, en zijne toellemming , als iemand, die
zich geheel en at aan de leiding van Jezus had overgege.
ven , to verzoeken .
Wanneer wij nu dit zoo verheven karakter, dit regtChris .
telijk beftaan, wet in aanmerking nemen ; dan, dunks
ons, is de les van Jezus : „ voig mij, en Nat de dock• den hunne dooden begraven," allergepast, ten hoog .
fte wijs . Jezus wit hierdoor niet, dat kinderen zich zouden onttrekken aan den laat(ten liefdepligt , in het begraven van hunne overledene Ouders, dan alleen in zekere
.4
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omflandigheden . Het is eerie leg in bet Koningrijk vatl
Jezus : „ die vader of moederlief heeft boven mij, is mijns
„ niet waardig," Matt . X : 37. Was nu deze Discipel
zoo naauw aan Jezus en zijue leer verbonden, zoo als
to voren is aangetoond,* en had Jezus tot hem gezegd
volg mij ; dan . had hij bier twee pligten op den zelfdeu
tijd voor zijne rekening ; of zijn' Vader to begraven, of
Jezus to volgen . Moest hij,dan nict, volgens Jezus be .
vel , uit eene meerdere liefde -voor dozen , dan voor zijnen Vader, Jezus volgen, en de dooden , volgens Jezus zeggen , hunne dooden laten begraven ; to meer ,
daar Jezus hierdoor ingewikkeld te'kennen gaf , dat
zijn Vader , al ware hij er niet bij, wel zou begraven
worden ?
Hier kwam nog bij,- dat de wijze_Jezus voorzag, hoe
de bijwoning der begrafenis van zijnen Vader, en vele
omflandigheden , die gewoonlijk daarmede vergezeld
gaan . en daaruit voortvloeijen, hem, die alleen geestelijl;
leefde , onder alle die geestelijke dooden , de grootae
nadeelen voor zijn gemoed zouden kunnen veroorzaken .
Wat was er anders uit .een verkeer met geestelijke dooden to wachten ? Ja, Jezus zegt to meer : yolg mij ., omdat hij oak op ~et -punt flond, om zich vatr die pla"atfo
to verwijderen, vs . 236 Hoe duidelijk boezemt bier Jezus aan dozen Disci .
pel, aan anderen, aan ons in, om, indien bet Evangelie-licht eenige kracht doet op bet gemoed, zelfs noodzakelijke pligten liever op to offeren , dan door afleidingen en verleidingen, die uit de inachtneming van de •
zelve dikwerf kunnen onttaan , zich in gevaar te ftellen , om dit heilzame licht , de bron van waar, van
geestelijk, van eeuwig geluk, to verduisterenI
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PROEVR , OVER HET ONDERSCHEID TUSSCIIETI
GROOTE EN BEROE2IDE MANNEN .

(Naar bet

Engelsch .)

.Vera autem & fapiens animi magnitudo, honesturn illud,
quod maxime natura fequitur, in fac1is pofitum, non in gle
ria, judicat : principemque fe,es/e mmavult, quam videri. Denim
qui ex errore imperita multitudinis pendet, hic in magnis
yiris non est habendus .
CICER

o De O§ciis.

behooren niet, gelijk bet gros des menschdoms,
• den Magtigen met den Grooten Man to verwarren .
W
Magt ontil-aat uit verfcheidenerlei zamenvloeijingen van
Il

geluk, of liever uit de verfchillende uitwendige fchikkingen der Voorzienigheid ; dan inwendige hoedanigheden alleen vormen den Grooten Man, en Groote Mannen alleen verdienen onze achting, onzen ]of en inwendige eerbiedenis . Uitwendig ontzagbetoon is bet
lot eens Magtigen Mans . Ja , wij moeten een Groot
Man niet verwarren met een Beroemd Man . Ik zal, in
deze Proeve , trachten dit onderfcheid in klaren dag to
halen .
Elk Volk heeft zijne Groote Mannen , en wij hellen
natuurlijk over om dezelven to vergelijken ; dan wij kunnen niet wel bepalen , wie hunner de grootfte is, ten
zij wij vergelijken de grootheid hunner talenten om
gewigtige zwarigheden to boven to komen - de grootheid van hunnen ijver ten algemeenen beste - de grootheid van de voordeelen, welke zij bezorgd hebben, of
voor bet menschdom in 't algemeen, of voor hunne
medeburgers in 't bijzonder.
EPAMINONDAS blijkt de grootfte man geweest to zija
ALEXANDER , 't is
onder de Griekfche Veldheeren .
waar, maakte grooter gerucht door zijne vermeesteringen ; maar , indien wij alles, naar eisch, overwegen,
waren de zwarigheden , welke hij to boven kwam, zoo
groot niet als die EPAMINONDAS overwon : de grootheid nu der doorgeworftelde zwarigheden bewijst de
grootheid van iemands talenten . Daarenboven hadden
de ondernemingen van ALEXANDER geene prijzenswaarL 1 3
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dige bnw&egredext ; naardewaal hij alleen werkzaam was
voor' zijn eigenbelang en grootheidsbevordering : eene
be4veegreden , die niets waarlijk grouts, in zich heeft ;
terwijl die, welke EP4MINONDAS aandreef,' de veiligheid
en bet gelhk zijner medeburgeren was
een zeer eerlijk en bij gevolge hoogst prijsbaar beginfel. En, in de
daad , EPAMINONDAS verfchafte meer voordeelen aan zijn
Vaderland, dan ALEXANDER aan het-zijne ; en uit then
hoofde is EPAAIINONDAS een groot man , en ALEXANDER alleen een beroemd vermeesteraar , een doorluchtig man .
Het is wettig voor een' man , geene andere beweegreden voor zijne daden to hebben , dan zijn bijzonder
belang, wanneer er niets onregtvaardigs in fteekt ; ja,
zijn genoegen en vermaak mogen wettig -zijne beweegreden Wezeci, wanneer er niets ih gevonden wordt, dan
;t geen onfchuldig is en overeenkomtiig met de welvoegPlijkheid . Alleen voor zijn eigenbelang te . .werken,
en go zijne middelen . te .vermeerderen, zijne genoegens
to verdubbelen, is de gewone loopbaan der menfchen
in 't algemeen ; dock, war tlechts wettig is, heeft nim
tjeugdzaams in zich, en verdient, gevolgelijk , geen lof.
Onderneminoen, welke noch prljzenswaardig zijn,
nocb deuvizaam , kunnen bij wijIn eene fchijnbare
grootheid, hebben , door cenen grooten uitflag, als die
van ALa XANDER . Groote bezwaren, die to boven geworlteid moeten worden, wekken onze bewondering ,
to ftrekken ten bewijze, of van grooten moed, of van
grpote beiCwaamheden : doch , indien de beweegreden
,tot ale o dernemingen ]sag en gemeen is en bet algemeen welzijn niet betreft, blijft er niets deugdzaams
over ; en bet wel(lagen dier moeijelijke ondernemingen
moge een man beroemd en vermaard maken , bet zal bem
niet tot de hoogte van een Groot Man verhefen . -- Dit
is eene regelmaat, door bet gezond verfland voorgefchreyeti ; en , in waarheid, welk groot goed werkzen de
Overwinningen van ALEXANDER flit voor de 7Gemeenebesten van Crieksnland, of voor bet Menschdont? Ben
juan, die groote moeijelijkheden to boven komt , verdient,_op verre na, ooze achtingnochonzen lof . Wi}
bewonderen een' welafgerigten koorddan .fer ; wij flaatt
een oog van bewondering neder op die Indlanen, wier
onthoudingen en ligehaatuskwellaadjen de flerkte .dermenfc:helijke natuur fchijn ea to overtre$'en ; zij voereg zeer
be-
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bezwaarlijke dingen nit, welke wij bewonderen ; mar
die bewondering gnat niet gepaard met eene hoogach .
ting voor hunne perfonen : terwijl wij de zoodanigen bewonderen en liefhebben, die, geltlk een EPAi1SINONDAS ,
ontwerpen vormen, welke in zichzelven moeijelijk zija
en teffens heilzaam voor bun land . 1Moest ik een Griek
met EPAMINONDAS vergelijken, ik zou SOLON verkiezen,
die groote moeijelijkheden to boven, •k wam door zijne
groote begaafdheden en (tandvastigheid, die uit eenvolkome .n deugdzaam oogmerk to werk ging, en groote
dienften nan zt~n Vaderland deed, door hetzelve wijze
en heilzame W.et.ten to doen goedkeuren .
Onder de Romeinen fchijnt scipio , de Overwinnaar
van HANNIBAL, ons de groote 1Mannen van dat Volk to
overtreffen . C .ssAR voerde niets zoo bezwaarlijks als
sclpto nit : hij had nooit :een -ANNIEAL to overwinnen .
SAR vergrootte alleen de magt van Rome ; terwijl
scipio , door de magt der Republiek to doen toenemen, de Romeinen •b ewaarde tegen de flaveroij .der Carshageren, de in- en uitwendige vrijheid van het Gemeenebest bevestigde, en aan de magt van Rome he geheele magt van Carthago toevoegde . - Wat de be .weegredenen betreft, ctsAR had alleen het oog op zijne 6gene grootheid en de -vermeerdering van zijne magt ;
terwi}l sclpio in zijne ondernemingen alleen naar de
cer dung , otn groote dienften aan zijn Vaderland to
doen, door de Vrijheid van 't zelve to bewaren . 't Is
waar , dat CAMSAR in het vermeesteren van Gaule, zijit
cigen belang bedoelende , aan de Romeinen gewigtige
dienften deed ; maar , - zoo ras hij zijne legermagt en
bet gezag , waarmede -hij door het Gemeenebest bekleed was , aanwendde om zich ten dwingeland to verheffen , verlies ik zijne verdienlten uit het oog , en
tie alleen zijn verraad . Hij komt mij alleen voor als een
beroemd flecht man , die fnoode bedoelingen met den
dekmantel van wezenlijke dienstbetooningen omhing . Het
is z66 waar dat hij geen lof verdient, dat, indien hij
to Pharfala gefneuveld , de Raad tot deszelfs oude
achtbaarheid en gezag -herlfeld geweest ware, en bet
Volk'tot vrije (lemming geregtigd, cICERO, HORTENSIUS,
CATO en andere brave Burgers geheel niet zouden gefchroomd hebben , hem bij CATILINA to vergelijken,
met dit onderfcheid, dat, indien C SAR grooter
13en dan CATILINA -aan de Republiek bewezen had, hij,
L 14
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aan den anderen kant , veel grooter onheilen over zijle
Vaderland uitflorte : zoo dat zijn naam tot ons zou
overgekomen wezen, beladen met dezelfde vloeken als
de beruchte naam van CATILINA
C&SARS plan was, bet Gemeenebest om verre to werpen, en hij flaagde in dit verfoeijelijk oogmerk ; CATILINA bezweek in dit beftaan . Zal nu iemand uit CIESARS
gelukkig flagen befluiten , dat hij een groot Man , en
CATILINA een hoogst verachtelijk flecht mensch geweesr
hebbe? Is bet niet openbaar, dat zij beiden onder de
fnooden moeten gerangfchikt worden , die -bet grootfte
belang van den Scaat aan hun eigenbelang opofferden, en
dus den bast en de verfoeijing van alle braven verdienden ? .-, Niemand moet gelooven , dat CSsAR zich
xneester van bet Gemeenebest maakte, om geene andere
reden , dan dat anderzins PorPEJus zulks zou gedaan
hebbens want, hadde hij wezenlijk bet behoud en bet
geluk zijris Vaderlands bedoeld, zou hij dan niet, toen
hii re Rome wederkeerde, na de dwingelandij van PoMPRjus .geknot :te hebben, den Burgeren de vrijheid van
Itemmen , in de verkiezing der Overheidsperfonen en Die .
unars van den Smat, wedergegeven ; zou hij de Oppermagt der Republiek niet herfteld hebben ? Ware bet dan
zijne zaak niet geweest, am, met CATO en andere braven, de wijze der verkiezingen, inzonderheid wat aanzienlijke posteru betrof, to verbcteren? Hadde bet hem
uietgevoegd, met dezen, voor attoosde omkoopingen voor
to komen, van welke hij zelve zich bediend had, om bevorderd to worden ? Dit ware de 8dnige weg geweest, onr
tie edelfte en grootfte achting to verwerven, die een goed,
1\Ian kan verlangen ; dit de 6dnige weg voor hew, om
den titer van een groot Man, waarop hij zoo zeer getteld
was, to verwerven : maar hij bezat geene ziel , verheven
genoeg om to ontwaren, dat eene hoedanigheid, wezenlijk eigen aan cen grout Man, beftaatin bet ftreven naar
de eer om bet gelul : zijns Vaderlands to vergrooten
zelfs ten eigen kosten to vergrooten . C&sAR floeg eenen
verkeerden weg in , en volgde bet fpoor van algemeene
rerzuchtige Mannen, die•,
to z~oeken , die altoosdurend en perfbonlijk is , alleen
naar magi fiaan, welke geene andere dan .yoorbijgaande,
uitwendige en ontleende grootheid oplevert .
Men verorx'erftelle eens, dat, ten tij'de van CESAR,
ten grout Kooprnan to Rome, door zich aati haachelijke
ge.
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gevaren bloot to geven, door zijnen onbezweken moed
en kunde, de groottle hind®rpalen overwon, verbazende
ri jkdommen verzamelde, zonder iemand to verongelijken.
WVij zullen hem geene plaats geven onder de doorluchtige Mannen : nogtans is er niets lakenswaardigs in zijn
gedrag ; hij is zich geens kwaads bewust ; hij verkrijgt
aanzienlijke middelen, doch zonder den Staat of bifzon .
dere perfonen nadeel to doen ; terwijl e4ESAR, door rijker en magtiger to worden dan de Koopman, het ftaatsbelluur des Volks het onderst boven werpt, en 't zelve
in groote ongelegenheden dompelt . - Om regtmatig to
oordeelen over de waarde van lien grooten Vermeesteraar , en van then grooten Koopman, hebbe men alleen
to bedenken, dat geen Burger den dood diensKoopmans
zou gewenscht hebben ; terwijl de braven wenschten,
dat cisAR , die groote Veldheer, nimmer beftaan h ad.
de . Kan die Man als een Groot Man befchouwd worden, wiens dood niet betreurenswaardig was, noch bij
het Menschdom in 't algemeen, noclr bij zijne Landge .
nooten in 't bijzonder?
Misfchien zal dit wonderfpreukig klinken bij fommigen mijner Lezeren : dan ik
fpreek vrij nit, wanneer ik voor regt en 't algemeen welzijn fpreek . I,ndien ik mij aankante tegen hunne oude
vooroordeelen , zij mogen zich aankanten tegen mijne
beginfelen, en de gevolgen, daaruit afgeleid .
SYLLA, de eerfte Dwingeland der Republiek, matigde
zich het oppergezag aan, opdat MARIUS, zijn vijand,
een zeer gevaarlijk man . hetzelve niet zou bekleeden
dan, nadat-hij, gedurende zijn .Didatorfchap, de gevoelens van een Dwingeland gelioesterd, en jaren lang
Fen, dwingelands gezag uitgeoefend had , bemerkte hij
in t einde, dat hij nooit den titel van een Groot Man,
noch zelfs dien van cen Beroemd Man, waarop hij, van
zijne vroege jeugd af, getteld geweest was,'kon verdienen, dan door zich to onderwerpen aan de grondwetten
van den Staat ; - hij hemerkte , dat hij alleen zou geacht worden een befaamd flecht man to wezen, als hij,
tegen de wetten aan, in 't bezit van bet geheele vermogen der Republiek bleef : hij befloot dus wijsfelijk, afftand van die magt to doen, en zijne Medeburgers tot de
vrijheid van flemmen weder to geregtigen . Om een Groot
Man to zijn, begeerde hij weder een Burger to wor .
den , zonder magt, onderworpen aan de Overheden , en
alleen befchermd door de wetten .
L 1 5
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Onder de Romeinen zie ik alleen den laatften CATO, die
met soaPio,kan .vergeleken worden . Ik herinner mij de
plaats bij SALLUSTIUS, waar hij het karakter van CATO
in dezer voege afmaalt : „ Nimmer Bong hij met de
„ eerzuchtigfte Mannen, om de eerite plaats in bet Ge• mee.nebest to bekleeden door onregtvaardige en fchan• debjke middelen ; maar hij ftreefde altoos met de beste
• Burgers, om zijn Vaderland de gewigtigfte dienften to
• doen door onfchuldige en deugdzame middelen ."
SALLUSTIUS ontdekt ons door deze enkele penneftreek
bet groot begrip van cATo, die , ondanks de vooroordeelen van de meeste Romeinen, welke de meestbeduidende grootheid ttelden in bet verkrijgen van eerie uitgebreide magt, duidelijk zag, dat magt flechts eene valfche grootheid is, en dat ware grootheid alleen beftaat
in een eerlijk gebruik van magt, om bet grootfte goed
tot algemeen heil daar to itellen . Hij vertoont ons CATO
als een' man, die gevoelt, dat de eer, ontftaande uit
bet bekleeden van hooge posten, oneindig minder betee .
kent, dan .de eer am voor den besten Burger of voor
een' der besten gereke-nd to worden. Hij -befchrijft CATO'S
vurigheid in bet Reeds ftreven naar deugd , dat is, bet
grootst algemeen geluk ; en teffens ontdekt hij ons de
gemeene en lage gevoelens en beweegreden van CIESAR en
PoMPEJUs, die over de ware Grootheid van den Mensch
oordeelden met zoo - weinig verftands als bet gemeen ,
ltellende magt, die foart van grootheid, welke uit bet
bekleeden van hooge posten beftaat, boven ware grootheid en die :hoogachting, welke geboren wordt uit groo.
to begaafdheden en vurige liefde tot bet Vaderland .
Het is zeker, dat de deugd in_ cATo mannelijker, be.
ltendiger en eerwaardiger uitfchittert, dan in scxpio ;
bet is waar, dat de ijver voor bet algemeen welzijn in hem
eenigzins treffender en beftendiger zich vertoont. Mar
de dadelijke •d ienuen, welke sciiio zijn Vaderland bewees, zijn veel gewigtiger dan die van CATO . De deugd
vertoont zich zachter en -beminnelijker in sciwio, zoo .
danig dat de laatfte mij meest behaagt.
(Het Jlot hiern i .)
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VOORLOOPIG BERIGT EN WAARNEMING , WEGENS
DE GENEZUNO VAN EEN' AANMERKRLIJKR"
BORS T -RANKEa

Briefswijze medegedelhl
aan den Hoogleeraar m.
Kanin lijken Lijfarts,
to Utrecht,

VAN G E U

enz . ens.

n t,

fn den zoo ervRreneu als beroemden Heelmeestei
S . fl U $ S E N , to Amf erdarx,
door

C.
VAN WY,
dual. Chirurg. & Art . obftetr. Leaor, to Arnhenr.
Hooggeachte- Vrienden t
e mededeeling van dit voerleopi,~ berigt, ten algemeenen nutte., dient ook om UEd. nieuwe blijken
to geven van mijne bereidvaardigheid, om UEd . nader
to doen bekend, worden met mijne proefnemingen ter
geneiing van Kanker , in de boriten der Vrouwen
yooral ; welke vernielende kwaal, door involging van
eene verderfelijke modezucht . van vele berispens-, andere beklagenswaardige Vrouwen en jonge meisjes, (ik
bedoel de opvijzeling der gevoelige en teedere boriten,
met baleinen, of asdere ftijve, o_pdrukkende en keel .
lende werktuigen ,) f nts eenigen tijd, meer en meer
toenemen, en gevaarlijke, zoo niet meestal doodelijke
gevolgen hebben gal ; en daarenboven, om van mijne
hoo .gachting, met betrekking tot Ulieder Genees. en
1Heelkundige verdieniien , overtuigende bewijzen aan
den dag to leggen .
Men zal bet niet ;ongepast kunnen achten, dat ik, bij
gelegenheid der volgende waarneming van een' genezenen
Borstkanker, welke ik getrouw voor her oog van het Publiek brenge, mijne weltevredenheid openbaar betuige,
wegens bet ontdekken van een in vele gevallen gefchikt
itiddel, ter uitroeijing van die fchandvlek der edele
Heel.
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Heelkunst, welke ook mij bijzonder, fints vele jnren,
zoo zeer gefmert heeft, daar ik, bli-jkens mijnePrijsverhaudeling, in 't jaar 1779, vooral ook mijne Heelkundie Men~elJ1ofers , Ilden Deels ifte Stuk, to Amfleram, bid j . VAN sELM, in 't jaar 1785 uitgegeven (*),
en

() Luidende de Inleiding aldus :
Reeds in bet eert%e begin, wanneer ik mij op de Heelkunde begon toe to leggen , kwam mij eene naauwkeurige befchouwing van den aard en de kenteekenen van die ziekte ,
in welker genezing de kunst meestal, of liever altijd, to kort
fchiet, allernoodzakelijkst voor ; bet onderzoek tot rleerdere
kennis, ter betere, veiliger, en zekerder geieeswijze van die
gebreken, fcbeen mij toe des Heeirneesters pligt re zijn -en voor mij zelven dachr ik nooit beter veld , zoo tot nut
van hec algemeen , sits tot bet bejagen van eene geoorloofde
eerzucht, (een vrijgeboren mensch , in eenige kunst of wesenfchap onderleid , zoo welvoegelijk) geopend to hebben,
dan, in her onderzoek Bier zoogenaanide ongeneeslijke gebreken, bet voetfpoor van groote mannen to volgen, en van
hunne vermogens en kunde, tot nadere ontdekkingen, gebruik
to maken .
Onder deze gebreken was bet de Kanker voornamelijk, die
mijne oplettendbeid en aandacht, voor eenen tijd, geheel tot
zich trok -- eene ziekte , wier verfchrikkelijke woede zoo
vele I\?oeders van hare teedere echtgenooten en kinderen,
zoo vele ongehuwde Dochters nit de armen van hare nabefaanden rukt
dieharvgft chienopbtma
lijke geflacht zelfs uifehiet, zonder dat of genees- of heelkunst her gif, immers wanneer bet tot zekeren trap gekomen
is , eenigen paal of perk ftellen kan : -- dit deed mij, zelfa
eer ik de beoefening der kunst aanvaardde, de noodzakelijkheid zien , zoo wet van bet raadplegen der voornaamfte genees- en heelkundige Schrijveren, die dit gebrek , min of
meet bepaald , behandeld hebben , als van her kiezen- van
eene met bet meeste gevolg beproefde handelwijze, .tot bet
verzacbten dier ziekte , en voor all' van een-nader onderzoek, tot bepaling eener veiliger geneeswijze . -- En na dat
ik reeds eenigen tijd met deze pogingen bezig geweest was ,
befoot bet (Ueneeskundig .Genootfchap, Ser),andis Civibus, eene
gouden medaille nit re ]oven nan dien genera, welke de vraag :
Kunnen wii ons overtuigd hoyden, dat een ware Kanker immer
zonder de afzettirtg tot genezing is gebragt PWelke ongernakken
zijn het veelal, die zich onder de gedaante van deze woedende
kwaal vertoonen, en onder dien naarn of genezen, of, door erger dwaling , als ongeneesli/k behandeld warden? floe velerlei
is de oorfprong van dusdatige m4,7agen, naar de verrrcheiden-
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daarna, tot hiertoe , onvermoeid , het er Reeds op
toegelegd heb , om een zoodanig heilzaam middel to
viatit

heid der Iijdende deelen , naar de onderfcheidene foorten Van
Rankers, of naar den bijzonderen aard van het bedriegelijk
angemak , 't welk men er to onregt voor aanziet? En kan,
eindelijk , cok zoodanig een angemak ooit wel tot wezenlijken
Kanker ontaarden? -- genoegzsam. voldoende zou beantwoorden . De zucht tot eerlaurieren gaf mijnen arbeid fpoTen , en bet geluk wilde dat ik flaagde ; dezelve werd door
beroemde mannen niet geheelenal verworpen - peen , manr
met den beloofden prijs bekroond. --- De tijdige afzetting
van hec Kankergezwel was mij , na een naauwkeurig onderzoek, als bet beste, bet voortreffelijkfle, bet zekerfe middel
voorgekomen, tot redding van bet leven en de gezondheid
dier genen, die met bet Kankergift plaatfelijk befmet waren .
Het oordeel van Genees-, en Heelkundigen was de rotsfleen, waarop ik bouwde : naderhand heeft mijne eigene ondervinding tnij de voortreffelijkheid van deze kunstbewerking
nog nader doen befchouwen, wanneer ik eene ellendige Lijderesfe, door dit kunstmiddel, den dood ontrukte .
Ik was, wel is waar, overtuigd, dat niet alle Genees- en
Heelkundigen evenzeer van bet nut der wegneminge des
Kankergezwels overtuigd waren - dan, de kracht der bewij∎
ten en waarnemingen , van bet gelukkig gevoig dier kunstbewerking, deed mij tot bet voordeel van bet wegnemen des
Kankergezwels befluiten - een beflait, waarvan ik nooit berouw gehad heb , en dat mij, voor zoo verre ik nog . inzie,
nooit berouwen zal .
Dan, daar bet wegnemen van bet Kankergezwel in de minRe gevallen kan, of mag in gebruik gebragc worden -- zoo
moet men ook op middelen bedacht zijn, om die ongelukkige
lijders, waarbij deze kunstbewerking niec to itade komt, bet
gebrek zelf , en bet leven dragelijk to waken . - Herhealde
beproevingen daarcoe, met de meest beroemde middelen, ftelden Wine pogingen to leur
tot dat ik eindelijk, in 't jaar
1733 , een Vertoog van M . MARTINET, in 't Hollandsch vertaald , en , to Amfterdam bij de Erven P. MEIJER, en G. WARNARS, uitgegeven , over bet gebruik van de Spir. Salis ammon .
c . Calce viva, in den Kanker, in handen kreeg, en door bet verhaal . zijner gelukkig geflaagde gevallen genoopt werd rot de
beproeving van hetzelve, in hopelooze gevallen .
Deze proeven waren bet, op welke ik in mijn voorloopig
Berigt, geplaatst in de 11gem. Vaderl. Letteroef Vllde D.
N°. 2 , bet oog had .
Het geneesmiddel , hoezeer in den
eerlten opflag hevig werkende, had mij van zijue krachc, om
bet Kaukergift to verbeteren, reeds vela blijken gegeven .
Ifet
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vinden, of op to fporen,. waardoor vele ellendige flagro
offers van 't onvermogen der anders zoo zeer aan de
volHet Kankergift, de pijn, de biaeding, de flank, ailes week,
op de behoorlijke applicatie van dit middel - de Kankerzweer werd zuiver , gelijk eene verfche wond, en vlak . --.
Welk een creffend . bewijs voor de heilzame werking van dit
middel op bet Kankergiftl
Deze waxen dus de redenen , die mij tot bet plaatfen van
dit voorloapig Berigt noopten, en dezelven zetteden mij nu
aan tot nadere op!teldering van bet aldaar geflelde . - Het gebruik dezes middels moge, in de handen van onkundigen en
kwakzalvers, gevaarlijk zijn ; in die van een' Heelmeester is
let een balfem, Waar ;loor bet teven der eftet.dige lijders verIengd en drogelijk gemaakt words . -- Dan . gelijk alle middelea. door -een gepass gebr uik eerst Geneesmvddelen worden , en
men zeer veel voorzigtigheid in bet app ;iceere-n van d'it middel
gebruiken moet , zoo heb ik ook eerst door den tijd geleerd,
Welke trap- en wi•j ze van toediening de beste ware .
Ik had zeer gaarne een votiedig verflag gedaan, wegens de
meer dan gewone voordeelige artwerking van .het middel van
MARTINET, althans voor zoo verre de palliative kaur des Kenkers betreft, vooral door de inachtneming der vootgefchrevene
regeten en bepalingen van CAMPER, RICHTER, gALTHAZAAR en
sCURACE,, vereenigd met den eerstgemelden ; dan , hoe veel
voordeels ik ook gezien heb , In den eigerslijken Kanker , ter
beteugelinge, . heftendige voortbrengi-nge van goede etceriioffe,
gn zuivering der . KankerzWeren , zoo kin ik alsnog geene ten
einde afgeloopene gevallen, ter daarfiellinge van bet uirerfte
genezingsvermogen'of •o tivermogen, opgeven ; dewiji fotnmige
proefnemingen nog . niet ten einde afgeloopen , en' andere,
door bijzondere bi ; :komende ©mftandigheden,in haren loop ter
rij.pwordinge geftremd zijn : dit ken ik er met zekerheid en bij
ondervinding reeds van zeggen en gernigen, dat ik van gees
middel, hoegenaamd, immer die voordeelige ufcwerking gezien heb, als van 2 uncen Kina, in een if kookfel van z6 uncen water, waarbij en, tot den en een half, en fomwijlen tot
a uncen, Sp. Sal. amm. ram Calce viva Wat . gemengd was.
De bekendmaking, door at . MARTINET ; van de Sp. Sat.
amm . c. Calce viva , derhalve, .heeft den grondflag geiegd tot
mijne proefnemingen ; de mislukking hietvon maakte nsij bedacht op bijvoeging van de Kina , weleer inzonderfbeid Pioor
den beroemden I,eicifchen Heelarts BALTSAZAAR ert anderen
pangeprezen ; en eindelijk, de vernleerdering der alcalIa, op
de gronden van scHRAooz en anderen , hebben nn'j toe die vol}comene overcuiging •, wegens bet grootfe veraiogeti ter verbezeringe tier verbastezde vocltaen, gebtagfa d+at 1k zbln a leloo.
ve,
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volkomenheid genaderdee Heelkunde gered kont(en W'orden ; een zoodanig heilzaam middel althan's , wanneer
men in de behandeling de gulden les van OVIDIUS wel
gadeflaat, welke, uit her Latijn vertaald, duns luidt :

't Beeinfel dient gejiuit : Geneeskunst baat toch niet ,
Wen t kivaad door langen tijd to dept wertels fchiet .
terwiji alle twijfel der genezing van de Lijderesle', in
deze Waarneming vermeld, verdwijttt, daar ik hit den
grooten Ruiseia zeggen ka'ri Aenite &' videte . VOdrth
verbinde ik mil, ten algemeenen nutte, de eerfte to zul=
len zijn, om mislukkinge'n derKarikerbehandelingeir ;oft
der mijn befier voorkomende(*), welke aa'ii geene' andere
bijkomende ziekelijke of afzonderlijke toevallige otihftandigheden toe to fehrijven zljrt, openbaar to makett , ' nilj
verzekerd i Sttdetllde ; dais zulke openharr_ge b'e'ketilt'dmakingen' zullen a~.ngezien warden voor belangfkljende
deelneming in aTe toelichting der Heelkunde, teiii zekerda
gids ,
ve, dat de beste ondethotideride, verbeterende, zoo niet (eneesmiddeien, atcalla WatiAia zi f etl dat de genezing, iItthen immer mogetijk, -lamp dezen weg teal tnoeten-gezoebt
wardens hiertoe zal ik niet :naiattn, ..alle beproeaingen, tea
uutte . aengewend , wer-elH#utrdig re, ; ataken, zoodra .ik, net
gronden van :,zekerieid, overtuiget+d genoeg befluiten kan .
(*) Waarvan reeds een voorbeeld aanwezig . is, (berred'enO
eene .Kankerlijderesi'e-,von welke- ik reeds bij herhaling,;vpor
ae aplilfcatte des middeig, en van m"1j afwezige behandeling,
ronduit aan twee Med : Dottoref betieffens'een ervareff Chi ur+
gijn , v&klaaYd bad, dat, en hervoarwerp , en betgebrek'. ,,belide
dngefchiltt' warem ; om vaft bet tniddel ter genezingsbeptoeving goede verwaeltting to knanen, hebben ; doch men kwain
overeen , om , desniettegenttaande , bet middel , als -eerie
uiterfle poging, n aar . de les van crtsus, to beproevem, dewiji geene andere geneesmiddeleti ; bekend waren, de wegnewing door bet mes Met gefehieden' kande, en[ de Lijderesfe,
in gevoige van haar Kankergebrek, eerlang fond to bezwijkin,)'en 't welk 1k, des noodig oordeelende, niet terug houden, maar algemeen mededeelen zal, .te meet, omdat de onverwachte dopd ., to midden van de gunfligfte verwachting, wel.
k e de werking des mtddels opleverde , niet' raadfelachtig,
f onduidelijk,, moar klaar, aan andere toevallige oorzalten,
eiten de uirwendige' arfawtaie lslitateiniddelen, nioet toegefcbre en worden.
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Bids , Mar al , of niet, dit zoo heilzaam middel, al
ware bet maar in . enkele gevallen van waren Kanker, die
anders volkomen zeker doodelijke gevolgen hebben moet,
ter radicale genezing, to pasfe komt .
Vooraf-vinde .ik mij evenwel verpligt te, zeggen, dat ik
mij voorbehoude, niet verantwoordelijk to zijn voor de
behandeling van anderen mijner Kunstgenooten, waaronder, zoo als de ondervinding mij alreede geleerd heeft,
er gevonden worden die van de-werking des door mij
ontdekten hankermiddels meer begeeren , dan men in
fommige volttrekt to veel verouderde, to verre uitgebreide, of van andere ongefteldheden verzelde Kanker~•ebreken , of ook to verre gevorderde zwakheid des
Jigchaams , ouderdom , of geheele Kankerverbastering
der . vochten , als anderzins , billijk verwachten kan ;
behalve nog , dat de ondervinding mij geleerd heeft,
dat de bewerking ter ontlasting, of uitfcbilling (als ik
bet volgens tie ondervinding zoo noemen mag) van het
Kankergebrek, door middel der Kankerzalf, zoo wel
(en vooral) als de verdere in- en uitwendige behandeling, ter volkomene genezing , meer dan gewone oplettendheid, bovenal ,bedrevenheid in heeikundige kennis
vordert, en die men niet wel, dan door veeljarige behandeling van velerhande foorten van kwaadfappige Ulceratien, bekomen, en : geen plaats kan hebben bij zulke
ifieelkunstoefenaren ; die, de leerfchool der ondervinding
to kort of onbedachtzaam bezocht hebbende, alles wit-'
len ondernemen .
Nog vinde ik noodig, langs dezen weg van voerloop ige berigtgeving, het voorfchrift ter behandeling met bet
Kankermiddel, zoo als bet ten rigtfnoer voor zulke ervarene Heelkundigen, als van welken ik de vereischten
opgegeven , en aan fommige toebetrouwde Heelartfen
reeds toegezonden heb , voldoende kan geacht worden ., thans mede to deelen ; ten einde dazrdoor voor
tnij het geniak to verfchaffen , om aan alle die Heelkunstoefenaren , het middel op hunlieder verzoek toezenderide, den inhoud der brieven in autwoord to kunnen
bekorten .
Manier van gebruik des Kankermiddelt .
Men moet , volgens de juiste grootte of uitgebreidheid
'an bet Kankergezwel, eerie pleister, ter dikte van , een •zes
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fluivers fukje , op zacht kabretleder fmeren , aanleg .
gen, en met kruislings overdekte welklevende pleisterftrooken , ter breedte van een vinger, tegen afvallixg beveiligen , en deze aanlegging , na drie , vier of . vijf dagen,
naar emftandigheden (ter beoordeeling van et` arene Heelkundigen) vernieuwen . -- Yervolgens eti laatflelijk legt
men ten derden male eene nieuwe plerster ; van dezelfde en
juiste grootte als de vorigen, en last deze ongemoeid - liggen, tot drat bet gezwel, door de daar op yelgAndeinh'amsnatie en verettering, zich in den ointrek van het gezonde
vel en vleesch losgemaakt heeft , en -na eenige weken uit .
valt . Gebeurt het echter , dat de uitvalling van het gezwel
piet volkomen gefchiede, door dat hot middel niet diep-genoeg doorgedrongen beeft, 't welk bet geval kan -zijn by
zwaarborffige Vrouwen, alsdan behoort men de aanlegging
der pleister to hervatten, en dezelve tot aan de geheele nitvalling to laten tiggen .
Er zijn gevalien, (ftnande insgelijks ter beoordeeling
van ervarene ' Heelkundigen) waarin men oak volftaan
fan, to berusten bij de eerite aanlegging der pleister .
Ontileking- werende zoo wel als verettering bevorderende pijnftillende en verfterkende in- en uitwendige middelen, gechurende de behandeling, moeten pro re nata
aangewend,' en tie verdere genezing van de,,na de
valling van hot . I .ankergebrek veroorzaakte, zweer bewerkt worden door digeftiv-zalf, b v . > Balf. 4rcaei f.
of anpule. fubtilisF ,nerc . pracip . rub . dr . f3, ~n ..
dere ; naar omitandigheid vereifchende , zuiverende pulp •
middelen , inzonderheid met ol. There b . vermengd .
Eerffe Walirneming.
MejufrOUW - WILMINA GERRITSEN , Huisvrouw van
den Heer ; . -ni . URANDIS , onitrent 56 jaren oud , alhier
woonachtig, cone' anders bettendig gezondheid genie .
tende Vrouw, had fints zes jaren , voor dat ik haren
Borstkanker, - op verzoek van Karen gewonen Heelmeester , den Heer J. L . BRESEI1.AN, op den 25 April 11 .
voor het eerfte zag, niet gemenftrueerd, en , nargis
fang nu vijf h zes jaren geleden ., een -harden foot op
't midden der regter horse bekomen, welke daarna ge .
volgd was van trapsgewijs toenemende , en vnlangs
verheffende fcherpe pijnen, met lastige jeukte, en nil
to dan ontlasting van een geelachtig vocht nit den tepel,
. No . 12,
verM In
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vergezzld gaande . Ik beyond, dot bet midden-gedeel,
to der .gemelde . borst, in ,den omtrek des tepels, a anmerkelijk, ter grootte van drie duim, uitgebreid,, knoest.
en" knobbelaclitig verhard was ; terwijl zich, in het
midden .(eetigzins ter zijden den tepel) van, bet Kanltergebrek
•e en meet verhevene , blaauwe . of paarfe,
s iskleurige •knobbel .vertoognde , van waar , . en voorts
random. bet Kankerge;wel, geelachtige,, glanzige ;, diepe
voren$, in de huid verder .uitbreidende,, en alscicatrifen,
frk gefpanen, zichvertoooden . Voorts befpeurde men
diepe koordachtige verhardingen rondom het nudden des.
Knees of .Kreeftgezwels , welke zich niet tot in den
okfel verfpreidden., of met de glatidula . axillares verbonden waren ; offchoon, bij naauwkeurig onderzoek, in
de, diepte van den okfel ; een zee.r klein, rond, verhard
gedulte. van_gemelde klier (misfchien per comsftnfumn, of
door eene andere onbekende oorzaak, even, . zoo ais melt
zeer dikwijls, inzonderheid in de hezen,. zonder nadeelige gevolgen, oi,in, verband flaande •m et andere naburige zwellen, van ;een'l,ganscb verfchillenden aard,
aantreft gevoeld wierd : - am kort to gaau, .'er deden
zich alle ware , ;kenbare Kankerverfchijnfel :en op, welke
men karakterifeerend bij de geaccrediteerdfte Schrijvers
geboekt ., en ook in mijne Pri'sverhandeling aangeteebend en bijeenverzameld lezen kan .
Na eene, wel beradene . en doordachte keuze tusfchen
goeds belovende> wegneming der geheele borst,
deweinigo
met bet - klein gedeelte der opgezette okfelklier, ('t welk
toch, in de, or ekerheid , waarin men verkeerde, crime
zich natnelijk dezelve per confenfimm aldaar vertoonde,
of dezelve , afgefcheidenn van den Borstkanker , zich
misfchien reeds vooraf als onbeduidend aanwezig bevon .
den had , dan of dezelve in hinderlaag des-Kankerge.
zwels verhargen lag , die . alsdan door bet .mes ipede
moest weggenomen worden , en dus wegens 't . gewigtr
eener zoodanige operatie voor de Lijderesfe to bedenke.
lijk ware) befloot ik, om bet uitroeijend Kankermiddel,
ter genezmgsbeproeving, de voorkeur to geven ; It welk
bokk den, in de genezing der Lijderesfe veer belang1 el .
lend en, in de Heel-en Verloskunde verdienftelijken, em
bij nuj geachten BRESEMAN , verkieslijk voorkwam .
Ingevolge dan van mijn gemaakt en wel doordacht plan
ter genezingsbeproeving, appliceerde ik,, den s6 April
voorgemeld $ uiju outdekt Kankermiddal :r . eu vernienw.
de
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de betzelve den 29 dito, in welken Eusfchentij~ er ,g ee.
ne belangrijke pijnen door de aangelegde pleistei-veroorzaakt waren ; zoo dat het,- door niij -iroorgefchreYen, rustverwekkend en pij,nftilleird drankje zelden noo.
dig geoordeeld werd to gebruiken ; terwiji ik-op laatstgemelden dag, de eerfte pleister wegnemende, cane ont.
Yelling van de huid en ligte ontiteking in den otntrek
des Kreeftgezwels befpeurde, welke, na de, aanlegging
der tweede pleister, vermeerdetiirg van" pi
aankon•
digde en ook ten gev.olge had , zoo dat let Qvengee
melde drankje, ter verdoovinge der pijnen, itizonderheid in de volgende rustelooze nachten, noodzakelijk,
en met fucces gebruikt werd .
De pijnen, koorts, ontfteking en zwelling der borst,
namen trapsgewijze toe, dock-verhinderden mij niet
door kloekmoedigheid der Lijderesfg aangemoedi~d, oni,
ter volkometie zekerheid derr geheete 'vErniefl ing des
gebreks, op den % Mei , de de de : eir laarfle~ pleistef
aan to leggen .
Tot aan den Men van laatstgemelde maand namesa
de pijnen, ontiteking , koorts en zwelling , dagelijks
toe, doch verminderden daarna, door, verdubbelsle toe .
diening van wel gefatureerd .e Kina- dranken , zoo wit
als van andere, van tijd tot tijd, behdorlijk t oegedieu.
de dienitige middelen, langzamerhand', zoo dat de Lid
deresfe , in den nachtt van den 18 daar aan volgende',
zeer gerust fliep, de fpanning, zwelling,- ontftekin
en koorts ., veel verminderd waren , en bet door de
pleister gedoode freeftgezwel zich aanmerkelijk van de
borst af, en opgeheven vertoonde .
Den n7ften daar aan volgende begon de erend van fe .
paratie- in den omtrek des meer en sneer opgeheven gezwels zich kennelijk to vertoonen ; terwi,'l de vojkome .
~ne feparatie • van bet Kankergebrek op den Man' Junlj
'duidelijk gezien wierd . Gedurende'daze . hehandeling
en bet . voortdurend gebruik van can wei' verzadigd de •
eo5t. Cort. Peruv. had ik naauwkeurig acht gegeven op
de toediening van uit to inwendige ontftekingweretnde
hulpmiddelen, beneffens eene levensregeling, daarniede
overeenkomftig , en vond nn- goad , de toediemng vah
Karen Kina-drank to vermeerderen, zoo .0k zij brnnen
de 94 uren een of ddkfet van micen, met bijvoegfeleis
naar omf andigheden , , gebruikte .
In bet begin van Jalij was het gezwel meer en meet
In
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in feparatfe gevorderd, en vertoonde een' aanmerkelijkett
dooden ktomp ; terwijl in deszelfs omtrek fterke verettering zich meer en nicer inltelde ; welke etterende rang
met de bekende etterbevorderende en zuiverende zaif
bedekt , en voorts de tumor naar omltandigheden f to
onila tg om door omfchrijvingen mede to deelen) door
den Deer s&ESEMniv en,mij behandeld weed .
Omtrent dezen tijd heb ik eene naauwkeurige afineting geaiaakt van den dooden klomp, door, het Katikerni d el vero rza kt, en, overk uis afgenser n, bevon,
den, dat hetzelve in diameter 4,1, duim, Rhijnlan .dfche
mast, hield .
Vele obfervatien, die, gedurende de behandeling opmerkzaamheid vorderden , van veet nut en belangrijk
wares:, en wellte -ik alsrrog onder geene bewoordingen
we et to brengen .,. ;ook thans, omdat ik geene verhande]ing, :mast e,en voorloopig berigt tee take gekozen heb,
niet to pp as komen, tnoet n
;k in deze eertle Waarreming,
vm niet to verre .uit to weiden, voorbijgaan en achterlaten, befparende zulke en- navolgende ontdekkingen tot
nadere ,gelegenheid, indien ik ; 'ter verdere volmaking
dezer behandeling, bij leven en gezondhbid gefpaard
inoge blijven .
Tot aan den sden Julij ging de fuppuratie bij vermeerdering, in den omtrek en de diepte des gezwels, merkelijk voort , als wanneer bij de verbinding her gehee}e
door het Kankerm ddel uitgepelde Kreeftgczwel, zonder
cenige de .minfte verzellende bloeding, uitviel ; terwijl,
niettegenftaande dezen aanmerkelijken klomp , geene
diepte in de borst befpeurd wierd, maar gene in deszelfs
plaats aangevulde oppervlakte van zuivere vleeschheuvels", ter cicatrifeering neigende , zich aanbood.
Van vu of aan , tot aan den sstten , vond ik , om re.
den der overvloedige fuppuratie , noodig , tweemalen
daags de verbanden to veranderen, e n. i n de applicatien,
ter heeling, pro re nata to werk -te gaan .
De zuivere zweer werdd voorts , tot aan de volkomene
genezing, op den s71ten. Augustus ,cans dags,en
voudig en plat verbonden ; terwiji ik , zoo dra de verettering verminderde , op den regter arm , . eene etter•
drags, (met voornemen om dezelve nog lange na de genezing des Borstkankers to doen aanhouden) deed appliceeren, met oogmerk, om verhinderingen in .de'geusziug, of voltrekking van het velteeken, zoo wel ai's
be-
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tteUendige afwending van kwaadfappige ongefteldheden
van de geledene p cats to bewerken , zoo als ik in 't jaar
1784 , in de tllgemeene Vaderlandfche Letteroefeninge*,
Vlde Deel, No . 3, Mengelwerk,' bl . too- Ito, en in
mijne Heelkundige MengelJlojfen, lice Deel, bi . s4i enz.,
bij de mededeeling van eene door mil afgezette borst ,
beneffens een gedeelte der okfelklier , met voordeelige.
gevolgen, ter duurzame genezing , zoo wel als nader.
hand, in dergelijke gevallen beproefd en wer4aam gehouden had .
1k heb bet genoegen , aan bet einde dezer Waarnening en voorloopig Berigt aan mijne geachte Kunstvrienden, ter algemeeue bekendwording, .wegens de=befl:endigheid der gezondheid mijner Lijderesfe, verdwijning
der opgezette okfelklier , wel voltrokkene en gladde, zoo
wel afis zuivere huidklenrigeriidteekenvorming, ook andere Kunstgenooten to kunnenveriekeren ; zoo al§'reeds
aan mijne genes- en heeikundige Vrienden , de He'ertnt
o. DE RUUK~, BEVERLY HEREFORT , BO'ELHOUWER ,
OTTEN , BBRINKMAN en BRESEMAN , op den Q3ften en
2gltett flog . 11 . gebleken is ; terwijl ik dit voorloap~'g
Rerigt en bhaarnenring befluite met den welmeenenden
en bareli keu vrensch, dat voortaan alle ondeirttemin
gen van l ankergenezing, in navolging van mijtte medey
deelitig , even zoodanige gevolgen hebben sullen, ett
ik nog lange het genoegen hebben zal, mij to mogen reken en onder die genen ewer Vrienden, welke ilooreenftemmige zucht tot welziju der lijdende Maatfehappijd
ajverig pogen mede to werken, en to blijven,
WEGENS RANKERGENEZING .

Hooggeachte Vrienden I
Ulieder hoogwaarderende en dienst .
vaardige Vriend ,
Arts&em ,

3i Augustus
igog .
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BIJZONDERHEDEN WEGENS DEN THANS REGERENDEN ICONIND VAN PERZIE . Door den Heer
LANGUS .

„"e betrekkingen, in welke de Keizer der Franfchen on .
langs met Perzie is getreden, voegen een nieuw
ewigt bij alles, hetgene dat Land betreft, alsmede den
MO
onarch , die over hetzelve het gebied voert. Dit bewoog
oaa, .bier een kort verfag to doen van het berigt, onlangs door den geleerden Oosterling, den Heer LANGLeS, den Koning van Perzie betreffende, in een Nommer van .bet 4thenreum, in h,et Iicht gegeven ."
rATAfIH-ALY-CHAti is .om en bij de acht-en-dertig
jaaren oud ; hij is een Turkosnan nit den kleinen ilauL
der .Qadjers of Qatchars. Deze herderslieden houden
hun verh1ijf in de ommclan den van Tehran ; hun giug de
naam na van grooae krijgsdapperheid, reeds voordat mom .
I MBD KHAN den Ferxifche.~a troon beklomi . De gunst.
13i¢wi}zen, welke zijn apvolger , die daarenboven zijn neef
is, aaa alien, die tot dezen ilam behooren, betoent,
13eeft hen nog, in aanzien doen klimmen . Tegenwoordig bekleeden zij alle de aanzienlijke poster in bet rijksbeiluur.
Met zeer befehaafde zeden vereenigt deze Vorst een
mhtizaam , innemend voorkotnen , en alle de uitwendige hoedanig}reden van eenen ,Perziaan . Ten aanzien
van zijnligchaamsgeltel heeft hij weinigen hens gelijk
onder zijne onderdanen ; ; en de verbazende lengte van
zijnen zwarten baard, een onwaardeerbaar voorregt in de
oogea des yolks, is het beflendig voorwerp hunner bewonderinge en gefprekken . Naardien hij tot heden toe
geenen krijgstogt heeft ondernomen, heeft hij geene gelegenheid gehad, op eene treffende wijze blijk to vertoonen, +3ar hij is der daad eene hoedanigheid, bij de
Perzianen zoo hoog gefchat , de krijgsdapperheid , bezit . Want het is een onder hen alge}neen aangenomen
fokregel, dat hij alleen de kroon waardig is, die de
fcherpte van het zwaard heeft ondervonden , althans
zich daaraan blootgeileld . Intusfchen is het ors niet onb'ewust, dat-hij, fints eenige jaren, naar den kant van
Khoracan is opgetrokken, om deze provincie to onder to
bren-
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hrengen , die zijn gezag weigerde to erkennen . Naar
mij voorkomt had hij insgelijks ten oogmerke,
zijne troepen aan de vermoeijenisfen van den krijg to
gewennen .
Het is bekend, dat FATAHH-At.Y-cHAHzijnvast ver.
blijfte Tehran heeftgevestigd, eene ftad in lVlazanderan,
tier, mijlen ten Zuiden van de Caspifche Zee. Wanneer
hij iemand openbaar gehoor verleent , fcharen zich zijne kinderen op dine rij, beginnende van den troon . In
den fare 1804 had hij er reeds vijftig , vele van welken
op den zelfden dag zijn geboren . Zjjne Staatsdienaars
en Grooten ftaan achter hem : rondom zijn meer dan
tweeduizend holilmy chdhy of gholdm chdh (Koninklijke
dienaars) veripreid . Zij zijn eene foort van paadjen,
welke de Vorst reeds in derzelver vroege jeugd in zij.
nen dienst neemt , en rijkelijk 'onderhoudt , met oogmerk om hen op eene bijzondere wijze aan zich te- verb
binden. Met veel welvoegelijkheids en ftatelijkheids
words de Vreemdeling door den Ceremoniemeester voor
getteld . Geene anderen ontvangen van den Koning verlof
om in zijne tegenwoordigheid to zitten, dan de gezanten en afgevaardigden van buitenlandfche Mogendheden, en de Cheykb el esldm (Deken) in zijne hoedanig .
Tieid van hoo.fd van den Godsdienst . Bi' wijlen be ,kleedt hij zich met alle-zijne Koninklijke fieraden ; en
indien hij aan de zonneftralen is blootgefteld, is fief on.
inogelijk, de oogen op hem gevestigd to houden . Met
verzekert, dat hij van alle de Mogendheden van bet
ganfche heelal de fchoonfte diamanten bezit . Onge .
Ioofelijk noch gewaagd zal deze ftelling iemand voorko .
men ., die Weet, dat alle de kostbare diamanten, in de
geheele uitgeftrektheid aijner ftaten aanwezig , zich thant
iii zijne koffers bevlnden, en dat eengr oot gedeelte dier
diamaitten uit de fchatkamer van Dehly herkomftig is . On.
der deze fteenen zijn twee diamanten, merkwaardig om
hare ongemeene grootte , en die zich ligtelijk laten onderkennen op de kostbare plant , die den voorarm des
Psrzifchen Monarchs bedekt . De eene beet nouri dou .
ny4, Iicht der wergild, en koubi nour, berg des lichts,
omdat bet eene roes is ; de andere ddrydi noun, oceaaa
des lichts .
Met alien ijver legt zich FATAHii-ALY-CnAH op
alle de middelen toe, om zijn Volk bij deszelfs oorfpronkelijk karakter to herftellen, hetwelk de geduchtfte
Mm 4
itaats.
bet
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flaatsomwentelingen nooit geheel hebben kunnen doen
verbasteren . Hij begunfigt de fchilderkunst, ondanks de
godsdienttige vooroordeelen van zijn Volk, en beoefent
zelve de dichtkunde met een gel ukkigen uitflag : want nevens eene uitgebreide Perzi/che geleerdheid bezit hij veel
dichterlijk vuur ; zelfs fchromen wij niet to verzekereu ,
dat zijne verzen er zeer weluitzieu . Wij kunnenonsniet
bedwingen, om er eenigen van aan to halen, niet om den
lof to verdedigen, welken wij dezen doorluchtigen dichter
hebben toegezwaaid : want het is. bekend, hoe zeer de
vertalers, ondanks alle hunne pogingen, aile de dich •
terlijke opftellen, aan welke zij hunne moeite belleden,
verzwakken, en zelfs verbasteren ; maar om de nieuws.
gierigheid onzer lezeren to voldoen .
Zie bier de vertaling der Perzifehe dichtregelen .
„ Indien g;j uwe bekoorlijkheden vertoonde aanVameq,
• e mijne Vriendin
• Hij zoude het ]even van Ozra (*) opofferen, om uwe
„ fchoonheid to genieten .
• En indien jozef (f) op uwe bevallige geftalte zijn
„ oog vestigde , zoude hij niet meet verlangen om
• Zultsikha to zien .
„ Kom in mijn gezelfchap ; voldoe van heden of aan
„ mijn verlangen, doe mij geene beloften meer, en
• ftel mij niet meer nit tot . den volgenden dag ..
„ Wanneer de beminde van den grooten Khan hem .na„ dert, hem met liefkozingen overladende , is eene ee• nige genoeg om henibuiten zichzelven to vervoeren ."
De voornaamfte verdienfte dezer dicbtregelen beftaat
in zinfpelingen , die voor ons uitlegging noodig hebben, in wel(uidende uitdrukkingen en woordfpelingen,
die in onze taal niet kunnen overgebragt worden . Ook
moet deze overzetting niet zoo zeer befchouwd worden
als een ftaal van de Perzifche dichtkunde, dan wel als een
on(*) De minnarijen vata Onareq of Parneq en Ozra (de Min
Hair en do Maagd) zijn bet onderwerp en de titel van ver-

fcheiden Oosterfche Romans.
( -) Ouder de Oosterlingen vermaard, om iijne onvergelijkelijke fchoonheid, en om zijne minnarijen met ZULEIKHA,
bet onderwerp van zeer vele dichterlijke Romans in bet 4ra.
iisch en Perzisch .
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onbetwiStbaar bewijs van den fmaak van FATAHH-ALY~C.HAH voor de letterkunde, en van den, ijver, met wet,
ken hij dezelve beoefent . Laten wij er tot zijnen lof nevens voegen , dat hij , verre van er jaloers op to ziju,
zijne mededingers in dit vak in, zijne bijzondere befcherming neemr . De Gouverneur van de clad Kachan verwierf alleen then belangrijken post , als het loon van zijne uitflekende bekwaamheid in de d ichtkunde . i n plaats
van het gewone geldgefchenk zond hij, bij zijne inhuldiging, aan het hof een zeer fraai gedicht in de Perzifche taal .
Oneindig, meer vermaak gaven deze verzen
aan den Souverein, dan eene aanzienlijke fomme gelds,
welke ten zeifden tilde door een anderen Gouverneur
werd aangeboden .
Er is alle reden orn to gelooven, dat,. onder de regering van dezenverlichtenVorst,, de Perzianen, met ver
hand befluurd, en met voorzigtigheid en kloekmoedigheid in bedwang gehouden wordende, de-rampen der
omwentelingen, . die eene eeuw geduurd hebben, .zullen
herfiellen en vergeten, en hunne aloude zachtaardig .
heid, hunnie befchaafdheid en fmaak voor de letterkunde terug bekomen ; hoedanigheden , welke bun door
eenige reizigers den naant van 4ziatifche 1+rranfchen hadden doen geven .

I-ETS WEGENS DE HOLLANDSCHE SOCIETEIT VAN
LEVENSVERZEKERINGEN .

zich door eene uitnemende nijverheid boven vele
H
andere Volken ten alien tijde heeft doen kenuen,niet om
et is algenieen bekend , dat de Hollandfche Natie

bet gewenschte loon daarvan door weelde en overdaad
to verkwisten, maar bijzonder om door fpaarzaamheid ,
na eenig tijdverloop, een zoodanig vermogen to verkrij
gen , dat de, flagen, der fortuin, waarvoor ieder bloot
that, wet de rampzaligfle gevolgen , zoo voor zichzelven, als voor ziju Huisgezin , konden achterlaten ;
en eindelijk om in fiaat to ziju, nuttige en weld .adige inrigtingen to helpen fchragen en bevorderen . - Van daar
ook, dat zoo vele achtenswaardige Huisvaders onderling
met elkander verbindtenisfen aangtngen , om jaarlijks eene
geringe fom van hunne verdienflen of to zonderen, ten,
etnM m 5
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elude gezamenlijk een fonds to verkrijgen, om, na hum
overlijden, hunne Weduwen uitkeeringen to doen genie •
ten. Deze Fondfen, bekend onder den naam van Weduwenfondfen, zijn ongetwijfeld met bet heiizaamfte doet
daargefteld . Elk Lid van zoodanige Asfociatie , die
door eeu' vroegen dood aan zijn Huisgezin werd ontrukt , meende op zijn : fterfbed voor zich in de zekere
overtulging to zijn, dat zijne familie (tenminffe zoolang
zijne Weduwe mogt blilven ]even) in bet voortdurend
genot van een onbekrompen beftaan zoude kunnen blijven : en hij', die langer leefde, en dus to vergeefs gezorgd had , vond zich daarvoor ten -voile, beloond door
de gedachte, dat ook hij iets had toegebragt tot inftandhouding eener nuttige inri g zing, die, bij eenen anderen
loop van gebeurtenisfen, bet' lot -van de ziinen ook had
kunnen . verbeteren , even ats de treurige omftandighedeti
van het Huisgezin zijns overledenen Wends, werden
verzacht. Doclr de meesten dier inrigtingen hebben,
en door vroegere fterfte als waarbp to voren gerekend
was , en door ongelnkken in de belegging der gelden, en door andere onheilen mee ,bet gewenschte doel
niet . bereikt", zoo •d at zelfs velen dier Fondfen , bijna
zonder nut van fommige Deelgenooten , tot algemeene
fchade hebben geftrekt. Maar , welken uitflag deze
inrigtingen ook mogen gehad hebben, en hoe onvolkomen dezelven ook mogen geweest zijn,' zoo leeren zij
ons echter, dat men reeds in vroegere tijden begrepen
heeft , dat elk individu hoogstloffelijk deed, om de wel.
vaart van zijn Huisgezin niet eenighjjt van eene , fchoon
allezins prijzenswaardige , befparing van een gedeelte
zijner inkonthen to lawn afhangen,daar toch, ingevalle
van vroegtijdig affferven, die afgezonderde fom niet geklommen konde zijn tot die hoogte, dat daaruit eene vereischte ruimte van middelen gevonden wierd, om de nablijvenden eenigzins oubekrompen to verzorgen. ook is
bet buiten tegenfpraak zeker, dat geringe afzonderingen ,
door de volftrekte onmogelijkheid om daarvan Intrest op
Ihitrest re oaken , nimmer tot die hoogte van kapitaal
kunnen klimmen , waarvoor dezelven , bijeengebragt
en dus over eene groorere fchaal, vatbaar zijn ; terwijl
bet bovendien als Been gering voordeel to achten is ,
dat , door de menigvuldige combination van vele, op
zich zelfs geringe kapitalen, de verliezen, door vermindering van waarde van fommige Effeden, niinmer door
de
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de individu's k •ttnnen gevoeld worden, daar de grootere
omvang van Geldbeleggingen zees natuurlijk ten gevolge
moet hebben , dat die verliezeti weder door andere buitengewone voordeelen worden herfteld .
13ij verfcheidene andere Natien hebben dew bedenkingen to wege gebragt, dat men, ten einde aan de Leden
der Maatfchappij zekere waarborgen- to geven, om onmisbaar deze heilzame oogwerken to bereiken, Societei
ten heeft opgerigt, waarbij ieder - zich zoodanige uitzigten kan koopen, welke hem Incest gefchikt voorkomen
tot bevordering van eigen bell, of tot verzekering van
ket lot van zijn Huisgezin , Pa zijn afierven . De uitkomften dezer initellingen hebben niet alleen getoond I
dit weldadig doe( zeer bevorderlijk to wezen, maar tevens hebben zij overvloedig bewezen , dat de to zamengebragte afgezsinderde footmen, aan de Deelhebbers of
Aitiehouders van . dezelve Societeiten, :uanzienlijke voordeelen kunnen opleveren .
Het nuttige en heilzame aan bet voordeelige to verbinden, is voorzeker een der lofffelijkfte en meest ge.
oorloofde oogmerken : beiden heeft de Hollandfche
Societeit van Levensverzekeringen ,, to Amfierdam opgerigt in den jare 1807 , g ander Dire&ie van de Heeren
CORNELIS HART$EN j,,JACOB FOCK, ABRAHAM JOHANNES
:.EVERIJN , en WILHEM WILL1NK.
anior, als Coat.

misfarisfen,en .,Irrolir .HARRTSEN Corn. Zn . als DireFteur,
zich voorgetteldr-en aangezien den korten tijd van haar
betlaan , heeft zij bet genoegen, hare werkzaamheden
gedurig aanmerkelijk to zien toenebien . Doch , hoezeer
men -in bet Berigt, door' de Societeit`uitgegeven en ten
harem Kantole nag to bekomen, gepoogd heeft de meesi
to duidelijkheid to betrachten, fchijnt het echter, dat
velen. d e vooritellingen niet juist toepasfen ; en van daar
dat men .geoordeeld heeft, bet , Publiek geenen ondienst
to doen, met het doel en de werkzaamheden van dit nut
.
tig .tablisfement eenigzins omfandiger re doen kunnen .
Op den r, October '1807 . maakte deze Societeit eenen
Mavang met hare werkzaamheden ; hebbende, volgens
gemeakt Plan , een Fonds, groot de kapitale fom van
een Millioen' Guldens . -- Dit aanzieulijk Fonds (felt
haar niet alleen in ftaat, om haren werkkring nit to breiden over alles, Wat tot de kanfen van leven, iterven,
of overleven, eenige betrekking heeft, voor-Echtgenoo -ten, Ouders, of Verzorgers ; maar bovendien ook on
suet allen,wier huishoudelijk of commercieel belang zulka
Ine-
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medebrengt, zoodanige contrac4en to fluiten, als tot de
Levenskanfen betrekkelijk zijn , en met hun bijzonder
gerief bet nicest overeenkomt .
De eigenlijlze Levensverzekeringen, waarvan de Societeit haren naam heeft ontleend, en waarvan de benaming
in den eerflen opfiag fommigen vreemd voorkomt ,
zijn zeer eenvoudige Contra&en, die voorlang bier to
lande bekend zijn geweest : bet deelnemen in een Weduwenfonds, 't geen door onze Landgenooten zoo dikwerf
plag to gefchieden, is niet anders dan eene Levensverzekering . In de Weduwenfondfen bragt men jaarlijks
eenc bepaalde toelage, waarvoor, bij vooroverlijden van
den Man, een jaarlijksch inkomen aan zijne Weduwe
wend toegezegd . Bij deze Societeit gefchiedt zulks up
dezeffde wijze : men kan jaarlijks eene join gelds naar
verkiezing betalen, waarvoor aan zijne Echtgenoote of
Kinderen, no zijnen flood, een jaarlijksch Inkomen, of
een Kapitaal , naar dot men zulks vooraf bepaald heeft,
uitgekeerd wozdt . -- Maar buitendien hebben de Levens .
verzekeringen nog lets eigenaardigs, waardoor zij zich
van de Weduwenfondfen voordeelig oirderfcheiden . Niet
alleen dat men aan zijne Vrouw of Kinderen een Kapi •
taal , of een Inkomen , kan doen verzekeren ; maar elk
menseh , dat men bevoordeelen wit, kan men op deze
wijze begunfligen . Men kan , ook zoodanige overeenk.omstmet de Societeit aangaan, dot . wanneer men zijne
Vrouw of Kinderen, waarvoor men bet Contract gefloten heeft, overieeft, dan zelfs de verzekering van waarde blijft, en bet Kapitaal echter door de Societeit, bi'
bet 2fiterven van den verzekerdcn, words uithetaald aan
de Erfgenamen , zoo dot , wanneer men Diet verkiest
]anger de premie to blijven betalen, men bet Contract,
of aan de Societeit, of aan anderen, kan verkoopen,
zoo dat hetgene men jaarlijks heeft betnald nooit geheel verloren is .
Van bier, dat alien, die van een Beroep, Ambt of
Bediening befh an, door eenige jaarlljkfche afsondering,
zich in ftaat bevinden, om voor bet troortdurend beflaan
hunner Huisgezinnen, no hunnen dood, to kunneu zorgen . Van bier , dot bij, die eene fchuld heeft in to
vorderen van perl'ouen , die , zonder vermogen , eene
bepaalde kostwinning bezitten, waaruit bij jaarlijks lets
ter afdoening on'vangt , door eene Levensverzekering
zich dekken kan voor de fehade, die hij bij vroegtijdigen
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gen dood van zijuen Debiteur zoude lijden . Van bier,
dat Lijfrenteniers, door eene verzekering op bet lijf of
de lijven , in wier leven zij belang hebben , hunne Lijfrenten op eene voordeelige wijze in Losrenten kunnen
doen veranderen ; of dat Compagnons in een Huis van
Negotie, door eene wederkeerige verzekering, hun beider aangebragt Kapitaal, bij den dood van een' hunner,
in de affaire voor den langstlevenden kunnen behouden ;
of ook dat Echtgenooterr, bet zij aan den langstlevettden
van hun beiden, bet zij aan hunne Kinderen na ban beider dood, een bepaald Kapitaal, of Inkomen, door eene
Levensverzekering kunnen nalaten, enz .
Briiten deze voordeelen, hebben de Levensverzekeringen nog, in fommige omftandigheden,eenbijzonder nut .
Perfonen, die ineenAmbtofKostwinningtreden, waartoa
een dadelijk uitfchot van Geld, om zoodanig bedrijf uit
to oefenen., vereischt words , en zelven die four tries bezitten, trachten doorgaans dir Kapitaal van meervermogenden ter leen to bekomen . Doch de teruggave van dit
geld is altoos bezwarend, als men van zijn inkomen leven moat ; en wanneer de Geldgevers van de teruggave
hunner uitgeleende penningen niet zeker zijn, is de uitleening op losfen grand moeijelijk bij hen to bekomen,
daar de Debi;teur kan komen to fterven, voor dart hij uit
zijne jaarlijkfche verdienften zijne fchuld heeft afgedaan .
Maar door cene verzekering op het Leven van den Debiteur wordt deze zwarigheid volkomen uit den weg geruimd : de Geldgever is volmaakt zeker, dat hij , bij den
dood van den Schuldenaar, zijn gedaan voorfchot van
Je Societeit terug zal ontvangen : - de Debiteur behoeft ook alleen to zorgen voor de jaarlijkfche betaling
der Premie of toelage : is hij buitendien in Rags de
afosfing to doen, wordt de Police zijn eigeudom, hij
kan dezelve aisdan verkoopen aan de Societeit of aan
anderen, of, zoo hij verkiest jaarlijks de premie to
blijven betalen, de verzekerde fom aan zijn Huisgezin
1,pven zijne andere bezittingen nalaten.
Die zich bij deze Societeit wil laten verzekeren, is
gehouden voldoende bewijzen in to leveren van deft ouderdom, de gezondheid en de omftandigheden van den
perfoon, op wiens Leven de Asfurantie gedaan wordt .
Deze gefchiedt gewoonlijk voor ddn Jaar, en indien men
verkiest, na then tijd , de verzekering to latest voort ,,leopen, is men verpligt, nieuwe bewijzen van gezovdhoi_d
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Om alle onaaugeneamhedett ,t
hid over to leggen
hieruit ontftaande , to voorkomen, kan men zich voor
een bepaald getal Jaren doen verzekeren, en vooraf de
premie betalen , of voor eene waste jaarlijkfche premie
gedurende die jaren aceordeeren ; men behoeft don maar
eens, bij den aanvang der verzekering, bewijs van gezondheid to geven . - De Asfurantien kunnen ook voor
ket geheele Leven , tegen betaling eener vaste jaarlijk•
fiche Premie, gefloten worden ; en in dit geval wordt
bet gezondheidsbewijs maur eens, btj den aanvang der
verzekering, gevorderd , en de Societeit is mitsdien gehouden, de rifico altoos tegen de jaarlijkfche betaling
der eens vastgeflelde Premie to blijven loopen, hoedanig
de gezo adheid van den verzekerden ook in 't vervolg
zrjn moge.
Tot hiertoe heeft men flechts van de eigeniijk. gezegdo
Levensverzekeringen gefproken ; doch dit is niet bet
eenige vak, waarin de Contraden , die men met de So .
eieteit kan uangaan , aigemeen nuttig kunnen wezen,
Bij let aangaan van Huwelijkeu, vooral odder dezulken ,
die weinig vermogen bezitten , komt de gedachte wan
de opvoeding van Iinderen, die uit zoodanige Huwe .
liken mogen voortfpruiten , dikwijls in bedenking .
Vooral is het denkbeeld van 't verlies van een Man of
Vader , die eene Wed .uwe en Kinderen kan nalaten ,
boogsthezwarende. Zich met weinig to moeten behel .
pen , is beklagelilk ; maar van anderen to uioetenl
afhangen, valt dubbeld zwaar ; en als men, bij het
aangaan van een Huwelijk , zoodanigen ongelukkigen
kaat van Vrouw of Kinderen kan voorkomen , is het
van bet grootite belang, die gelegenheid waar to ne*
men .. - Men kan to then einde , bij het aangaan van
een Huwelijk, tegen betaling eener geringd contributie,
bij doze Societeit de zekerheid . verkrijgen , dat, indict :
men bij afiterven Kinderen mogt nalaten , elk van die
kinderen , tot op een' bepaalden : ouderdom , een jaar.
lijksch Inkomen zal genieten, waarvoor het eene goede
opvoeding zal kunnen ontvangeu, en tot eeu nuttig lid
der Maatfchappij gevormd worden . -- Insgeiijks kar*
men bij de Sociereit, tegen betaling eerier roelage, de
zekerheid koopen van een bepaald Kapitaal , door haar
aan alle kinderen, die men in huwelijk verwekken magi,
uit to keeren op zoodanigen leeftijd , als men vooraf
bepaald zaL bebbett , ten einde aan die kinderen , op
eens
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;ene onkostbare wijze, een Huwelijksgoed, of een ka,P
pitaal tot onderneming van een Beroep of Kostwinning,
to fchenken .
Eindelijk neemt oak de Societeit Gelden op Lijfrenten,
en zulks op zeer verfchillerde wijzen , naar mate dat bet
belang van die genen , welke verkiezen mogten hunne fond .
fen bij haar to plaatfen, zulks medebrengt . Deze manier
van Geldbelegging, welke genoeg hier to lande beken4
is, is in 't bijzonder aan to prijzen voor hun, die een
Kapitaal buiten bereik van alle nadeelige omftandigheden
plaatfen , en daarvan., gedurende bun leven, eene behoorlijke Intrest willen trekken . - Buitendien kan bet
aankoopen van Lijfrenten bij deze Societeit ook in vele
gevallen nuttig zijn .
Erfgenamen van Boedels , met
jaarlijkfche Legaten en Uitkeeringen bezwaard, kunnen,
wanneer zij die jaarlijkfche giften bij de Societeit voor
eene in eens to betalene fom afkoopen, fpoediger ko,
men tot eene afrekening van zaken , waarvan men de
vereffening , buiten zoodanige voorziening , nog vele
aren had moeten uitftellen . Wanneer men aan anderen
jeenige
Giften, of een jaarlijksch .Inkomen , wil toeleg.
gen, gefchiedt zuiks gemakkelijk k, door, voor do zoo.
danigen, bij deze Societeit cene L.ijfreate aan to koo.
pen ; en zij, die, na hunnen dood, aan een of meer.
der perfonen een Penfloen of jaarlijkfche Gift willen na .
laten, kunnen, door bij deze Societeit dit Inkomen aan
die begunfigden to laten verzekeren, hun oogmerk be,
reiiken , zonder de afrekening hunner nalatenfchap moeio
jelyk to maken, of hunne Erfgenamen of Kinderen me ;
die uitkeeringen to bezwaren .
De Lijfrenten behoeven niet terltond in to gun en
jaarlijks betaald to worden, gelijk gewoonlijk gefchiedt ;
men kan dezelven ook doen uitftellen zoo lang als men
verkiest, en zij , wien het convenieert eenige jaren met de
ontvangst hunner Renten to wachten , genieten daarna
zoo veel to aanzienlijker uitkeeringea van de Societeit .
Op deze wijze kan men voor een behoorlijk en onbe .
zorgd beftaan in zijnen ouderdom zorgen, indien men
van zijne jaarlijkfche winften een gedeelte afzon.
derti, en hetzelve bij de Societeit belegt, om daarvati
een jaarlijksch inkomen to trekken, wanneer men, door
ouderdom of ongelukken, onderitand mogt noodig hebben. Om zoodanige oogtnerken zoo veel mogelijk to
ge-
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gemoet to komen, verbindt zich de Societeit, om, tegen eene geringe jaariijkfche toelage , aanzienlijke Inkomlten to verfchaffen aan de zoodanigen, die, gedurende hunnen ouderdom , een gerust en onbezorgd leven willen leiden . Natuurlijk zijn deze inkomften aanzicnlijker, naar mate dat men jaarlijks meer van zijne
verdienlen kan afzonderen , en op een meer gevorderden leeftijd de vruchten zijner fpaarzaamheid begint to
plukken . Zoo kan een mensch van ao jaren, die uit zijne verdienften flechts dagelijks ddnen J.uiver befpaart,
van zijn 55f1e jaar af, een jaarlijksch Inkomen van ioo
Gulden van deze Societeit trekken . Een mensch van
So jaren genies, door dezelfde oplage van ddnen fluiver
daags , een Inkomen van ioo Gulden , op zijn 6ofte_
jaar to beginners . Wil men nog 5 jaren later, of op zijn
65f1e jaar, eerst beginnen to trekken, kan men jaarlijks eens zoo veel, of Zoo Gulden, ontvangen .
Hiermede vermeent men, verfchiliende wi~',zigingen
der werkzaamheden en nuttige uitvloeifels van de . inttelling der Hdllandfche Societeit van Levensverzekeringen
trader aan het Publiek aangeboden to hebben ; terwijl
het at to uitgebreid zijn zou e , wile derzelver ftrekkingen
:tan to toonen ; ja zelfs wordt dit als onmogelijk befchouwd,
daar de verfchiliende fanden, waarin zich de [.eden
tier Maatfchappij bevinden , ook to veel verfchiliende
wijzigingen vorderen, om alles re kunnen voordragen ;
genoeg, dat de Societeit zich altoos naar elks oinftan .
digheden, zoo veel mogelijk, trachr to fchikken . In.
then de weldenkenden meer en meer worden aangemoe .
digd, zich de inrigting der Societeit naar hunne bijzon .
dere belaitgen ten nutte to maken, dan zullen ongetwi~d feld de gevolgen wederkeerig voordeelig zijn
, en het
Beftuur zal deszelfs zorgen niet alleen beloond zien
door den bloei en voorfpoed van bet Etablisfement zelve , maar tevens door de bewustheid van deze hoogst
nuttige Inrigting het eerst in dit Koningrijk to hebbeit
daargefteld op eene wijze, die gefchikt is om er de meeste voordeelen van to trekken, en die bij ooze Landgenooten to voren geheel onbekend was .
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(Vervolg en /lot van bl. 483 .)
mijzelven, maar voor anderen zet 1k mij neN letder,vooren wit,
zoo kort mogelijk, miinen leeftijd doorloo-

pen . Wanneer ik voor mijzelven zou fchrijven , befpaarde
ik mil zeker de moeite en het verdriet , dewijl mij deze
bezigheid veel zal herinneren , dot mij fchaamrood zal
doer worden .
Dat anderen een voorbeeld aan mij nemen, en, wanneer fommigen zich in gelijke gevallen met mij
bevinden, dot zij zich dan trachten to redden ! Welligt zat
men mijne onderneming berispeu, en zeggen, dat .het woeste
leven van een jong mensch to weten, eene zaak is van weinig
belang . Het kan ziju , dat men waarheid fpreke : ik denk er,
echter, anders over . Naar mijn gering ver(land oordeelende,
geloof ik, dat met de waarheid overeenkomende verhalen van
gepleegde misflappen, ender daaruit voortgevloeide ranlpvolle
gevolgen, der jeugd tot leering kunnen ftrekkon, en boar bij tijds
doen zien, welk eene bean zij to bewandelen hebbe, om eet
poet van ongelukken to vermijden .
Wanneer ik zoodanige
verhalen vddr mijn Akademietijd had mogen lezen, ik ware
voorzeker niet, die ik nu ben, ipaar waarfchijnlijk die, welke
ik wezen kon . - Misfchien zegt men ook, dat bet lezen van bet
woeste Studentenleveu den een' of anderen jongen mensch
kan bekoren . Moor zou dot waar kunnen ziju 7 Wanneer een
jong mensch leest of boort, List iemand, door flelen rijk
zijnde geworden, gevangen genomen en met den dood geflraft is, en zijnerijkdommen hem dus niets bateden ;zou dot
jonge mensch op die, wijze zich willen verrijken ? Als een
jong mensch leest, dot ik eenige jaren op de Akademie den tijd
met fpelen, drinken, ligtmisfen enz . heb doorgebragc ; dot ik
niets geleerd, mijn vermogen verteerd, mijne gezondbeid gckrenkt, mij ellendig, hulpeloos gemaakt heb ; zoude er d : n
wet iemand kunnen gevonden worden, wien de lust bekroop
cm mijn voorbeeld 're volgen2 Waarlijk, bet zou een zonderling mensch zijn, die daartoe in flaat warel
Ik ben geboren to A. in het jaar . . . . Ik was de eerfle
vrucht van mijn ouders huwelijk , en werd dus weidra, bij
bet opgroeijen, door alien aangebeden . Waardoor weet ik
viet, maar het is zeker dat ik de lieveling van mijne ouders
was . Mijn vader was een voornaam koopman . Toen il• -eboren werd, was hij vijftig jaren oud, en mijne moeder was
N n
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zijne .tweede vrouw. Met zijne eerf'e had hij rien jaren ge .
leefd, loch bij haar geene kinderen verwekt . Men katr dus
aagaan . met welk eene onbefchrijflijke vreugde ik, bij mijne
geboorte, aanfchouwd werd . Her geheele huis,van den grootiten rot den kleinften, van den eeriten tot den laatflen, alles
was verheugd . Binnen anderhalf jaar, na mijne geboorte, bevicl mijne moeder ten tweeden male, en dat ook van een'
zoon ; terwijl zij, vies jaren ne de geboorte van mijnen broceler , overleed . Mijn vader, diep bedroefd over bet verlies
van cent: teeder liefhe&bende en brave vrouw, vond alleen
troost in her vooruitzigt, dat hij misfehien, offcfioon itiet
Song meer zijnde, eenmaal bet zaligst genoegen in zijne twee
zonen zoude fmaken . Wanimeer hij mij op den kkhoclt had,
was de gelieele wereld niets voor hem- zijn lieweling was hem
a lies . Miju broeder was to fill, to afgetrokken, en daarorn
Itelde hij alles aan mij in her werk , en bemoeide zich niet
veel met hem . Mijn vader had, bij bet vermeerdereu mijner
wren, zeer groote gedachren van mij, ja meende zelfs, dat ik
beroemd, en de geleerdite van mijnen tijd zoude worden, nietb :genftaande ik op mijn achtfte jaar naauwelijks fpellen kon . Hij
a:oemde mij den kleinen geleerden, en zef mij dagelijks : jongen ! gij zult meerder , grooter dan een koopman warden !
Waarop liij nu deze voorzegging grondde, weet ik nier ; docit
dat dezelve valsch was , heeft mij de ondervlnding, helaas f
tot mijne febade en fchande, geleerd . 1k had geen' den minten lust om lets to leeren, en niets was mij moeijelijker, dan
bet een of ander van buiten to leeren . Mijn grootite, mijn
eenigfte vermaak befhond in bet fpelen met de jongens oY
firaat, en dezelven, als 1k maar kon, braaf to kloppen, waartoe ik dikwerf gelegenheid zoelit en vond ; en kwamen zij, of
bunne ouders, daarover bij mijnen vader klagen , dan moist i~
vader zoo zeer to lief kozen •, dat die goede Trrenfkhen ongelijk
kregen, en met befchaamde kaken been gingen_
Toen ik tien jaren oud was, gaf men mil ecu' Gonverneur .
Met hem wilde mijn vader bet werk mijner'opvoedinge deelen ,

en under hunne handen zoude ik' tot geleerde opgeleid worden . Gedurende de eer'be vier weken gihg alles gbed, maar
weldra werd her mij to lastig , geftadig ntldxer Gouverneurs
Iianden to zijn . Hip was voor mij to fireng, en gaf zich zoo
veel moeite en zorg om mij her een en ander ee doen begrijpen , dat ik op niets and-ers bedacht was , dare om een zoo
ondragelijk juk van mijnen hair to fchuiven . Hot was mij in
bet geheel niet naar den zin, dat hij zoo zeer in achting bij
mijn' vader was . Ik deed dus mijn best om hein in een' kwadeii'r
reuk to brengen ; maar dat was to vergeefs . Haarna ftelde ift
d11es in her werk om hem to plagen, en tegeft mij in her baritas cc jagen. Ik bedierf Mine kleederen, boeken, papieren,
w6 i mu ook daarmedi Yorderde ik aiets, vermics hij alt*
ago
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inogeiijk geduld met mij oefende . Ik bragt het eindelijk zoo
ver , dot hij niet longer zwijgen kon , en toen waren de poppen aan het danfei.. Ik kreeg geducht flagen ; don dit deed,
mijne verbittering tegen hem vermeerderen . Mijn vader was
toen voor eenige dagen uit de (lad, en zou den volgenden dag
terug komen . Ik liep het huis ult, en niemand was in float
mij weder huiswaarts to krijgen . Ik fliep dien nacht bij een
tnijner kennisfen,en ging des anderen deags mijnen wader to getnoet, ten einde mijn' Gouverneur to voorkomen . Hoe fchrik
to mijn vader, toen hij mil meet dan twee urea van A . geheel alleen ontmoette! Ik flond flit , teen ik hem zag, en
flortte een vloed van tranen . Naauwelijks was hii uit bet rijtuig getlapt, of hij omhelsde mij feeder, en vroeg mij met
cene bevende flem , hoe ik door kwam 2 Hierop begon ik miju
verhaai, toonde hem de krabbels (die ik mij zelven gegeven
had) en verzekerde mijn' vader, dat ik liever nimmermeer in
huis wilde komen, dan under de bevelen van dien bout ftaan ;
ik had reeds long zoo veel van hem afgewacht en geduldig gedragen, dock flu begon het mij,e4ndelijk to vervelen, enz . Mijn vader was door dit verhaal zoo {lerk getroffep, dat hijtranen f lortte. l k lachte beimelijk teen ik dot zag, en mijn
vader , zeer te. onvreden over de hehandeling van den Heer
R. , mijn' Gouverneur , zei eindelijk : „ Iii wit hem niet
inedr zien . Fleden zelfs mom hij mijn huis verlaten . Gij zulc
een' anderen , een beteren G.auverneur krijgen ."
Miin vader liefkousde mop alle . mogelijke wijze, en vserwonderde zich bultengemeen oven mijne flandvas •tigheid, teen
ik hem zeide, dat ik gedurende een langen tijd zoo fireng behandeld was gewnrden. - Wij kwamen eindelijk thuis . De
Heer R . lowam met een vertoornd gelant tot mljnen vader, ea
was niet weinig verwonderd mij op het rijtuig to zien . „ Ilzjj
hebben niets medr met dlkander to maken," voerde mijn vader
hem met eene donderende fletn to gemoet . „ 1k heb u allee5i
to zeggen , dot gij nog heden mijn huis moet verlaten, en
daarmede afgedaan ." - De Heer R . flond als vetfleend . War
ik den onverbiddelijken aatd van mijnen vader kende, ken ik,
zonder gevaar . een goed woord voor mijn' Gouverneur doen .
Ik verzoclrt dus, dat hij , zoo niet tot overmorgen, ten minfle
tot morgen blijven mogt . „ Alles," zei mijn vader, „ wit
ik voor u doen , maar dit lion ik niet toetlaan . Ik zou met
den moordennar van mijn' zoon nog een dag onder eeu ea
hetzelfde dak woven? seenI geen uur longer 1 Hier is 9ijtt
geld ; breng hem dat, en last hij zorgen van dadelijk to ver •
trekken ."
Ik ging dadelijk hij den Heer R . -- „ Hier," zel ik, „ is
uw geld en mijn vader beveelt u, oogenblikkeUjk zijn huis
to verlaten . Ha I Ha! Ha J Dat is joist zoo als hetsbehoort! Nu
ondervindt gij de belogning voor ewe bekandelitpg van eergistek
.
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teren . Ziet gij wel, hoe onverftandig gij deeds, met mij telkens een dommen jongen to noemen? Ik ben nu vrij knapper
geweest clan gij ." - De Heer R. zweeg, en vertrok welnige
'wen daarna .
Ik zou een geheel boekdeel kunnen fchrijven, wanneer ik
alles melden wilde, was ik met mijne Gouverneurs aangevangen heb, als zij mij to lastig'werden ; dan ik reken dit overtollig. Hot zij genoeg, als ik zeg, dot ik in de zeven jaren
zes Gouverneurs gebad heb . De laatfte was een man naar mijn
hart . Hij was, was ik ook uitvoerde , over mij to vreden ;
Vat ik voornam to doen, was we! : ik ging mijnen, en hi)
ging ziineu weg. Was ik foms niet opgeruimd, dan vertelde
hij mij allerlei aardige grappen van zijn' fludententijd . Wij
waren dag en nacht to zamen . Ik kon zonder hem, en hij
zonder mij, zoo het fcheen, niec leven ; en mijn vader was
daarmede zoo zeer in zijn fchik , dot hij alles aanwendde om
die goede overeenttemming to bevorderen . flij was hartelijk
verheugd, eindelijk iemand gevonden to hebben, die zoo wdl
met zjnen lieveling wist om to gaan . Hot is to verwonderen ,
dot ouders zoo blind kunnen zijn, ult liefde voor hunne kinderen. Allen, die met mijnen Gouverneur otngang hadden,
kenden hem door en door , en mijn vader keude hem her
min Re.
Op mijn zestiende jaar maakte mijn Gouverneur mij met de
geheimen der liefde bekend. Reeds to voreu gevoelde ik een
nnwedrflaanbaren trek tot de fchoone fexe. Niet gemakkelijk
):on ik een jong meisje, dot er moor eenigzins wel uitzag, ongemoeid laten voorhijgaan . De Heer H. , mijn Gouverneur,
maakte zijn hof bij een onzer buurineisjes . Zoo dra hij merkte
dot ik zulks wist, moest hij mij alles verteilen ; en de verhalen
van verfcheidene zijner liefdesgevalletl bragten mijne verbeelding
zoo geweldig aan het gisten, dot lk beiloot, bij de eerite gelegenheid , een liefdehandel to beginnen . Eene onzer dienstmaagden werd daartoe uitgekipt, en de Heer H . tot v ertrouw.
d e gemaakc. Het ging mij zoo wel of, dot ik, no verloop van
drie dagen, niets meer van hoar teovragen had , en zij mij ook
niets meer weigeren kon . Dit behaagde mij zoo zeer, dot ik eerlang ook bij bet buurmeisie, dot de geliefde van mijnen Gou .
verneur was, de voorkeur boven hem had.
Hot werd tijd dot ik de Akademie zou bezoeken . Mijn vader overleide langen tijd, zoo met zicbzelven als met mijn'
Gouverneur en mij, op welke Akademie ik fluderen zou . Na
veel overleg werd er hepaald, dot ik mij naar S'** zou begeven . Weldra was alien in gereedheid, en de dag der afreiz .vastgefleld. Van dag tot dag werd mijn vader meer en meet
bedroefd, en toen het uur van fcheiden eindelijk char was
0! ik vergeet nook hot oogenblik, waarop miju vader zich
van mij losrukce.

wij
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Wij kwamen, mijn Gouverneur en 1k, behottden to S***
oan. Door den Ileer H. onderrigt zijnde, hoe mij in mijnea
nieuwen fraud to gedragen , fmaakte lk vele duurgehochte genoegens ;-trouweus ik moet bekennen dat ik een groot voorflat•
der was van zijne fpreuk : Ede, bike, post mortem nulla voluptasi dit was als in zijn mond beftorven . Ik teekende op verfcbeidene Collegian in ; dan, daar ik er zeer weinig begreep,
nam ik voor, en volvoerde dat voornemen getrouwelijk, van
er nimmermeer to komen . Mijn vader moest telkens geld overzenden, hetwelk altoos op de liederlijkfte wijze doorgebragt
werd. Ik kreeg, eindelijk lust tot fpelen, en toen was bet
met de fludie geheel en al gedaan . Geen llecht gezelfchap,
geen gevaarlijk en zedehedervend huis bleef door mij onbezochc . Ik leidde, in den uitgettrektllen zin des woords, bet
fchandelijk(le leven . Mijn grootfte vermaak beftond in mij
den grootften ligtmis to hooren noemen . O 1 hoe diep vernederde ik mijzelven door mijne verachtelijke driften . Geen
acht dagen long bleef ik in een huis . Was er eelre bevallige
vrouw, dochter of dienstmaagd, dan trachtte ik over dezelven
to zegepralen , en was dit mijn doel bereikt, dan verliet 1k
haar , en huurde elders kamers ; en hierin werd ik door bet
fpel begunfligd, want ik won veel geld .
Een geheel half jaar - ieder zal mij vervloeken , die dit
leest I - Een geheel half jaar leefde ik met eene moeder en
twee dochters , zonder dat zij zuiks van elkander gewaar
werden, in den gemeenzaam(ten omgang. 1-let is wonder dat
Gods wrake mij toes niet verpletterde ! - Jong mensch I Gij die
dit leest, zijt flerk! Leer ftandvastig en godvruchtig to zijn 1
6 Kondet gij mijnen cegenwoordigen toefland zien 1 Konde ik
mijne wroegingen, die bij bet ter nedrzetten van mijne misdaden mijn hart beftormen , duen gevoelen , flechts voor
1
een oogenblik
Twee jaren bad ik op de Akademie doorgebragt , toen
mijn wader mij fchreef, om de groote vacantie bij heal
door to brengen , daar ik de vorige groote vacantie elders bij
een' mijner vrienden had gefleten. Daar ik NB . in de Godgeleerdheid ftudeerde, of liever mij als S. S . Th . Stud. had doen
opteekenen, en mijn vader zeer groote verwachtingen van mU
had, kondigde hij mij to gelijk aan, dat hij gaarne zou zien,
dat ik mijue begaafdheden in de nabijheid van mijne geboor .
teftad zou aan den dog leggen, in ddn woord dat ik zou predken. - Nu was goede road duur . Onder alle mijne kennisfen was er geen een Godgeleerde, die zoo veel kunde bezat
om eene leerrede voor mij to maken, en mijn Gouverneur, die
ja Latijn maar ook niets meer kende, kon mij niet helpen . Ik
nam eindelijk zekeren G ., die jurist was, to hulp, en ftelde
toen met hem lets op , dat zeer onverftandig en verward
was, maar mij zeer geleerd toefcheeu . Het was eau voorftel
N u 3
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m'er cods groote liefde tet den mensc?a .

Ik befleedde een gej

Tuimen tijd om dat flak in mijn geheagen to prenten en verirloekce menigmnal mijn'; vader . wegens zijn nnaangenaam ver'langetf . Jm eenig denkbeeld van dat voorftel to geven, zal
'ik er her navolgende,` dat mij nog in d;e gedachten is, van
isiededeelen :
1
De narde is rond . De Egyptenaren maalden_ de eeuwig• beid of door eene flange 1, die den ilaart in den mond had,
;, welk afbeeldfel this de gedaante van eetr° drkel had, en
• alzoo, geachte Toehoorders I is de wereld van eeuwigheid
• of gerchapen .
Een cirkel heeft begin noch einde ; men
• zoeke hoe men wil, nimmer zal men dat vinden, en alzoo
• heeft de wereld geen begin . Waar kan men dus bet begin
,, of her einde van Gods liefde vinden? Waar gij gaat, waar
~, gij that, waar gij zijt, waar gij ligt, wit gij eet, wat gij
• drinkt, .wat gij ook-doets overai,overal`z!et gij Gods liefde.
• Daar - de wereld geen einde of begin heeft, is oak Gods
• liefde zonder einde of begin . Wanneer de wereld een lig• chaam ware, zou dezelve kunnen gemeten worden ; malr
• dewijl Gods liefde, even als de wereld, gGen ligchaam is,
• ioo volgt danruit, dat ook Gods liefde onmetelijk is . Zulks
• is ook daaruit to bewijzen, dat, gelijk de narde niet kin
„ gemeten worden, en echrer ecn ligchaam is, dezelve toeh
• meetbaar is, want zij heeft de rondte van een cirkel, en
dus moot Gods liefde nog onmetelijker zijn , daar die on• ligchamelijk is, cu zoo bezwaarlijk kan gemeten worden
•
.
• Bijaldien no Gods liefde niet onmetelijk ware, hoe zou
• .bet dan mogelijk kunnen zijn, dat God eene onmetelijke
• aarde had kunnen fcheppen? Wat anders dan Gods liefde
• kan alles doen leven en zweven, zitten en liggen, . gain en
• Rain? Verheugt u dus, mijne Geliefden I zingt en danst,
• en zijt van, den morgen tot den avond , en van den
• ~avond tot dn morgen vrolijk ; want Gods liefde is on• metelijk!" Ik kwam bij mijn' vader. Hij ontving mij met die liefde
en zorg, welke hij mij voorheeii betoond had, en verhaalde
mij de reden , wa~rom hij mij zoo ernftig gefchreven bad
van thuis to komen . Een Predikant' name!iik in de nabuurfchap was zeer ziek ., en `zoo denkelijk binnen kort flerven ,
en diens plants kwam mijn wader zeer gefchikt voor, om aldaar hot eerlte predikwerk to beginnen . Ik had bij mijnen
Gouvorneur, den floor H . (die even to voren mij verlatenhad,
o n naar zijn geboorteland terug gereisd was) alle de voorbereidende wetenfchappen geleerd , en moest dus in de twee
}wren, die ik to S*** had doorgebragt, en, volgens mijn
berhaald fchrijven, niet,antlers dan'den geheelen tijd •gefludeerd had, de noodi ge bekwaamheden hebben opgedann-, om
her b'eroep, waartoe ilk bettemd was, to kunnen aanraarden .
line
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Hoe was isk to maede ! Ik zag geene mogelijkheid om
cen rumen of ce leggen ; want In de twee jaren, die ik aan
de Akadeluie had doorgebragt, was ik geen tienmalen op de
Colleglen gewees€, en van mijnen Gouverneur had ik niets
goeis geleerd .
Teen ik mij een weinig herfleld had , flelde ik mijnen vader
voor oog :en, dat ik nog niet veel jaren bereikc had, en bet
mij dus nog veel to vroeg toefcheen am zoo een gewigtig
surbt to aanvaarden ; ook had ik nog niet alle geleerd, war
tiaartoe noodig was, enz . Mijn vader verzekerde mij, dat
alles wel fchikken zou ; ik moest moor goeden moed houden,
en hem voor bet overige laten zorgen .
Hij kuste
Eindelijk began mijn vader van bet prebken .
mij, toen hij vernam dat ik daartoe sues in gereedheid gebragt had . 0, wat was die goede man verbeugd! „ God zij
geloo£dl" riep hij uit, „ ik genies de zaligfte genoegens,
die een menach op earde fmaken kan 1" Hij fprak die woorden met zoo veel gevoel uit, dat ik een vioed van tranen
-flortte, en bijna radeloos was . - Des avonds no den eten
verlangde mijn vader mijne preek to zien ; bevend gaf ik
hem die over, wendde vermoeidheid voor, en begaf mij to
bed .
Welk een' natht ik doorbragt, last zich niet befchrijven . Ik zocht den flaap , maar die was verre of. Alle mijne
euveldaden kwamen mij voor den geest ; ik gevoelde de knagingen van mijn geweten ; en verwenschte bet oogenblik mijnen geboorte I Groote God! Den besten vader zoo to bedrie .
gen! . . . Ik bleef den geheelen nacht flapeloos liggen, flond
zeer vroeg op, liep naar buiten, en dwaalde, als een krank2!unig nmnsch, nu hier dan daar. Ik nam eindelijk bet befluit, van nu of Ran alle vlijt aan to wenden, zwoer voor
God Min gedrag to zullen veranderen, viel op mijne k*icn,
en bad Hem am lust en kracht .
-Toen ik thuis en aan bet ontbijt kwam , ontving mijn vader mij met ees treurigen grimlach . Mijn vader fprak niet,
en ik zat als van den dander getroffen. In mijn' angst vroeg
ik, of ik hem 9ok in bet een of under beleedigd had? Hij
zag mij met tranen in de oogen aan, en wees op mijne preek,
die voor hem lag.
Ik wierp mij neder op mijne knidn, en
riep bevend uit : , Beste vader ! kunt gij mij vergeven? ik erken mijne misdaden! Ik heb uog niets geleerd ; ik ken niets,
en heb den tijd op de liederlijkfle wijze doorgebragt ."
Overflelpt van fchrik en droefheid, verliet mijn vader de ka .
mer, en ik ging dadelijk bet huffs uit, huurde een rijtuig, en
reisde daarmede naar S * * * Van daar fchreef ik aan mijnen
vader, en verzocht hem, op de aandoenlijkfle wijze, am vergeving, terwiji ik hem alles openhartig meldde, en beterfahap
beloofde . Na verloop van eenigen did antwoordde hij
M1 9
zoo als een bedrogen vader antwoorden kan, en meidde mij,
dat
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dat hij kith zeer ziek beyond . Het was mij nu ernst to ftude.•
fen ; ik begon met mij op de noodigfte kundigheden van taken enz . toe to leggen, deed zulks met de grootfle vlijt, en
laezocht zeer zelden mijne vorige gezelfchappen . Ik zag
eat ik vorderingen maakte , fchreef zulks aan mijn' vader ;
loch hij fcheen weinig acht op dit berigt to geven . lit werd
daardoor echter niet afgefchrikt, maar zette mijne fludien des
to ijveriger voort . In bet midden van dat alles ontving ik de
treurige tijding, dat mijn vader gevaarlijk ziek was , en verlangde
mijte zien . Ik ijlde naar huis , maar mijn vader was Met meerI
Wat dit fterfgeval op mij uitwerkte, kan ik niet melden .
Ik was wanhopend , toen mijn broeder mij de oorzaak van
zijnen dood noemde . Sedert mijn vertrek had mijn vader geen
genoegelijk oogenblik meet beleefd, en deed bijna niets anders
dan zuchten en weenen . Den dood van mijnen vader berokkend to hebben, was eeneverffheurende gedachte .
Ik bleef
dus flechts weinige dagen to A ., vertrok, zoo dra mijne zaken met mijne Voogdengeregeldwaren,weder naar S* 4`*, en
trachtte dAArmijne treurigheid to verilrooijen ; ik ilaagde daarin, doch helaas 1 tot mijn bederf : ik geraakte, even als to
voren, aan het fchandelijkfte leven . Wets was er dat ik on .
beproefd lief, en was wedr de eerfte in bet plegen van onbetamelijkheden . Lezer 1 Jeugdig mensch I Hoed u in uwe jonge In ren , opdat bet u in eenen medrgevorderden leeftijd niee
ga als mij, want ik draag, helaas I de fmertelijkfle folteringen met mij om .
Ik wilde u alles mededeelen ; dan ik durf
bet niet wagen . Eene onzigtbare hand houdt mij terug, en
betetmdj den fluijer over gepleegde misdaden verder op to ligten: Arme vadert - ongelukkig jongeling, die, even alt
ik, het zedebedervend fpoor bewandelt111
Binuen weinige jaren had ik mijn ganfche vermogen verteerd . Mijn broeder was geftorven, en ook diens nalatenf'cirap aan den wellust opgeofferd .

Hier, mijn Vriend l eindigt bet levensverhaal van een'
mensch, die naauwelijks den ouderdom van acht-en-twintig
jaren bereikte, en, door wroegingen vervolgd, een einde aan
zijn leven maakte, door zich in zee to ftorten, bij gelegenheid zijuer reize naar de Oost . Volgens zijn verzoek, moesten alle zijne papieren aan mij bezorgd worden . lit heb gemeend u geen ondienst to zullen doen met u bet een en ander
to dose toekomen. Vaarwel I
M.

D.

J.

SPAN-

SPANDAW.

SPANDAW.

A man's true merit is not hard to find ;
But each man's fecret ftand trd in his mind.

H

POPE.

oe! SPANDAW, Gij, die de eer derVrouwon
Zoo fchoon en trefl'end hebt gemaald,
Wilt ons uw fikfche Tier onthoudn,
Wijl a dat gloeijend kunstvuur faalt,
Dat BILDERDIJK zoo grootsch doet prijken
Dat alles voor zijn' gloed doet wijken?
Doch hef daarom gees' klaagzang aan,
En werp bet fpeeltuig niet aan itukken :
Wij zien den eik voor tlormen bukken,
Waar 't nog der veldbloem mag gelukken,
Hoe teeder, overeind to flaan .
Go voort! Met zoo veel roems begonnen,
Verlaat men dus bet frijdperk niet.
De lauwer blinkc -• is half gewonnen,
Wen vlijt der poging bijiland biedt .
Toen VONDELS vlugt had pant noch perken,
Kiapte ook de Goefche Zwaan haar vlerken,
Wier zangtoon nog weergalmt nun 't IJ ;
Wier heerlijk lied, Bellone aan banden,
Bellone nog doer knarfetanden,
Nog echoot aan de verfe ilranden ;
Ja, de Echo zety' is melodij 1
Hat licht der Mann moet zich verbergen,
Spant Phebus zijne rosfen son ;
Doch zonder de eer zijns flands to tergen,
Doer Phebus haar niet ondergaan .
Toen Marfyas zijn' trots moest boeten,
Heeft hij, gewoon in flijk to wroeten,
Te regt dit met zijn huid betaald .
Bli9f, SPANDAWI in uw' loop volharden ;
Wijk regts noch links van 't fpoor der Barden ,
En trap don eerst uw tier tot flarden ,
Als de echt Bataaffche coon U faalt.
Hij, die der Goden gunMen bedelt,
Om ambrozijn hun hulde doer,
Wordt, hoe door kunstroem ook veredett,
Niet meet verwarmd door d'echten gleed .
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Hier moet ons 't bloed in de andren ewallenp,
Hier moeten wij naar 't outer fnellen,
Waarop nog 't offer heilig blaakt I
is, vrij door 't ruim to fpelemeijen,
Niet laf in 't 'nangezigt to vleijen ,
En waren roem van valfchen fcheijen
Zie daar, 't geen Dichters edel maaktJ
Is waar, een krans van eerlaurieren,
Laurleren voor Apol vergaird,
Zou, SPANDAWI grootsch uw kruin verfieren,
Reeds in miin oog een lauwer waard' .
Dan, dikwetf, als de mindre Goden
Jupijn hun heilige offers boden,
Vond hij son bet gewijde een fmet .
Grijp, SPAtabAWt roer verrukt de fnaren ;
Last BILDERbIJIC uw oog ontvaren ;
Naauw kan een FFITH hem evenaren,
En Gij, Gij volgc met reuzentred I
't

I
TREFFEND VOORBEELD VAN DE VERKNOCUTHEID DER BEWONEREN VAN DE SANDWICH -EILANDEN AAN HUN
OPPERHOOFD .

(Ontleend

Uit J . TURNBULL'S Voyage .)

is bet, dot de Bewoners der
B ekend
elkander vaak beoorlogen . Op dit oorlogstooneel ver-

Zuidzee-Eilanden

toonden zich, ten t`ijde van den Heer TURNBULL'S verblijf,
twee Opperhoofden der Wilden van cen gansch tegenovergefield gedrag en beiden zees opmerkenswaardlg . De een , TAMAPIAMA, floutmoedig , kundig en blakende van eerzucht,
die door geweld biikens alle de Societeit-Eilanden aan zich
onderworpen had ; de antler bet Opperhoofd Van Ittoway,
door zijnen gelukkigen mededinger onttroond, fchoon zijn
cooed en goede hoedanigkeden een min rampfooedig lot verdiend hadden .
De laatstgemelde had zich , met een groot gedeeite zijner
Onderdanen, veivoegd naar een Eiland, 't geen hem nog
toebehoorde, doch waar hij wachtte welhaast door zijnen
vijand to zullen overvailen worden . Daar hij buiten that
was om son de meerdere magt zijus vijands wederfand to
bieden, had hij hei befluit genomen , ook dat Ellstd to
verlaten . Reeds had bij, met behuip van eenige Europeanen , een vaartutg gebouwd , op 't welk hij zich niet zijn
Yolk zou infcbepen, ow , op een' venen affland, eeu Eilanti
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land to zoeken, op 't welk hij dacht voor de vervolgingen
van TAMAHAMA beveiligd to zullen wezen . De geringe kunde, welke die ongelukkigen van de zeevaart hadden , kon
bun gees gelukkigen nitflag van dit beftaan beloven ; maar
de begeerte om eenen verdelgenden vijand to ontvlugten
en zich niet to fcheideu van een Opperhoofd hun zoo
dierbaar, deed htin de oogen fluiren voor de gevaren, eats
welke zij zich blootgaven . Niets evennarde de verknochtheid, welke zij voor hem hadden en betoonden .
De Heer TURNBULL verhaalt er bet volgend voorbeeld
van, aan zijn Schip gebeurd . „ Dit Opperhoofd beyond
zich bij ous aan boord. Een fterk opftekende wind had
ons in den nacht genoodzaakt zee to kiezen , en zoo verre
van bet Eiland verwijderd, dat wij 't zelve ult bet gezigt
verloren ; wij hadden twee etmalen werk, eer wij weder op
onze nude ligplaats bij het Eiland konden komen .
„ Wanneer wij een Canou zagen naderen , kreeg hot Opperhoofd bet in den zin om zich to verfchuilen , en beval
een der zijnen, merle aan ons hoord , de naderenden toe to
roepen , dat wij hem anti zijnen Vijand hadden overgeleWanneer men hun toegeroepen had , dat bet op.
verd.
perboofd een k"rijgsgevangene van TAMAHAMA was , hielden
zij zuiks in 't eerst voor jokkernij ; doch ontdekkenue
dat hunne Landgenooten in dit berigt volhielden, gaven
zij zich aan wanhoop over ; zij befchuldigden onderling elkander , dat zij hun Opperhoofd , zonder bij hem to b1ijL
yen , aan ons bobrd gelaten hadden ; zij zochten kundfchap
to bekomen van alle de omftandigheden dezes ongelukkigen
gevals .
,, Het Opperhoofd , dat zich in de kajuit des Kapiteins
verborgen had, ziende welk eene uitwerking die tijding op
de zijnen baarde, kon in 't einde het niet lauger uithouden .
Hij verfcbeen op bet dek, en beftrafte, op eene vriendejijlte
wijze, de Eilanders, dat zij ons in fiaat geoordeeid hadden
tot bet plegen van dus een verraad .
„ De Eilanders, bun Opperhoofd wederziende, floegen
van bet uiterst hartzeer tot de luidruchtigfte vreugdbetooningen over. Maar de eer(le indruk, welken de tijding op hun
gemaakt had, was zoo ferk, dat zij hun geliefd Opperhoofd
baden , zich onverwijid ann land to begeven , om zich pier weder blootgefteld to vinden aan t geen hem op ons Schip was
overgekomen bij de verwijdering van het Eiland . - Hij bewilligde in bun verzoek, en nam affcheid van ons, meta'lle
betuigingen van erkentenisfe voor bet onthaal hem aangedaan . - In de Canou getredetl, verzocht hij ons, dat wij
bet gebeurde nan onze Landgenootau zouden vermelden . Dit
sloeude, voer hij uaar wail."
'V

DE TWEE HONIGBIJEN,
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DE TWEE HONIGI)IJEN .

Lene Fabel.
eenen fchoonen morgenflond , in bet beste van BloeiO pmaand,
vlogen twee iionigbijen uit, om honig to verza-

melen . De eene was ver1andig en matig , de audere onbedacht
en gulzig . Welhaast kwamen zij in eenen ruin vol geurige
planten en kruiden . Zij onthaalden beiden zich eenigen tijd
op de veelvuldige lekkernijen , welke de hof bun aanbood . De
eene beleadde zich, bij tusfchenpoozen , met voorraad, om
lien, tegen den winter, in den Bijenkorfte brengen ; de anderde
vloog van bloem op bloem, zdnder op iets re denken date op
bet tegeuwoordig genot.
In 't einde vollden zij eene rnime kruik, met reeds vervaardigden honig gevuld , hangende nan den tak van een perzikboom . Alleruttlokkendst gezigt! De bedachtelooze Epicuristifche Bij kroop, niet luisterende naar de raadgevingen zijns
medegenoot , diep ter kruike in, en gaf zich over aan alle de
genoegens der voldoening van zinnelijken lust . De verism digs
Honigbij ftipte er even in met alle behoedzaambeid ; darts , voor
gevaar duchtende , vloog hij weder naar de bloewen , waar
hij, door he gematigd genot van den voorraad, dien dezelve
fchonken, her waar genoegen fmaakte.
Het besre van den dag verflreken zijnde, ging hij tot zijiz
medegenoot , om dien to vragen tot bet wederkeeren naar den
korf ; dan hij vond dezen door den honig geheet overdekt,
even zeer buiren ftaat om to genieten als om weg to vilegen .
Met bezwaarde vleugels , met yerwarde pooten , en geheet
magteloos, kon hij niets meet doen dan zijn togtgenoot vaarwel zeggen , en de Iaatfle vermogens beileden , om deze waarfchuwing mede to deelen, „ dat ., fchoon het genet des ver„ masks bet fmaakvolle des levens verfchaft, eene onbedwon_, gene inwilliging des genots onvermijdelijke ramp naar zich
„ fleept,"

VOLTAIRE'$ KLAGT GEESTIG BEANTWOORD .

V king, datliet ,

in zeker gezelfchap , zich nit in een been NEWTON ZOO weinig Leerlingen hadden , in vergelijking met de Navolgers en Aanhangers van
LUTHER en GALVIJN ; waarop een des gezelfchaps hem to gemoet voerde : „ Zonder LUTHER en CALVIJei zoudea wlj *ooit>;
„ een LOCKE of NEWTON gehad hebben I "
OLTAIRE

LOCKE

E N G E LWWERK,
TOT FRAAIJE LETTEREN, RUNSTEN EN WETEDt+
SCHAPPEN, 13ETREKKELIJK .

PROEVE , OVER NET ONDERSCHEID TtJSSCHENN
GROOTE EN EERQEIIDE MANNEN .

(Vervolg en flot vas ;
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m van andere Groote Mannen to fpreken . Met regL
zien wij Op DESCARTES , dien wijdberoemden Man,
Iriet alleen als op den grootften Wijsgeer en \Viskundige,
die immer tot op hem verfcheen, maar ook als een Groot
Man . Dit is, orndat hij, door de uitgebreidheid en
juistheid van zijnen geest j en ecu beflendig diep deniken, de grootfle hinderpalen overwon, om den mensclt
de kunst van redenkavelen to lecren, niet alleen in de
Natuurlijke Wijsbegeerte, maar ook in alle andere z aken . lk bewonder hem niet zoo zeer wegens zijne
cmtdekkingen in de wetenfchappen , als dat hij anderen, die na hem kwamen, in itaat ilelde om ontdekkingett
re sioen, onveorgelijkeiijk veel uuttiger dare die hij z el.
ve deed.
Ten einde regtmatig to oordeelen over zijn groot vernuft, moeten wij alleen in aanmerking nemen het groot
aantal van onderwerpen, waarover hij naauwkeuriger
en met eene hoogere mate van waarfchijnlijkheid fprak ;
tie mate van vordering , waarin hij de Wiskunde err
Natuurlijke Wijsbegeerte vond, en waarin hij dezelve
lief . Hij fchonk der wereld in twintig jaren tijds eene
waarfchijnlijke kennis van meer zaken in de Natuurlijkc
\Vijsbegeerte, dan de navolgers van PLATO, ARISTOTELES en EPICURUS in tweeduizend jaren .
Dan de groote zaak is dezes lVijsgeers verbetering
in de kunst van redenkavelen . V6or DESCARTES redenkavelden de menfcilen zeiden met eenige juistheid,
dat is bij gevolgsrekking. De o nderfchei.d e gedcolteuonzet
WENG . 1808 . 1VO . 13,
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kundigheden hadden naauwelijks eenig verband met elhander ; zoo dat zij , om zoo to fpreken , een vast
ligchasm vormden . Er zijn verfcheide foorten van baar .
bliikeliikheid ; ja er zijn onderfcheidene trappen in d ezelf.
d e faort. VMr den tijd van DESCARTES verwarden wij
de onderfcheidene foorten on verfchillende trappen van
baarblijkelijkheid ; en die verwarring was de bron vats
Men vond eene
dwalingett en valfche redeneringen .
groote menigte van grootfprekers , maar geene bondige
betoogers . De Wiskundigen waren bijl ;ans de eenigen,
die een denkbeeld hadden van betoogen . V66 r hear
was bet begrip van een bewijs 't gevoel van een
juist gevolg in zaken , die alleen voor bet waarfchiji,lijke vatbaar zijn ; dit begrip, 't welk een zoo groot
onderfcheid daarftelt tusfchen cenen man van bekwaamheid, werd fchaars gevonden . Duistere ; dubbelzinni
ge en valfche voorftellen werden voor beginfels aangenotnen ; ja men leidde verkeerde gevolgen of uit regtuatige beginfelen . Daarenboven wij verwarden die zekerheid , welke uit baarblijkelijklieid ontftaat, met de
zekerheid, hervoortkomende uit de hebbelijkeid van dikwijls op dezelfde wijze to oordeelen ; waarbij kwam,
dat de vooroordeelen , in onze jettgdige jaren ingezogen, ons toefchenen zekere en blijkbare beginfels te weWij wandelden in het donkere, niet Tangs eene
zen .
tegte lijn op den weg der waarheid, maar in kringen ,
en zelfs in zeer naauwe kringen .
Daarenboven was bet , bij man gel van zeker verflandelijk gevoel, noodzakelijk, out de waarheid to #nderfcheiden, dat de menfeben er toe kwamen, otn van
elkander over to nemen, ea zelfs de Ouden, die tweeduizend jaren vroeger geleefcl hadden , aan to halen,
fchoon zij, bun eigen verfland en de kundigheden vain
zoo veel tijds bezigende , veel verder dan de Ottden
moesten gekomen wezcn . De menfchen waren tot zulk
eene mate van zwakheid vervallen , dat zij, om to weten hoe zij over eenige zaak zouden denken , geen onderzoek van het onderwerp zelve deden, maar nagin .
gen, wat het gevoegen gewees-t ware van A*zs'F0rBLRs
of andere Ouden, zoo wel als wij zelvett blaotffiaande
voor onkunde en dwaling . Wij hadden oogen, dorh
zagen niet . - DESCARTES leerde ons onze oogen ope ..
nen , en er gebruik van makeu . hiervoor zij~i wij hem dank
verfchuldigd ..
Heeft
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Heeft DESCARTES ons geene ware betoogingen in de
4atuurlijke Wijsbegeerte nagelaten , bet is omdat de
zaak er bezwaarlijk vatbaar voor is ; dan hlj heeft ons
den weg gewezen om nader en nader to komen aan den
hoogften graad van baarblijkelijkheid ; hij heeft ons ge+
leerd, hoe waarfchijnlijkheid van betoog to onderfcheiden , en de onderfcheidene graden van waarfchijnlijk .
heid doen kennen . In dezer voege geleid door zijne leerwijze, onderzoeken wij onze denkbeelden , fchiften ze
van elkander , voegen ze bijeen in eene keten van redenkaveling ; wij geven naanwkeuriger bepalingen van
onze woorden, en beginnen gebruik to waken van die
leerwijze, cm , in de gewigtigite zaken voor bet Menseh•
dom , op eeeen wiskundigen voet voort to gaan .
DESCARTES wend in zijn bedrijf door eerlijke beweeg .
redenen aangefpoord ; hij verlangde geene groote rijk .
dommen ; hij dong naar geene anibten ; hij dong alleen
naar den edelen roem van dienstbaar to wezen aan bet
menschdom in 't algemeen , door hun redelijk vermogen to verbeteren . Hoogstprijslijk was derhalve zijne
beweegreden . Zeker was hetgene hij beflond goot,
daar hij door zijn kloek vernuft vele zwarigheden moest
to boven ffreven, om er in to flagen gelijk hij deed :
Groote dienften heeft hij bet Menschdom in 't algemeeit
lrewezen . Hij is diensvolgens, boven tegenfpraak, een
Groot Man, en een der grootifen in zijnen kring .
Dagelijks ziet men menfchen , die hunne uiterffe po .
gingen aanwenden, om anderen to overtreffen in 't geen
ommigen beuzelingeir zouden noemen, doch waaraaa
niet weinig mocite vast is , fchoon zij van weinig beefuidenisfe zijn voor bet geluk buns Lands of des
Menschdoms . Zij fchijnen geen ander doel to hebben,
dan to wedijveren in vernuft, geestigheid en geleerd
held . Maar zij letten niet op de nuttigheid van hun
bedrijf ; 't geen zeker cen mangel aan oordeel verraadr.
Want zou een mensch, cer hij zich in dusdanigen ffr"Ijd
inwikkelt, niet beter doen , wel to wikken en to wegen de keus der onderwerpen , waaraan hij tijd en vlijt
1>effeedt ? Behoorde hij niet aan to vangen met de
kenre van een onderwerp , 't welk eene belangriike
floffe verfchafte , om bet geluk zijner Land- en Ti'dgeirooten , en taogelijk van volgendc Geflachten, to be.
vorderen?
Mderen Fiebberr, met groote begasfdheden en aarr110 U1.
0 o a
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hot1dende pogingen , verbazend groote zwarighederi
overwonnen, doch alleen om ruime middelen to verzamelen, en groot to zijn, ten minfte in 't oog des Gemeens , dat alleen over der menichen Grootheid oordeelt , naar den rijkdom , then zij bezitten , of de eereposten, welke zij bekleeden .
Dan, naardemaal doze
hoogmoedigen zich enkel tot bet voldoen van hun eigenbelang bepalen , en hunne beweegreden noCh groot ,
noch prijswaardig, noch deugdzaam was , is bet geeu
wonder, dat regtmatige oordeeiaars hen niet onder de
Groote Mannen rangfchikken , hoewel hunne bekwaamheden en bet gelukkig flagen hunner pogingen bun de rijkfle inkomften en de aanzieulijkfle flandplaatfen bezorgden .
In tegendeel, brave menfehen zien op hun neder als
lage zielen ; die alleen bedoelden een hoogen rang to
beklimmen , zonder de hoedanigheden zich eigen to maken, noodig orn dien post to bekleeden ; zij lieten de
ware eer varen, om near eerie fchaduw to grijpen ; hun
ontbrak begrip van hot hoofddoel . -- De Gefchfedfchrijvers brengen ons een heerleger voor oogen van de .
ze kieine lieden, die dwaasfelijk hooge bedieningen kochten , en waardighedcn door con zeer laakbaar gedrag
.erkregen , daartoe ]age vlcijerijen , ficchte daden en lastervolle teal bezigende . Zij haddcn ten doele aanzien ; zij
doorworfleldcn groote moeijelijkheden, door eene flerke
mear onedele beweegredcn genoopt . -- Zou ., bij voorbeeld, eenig Inensch den minflen lof geven can SEJANUS
Of TIGELLINUS, Staatsdienaars in hetgrootfle Rijk, dat
immer beftond? Zij kwamen , in de dead, groote zwarigheden to boven met veel vernufts en arbeids, of om
de plaats van eerflen Staatsdienaar en Gunfteling to verkrijgen , Gf zich char in ftaande to houden . Maar deden zip dit , door ecne eerlijke beweegreden aangedreven? En welke groote daden voerden zij uit ten beste des Rijks , na zich tot dien eeri and verheven to
hebben ?
WVij hellen gereedelijk over om vergelijkiugen to
maken tusfchen menfehen van den zeifden handel en
her zelfde beroep : een.igen munten boven anderen nit,
door bet to boven (treven van groote moaijelijkheden ;
zij zijn groot in hun vak : zoo fpreken wij van een
groot Dichter , van een groot Redeuaar , con grout
Regtsgeleerde, een gr-iot Geneesheer, con groot Starrekundige, een groot houwkunitenaar, een yoot Schilder,
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der , een groot reeldhouwer enz ., dewijl zij groote
moeijeliiklieden to boven ftreefden door hunnen arbeid , door hun vernuft , en eenen uitttekenden rang
verwierven onder lieden van het zelfde beroep .
Dan de titel van een Groot Man komt alleeu toe aan
menfchen van werftand in twee foorten van belangrijke
beroepen . -- De cerf{e dezer beroepen betrefhen eene
grootc vermcerdering van het geluk des Menschdoms
in 't algemeen . Van dezen aard is bet beroep dier bcfpiegelende mannen, die er hun werk van maken, om
lien kring van menfchelijke wetenfchappen ult to breiden , welke bet meest dienen tot geluk des menschdoms,
en vele waarhcden to bewijzen van uitgebreide nuttig]heid voor de maatfchappij in 't algemeen . In bet beTop dezer befpiegelende mannen, die belangrijlte waarlieden opfpeuren, kan cen man, met een groot vernuft
begaafd, en door aanhoudend denken, verre zijne niet
onaanzienlijke mededingers overtreffen , en een Groot
Man worden , zonder dat hi; een groot inkomen bezitte of eenig openbaar ambz bekleede .
Dc andere foort van beroepen zijn die der zoodanigen , welke meet op bet werkdadige dan op bet befpiegelende zich toeleggen . Het betreft eene groote vernieerdering van geluk ., niet voor bet Menschdom in 't
algemeen, maar van een bijzonder Volk . Van dezen
ward is het bekleeden van hooge Overheidsplaatfen,
wanneer zij, door carzucht aangevuurd, en van ledigheid afkeerig, hunne jeugdige jaren, in ftede van dozelve in ijdele wulpshcid door to brengen , befteden in
arbeid, en zich wel gedragen, tot dat zij de noodige
lterkte bekomen hebben , om bet roer des Lands- of
Staattsbeftuurs in vaste vuist to klemmen . -- Van died
aard is de bezigheid der Staatsdienaren, Legerhoofden,
en ondergefchikte Overheidsperfonen ; dewijl zij , in bet
waarnemen dezer beroepsbezigheden , in that zijn ,
nan hun Volk gewigtige dienften to doen, door bet wel
aanwenden hunner bekwaamheden .
Even zoo nu, als mannen van eenen befpiegelenden
aanleg zich van anderen kunnen onderfcheiden door de
groote en uitgettrekte nuttigheid hunner ontdekkingen,
zoo kunnen ook zij , wier beroep medebrengt die ontdekkingen in daddlijke werking to brengen, zich grootelijks van anderen onderfcheiden door de dadelijke voordeelen , welke zij hunt Vaderland veerfchaffen ; Konin0 o 3
gen
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gen onder. Koningen , Staatsdienaars onder Staatsdie .
naars, enz. Maar indien zij door gemeene drijfveren in
hunne werkzaamheden worden aangeipoord , zijn zij
enkel beroeinde of vermaarde Mannen . In tegendeel ,
aijn de beginfels , waarnit zij handelen , eerlijk en braaf,
en de zegeningen, daaruit voortvloeijeade, belangrijk,
dan overtreffen zij dezen wijd en verre ; zj zijn Groore

Mannen.

Hot blijkt, derhalve, dat de eerile Mannen, in beide
deze foorten van beroepsbezigheden, de eene befpiege .
lend , welke den aanwas van bet geluk aller Menfchea
in 't algemeen bedoelt, en de andere beoefenend, welke
meer bet geluk van eeu bijzonder Volk betreft, alleen
Groote Mannen mogen heeten .
De groote voorwaarden , zonder welke niemand een
Crop# Man kan genaamd worden, zijn overzulks : Eene
groote drijfveer, of eon groot verlangen naar bet Alge .
zneett Welwezen . -- Groo-te zwarigheden, to boven ge.
koinen door de grootheid van een volmoedigen geest '
en door de groote talenten van eene kloeke ziel , off' eene
ziel, vaardig en vrtichtbaar in 't vinden van redmiddelea,-Groote voordeelen, aan het Algemeen, of aan ie .
wands Land in 't bijzonder , toegebragt . -- Met ddn
woord, een Grout Man moot eon groot Weldoener zijn,
Of voor hot Menschdom in 't algemeen, door gewigtige
en welbewezene waarheden aan den dag to brengen , 6f
voor eon bijzonder Volk , 't zij door eet} wijs en deugd .
zaam gedrag in een lang verloop van jaren , of door belangrijke fchikkingen, of door groote voordeelen, behaald op de vijandea zijns yolks . Dit is hetgene waar .
lijk een Graft 1LJau vormt . Hoe grooter, hoe duurza .
mar en uitgebreider bet goede is, 't welk hij daaritelt,
hoe vee-1 Freer moeite hem zulks koste, des to meer
anderfcbeidt hij zicl-i onder de Groote Mannen..
Hieruit is bet open.baar, dat, indien HENDRIK D9 IV,
Koning van Trankrij,', zijn bekend plan, ow een alge .
meenen en beftendiaen Vrede onder de Christen-vorften
daar to Uellen, volvoerd hadde, hij de grootfte aller ze .
geningen, niet alleen aan zijn Onderdanen, maar ook aan
alle Christen-voriten zou verfchaft hebben,en,bij noodwendigen gevolge, aan alle de Volken der wereld, -ce-ne
weldaad , waarin alle toes levende en volgende gef achten
zotdon gedeeld hebben in volgende eeuwen , - cone
weWzad, die in zich vtrvat eene onthef qg van alle rampen,
here
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7erkotnftig uit binnen- en buitenlandfche oorlogen, en
bet genot van ail,- zegeningen , welke noodwendig
voortvloeijcn nit eenen algenieenen en beftendlgen Vrede ; hiJ son boven aile vergelijking de Grootite Man
geweest zijn , die immer bettond of onit zal beitaan .
Het ftraalt elk in bet ooge , dat zulk eene weldand
oneindig de wekiaden overtreft , voor welke de Republiek van Rame dank aan scrrro verfchuldigdwas, dewijl
Deze groote voordeelen alleen aan zijn Vaderland bezorgde , en daarftelde ten koste van nabuurvolken, en
geene voegelijke middelen ttaliet am burger-oorlogen
nit de Repubiiek to weren ; terwijl 1tBNfa1K DE cuoo-F, door zijn ontwerp, zijn Rijk door alle volgende eeuWen bewaard zou hebben voor alien binnen- en buitenlandfchen krijg, zonder eenig nadeel voor andere Volken
niet alleen van de gevaren, maar oak van de wesenl
ke rampen aller mogelijke oorlogen . - Hem ktrmt e
eere toe van de gewigtigfte uitvinding , welke immer
ap bet tooneel der wereld to voorfchijn trad ; - daii
de voivoering dier groote ondernewing bewaart de Voorzienigheid mogelijk voor een lateren Weldoener des
Mensclidoms,
KARPL DLL V had ,
door de veelvuldi a oorlogen,
weike hij voerde , en bet weigelukken zijner onderneneingen, eene roemrifkelt.egering ; ja 'bij kwani groote
rnoetjelijkheden to boven , door zijne uitgeftrekte be •
kwaatnheden en toed .
Hij fteekt daardoor zeer nit
onder de honingen en Keizers, zoo die hem voorgingeu, als die hem volgden, Maar handeide hij altoos
regtvaardig ten opzigte van Nabaurvolken? Deed hij
iteeds geltand aan verdragen en beloften ? Was hij befl:endig de Weldoener zijns Voiks? Was hij er beftendig
op nit, zijn Volk gunst to betoonen? Was hij er op bedacht, bet inkotnen zijner Onderdanen to verbeteren,
gelijk een Vader, die het voordeel zijner kinderen be .
oogt? Verminderde hij,, ill tegendeel , door zijne zwa •
re belastingetr, bet inkonren zijns Voiks niet, am zijn
eigen door zifne vermeesteringen to vergrooten? -- 't Is
waar, hij was cen weldoener zijner Fiovelingen ; h15
Vermeerder&e htrn inkopien groatelijks : dan was bet
niet ten koste des Voiks? Fn wat deed hij in dit geval
wieer, dan 't geen gewone Koningen doen?
KAREL lYE V heeft, 'r is waar, door de zwarighe •
den,
0 0 4
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den, welke hij to boven kwam , den titel van eel] roetrl'
rijk Keizer verworven ; hij meg in dien zin met regt KAY
IkEI< p$ GROOTE genaamd warden : maar tusfchen lieu
eertitel en den naam van een Groot Mafia , dat is , van
een Weldoener des Menschdoms in 't algemeen en van
zijne Onderdanen, is no eene groote Move . Ten grooten onheile van zijne Nabtturvolken en Onderdanen ,
wist hij niet, hoe rroodzakelijk bet voor hem was, tc'zi
elude den eertitel vain een Groo;=lllan to verwerven, beftendiger billijkheid en weldadigheid uit to oefenen, - beflendiger to fireven naar de bevordering van bet alge .
,ineene welzijn . - Ja, wic de levensgefchiedenis van
lien Keizer leest , ontdekt ten klaarite, dat hij weinig
ijvers bezat voor de belangen zijner Onderdanen , en
dat hij nimmer beftaan zou hebben zoo vele en zoo grooms
to zwarighede :i to boven to worflelen , ware hij aangedreven geworden door geen ander roerfel , don den roem ,
,Dm zijnen Onderdanen veel hails en aanEuropa eenen langen Vrede to bezorgen .
Uet is geen verheven fl:aat , het is geene u itgebrei .
d e magt , die een Groot )Wan maken . Keizers , Koj ingen, Sraatsdienaren, kunnen zeer algemeene, kunYien zeer flechte l\lenichen wezen , ondanks hun groot
vermogen . Getuige NEu_O, getuige SEJANUS! En hicr .
Pit volgt, dat de cenige regal, volgens welken wij over
de menfchen moeten oordeelen, altoos en onveranderlijk
is, een groot verlangen naar hot algemeene welzijn ; dat
is , de edele drijfvecr van able hunne ondernemingen ; de
groote voordeelen voor bet algemeen, de gevolgen bun .
ncr eeriijke ondernemingen ; en eindelijk het to boven
komen der hinderpalen , welke zij ontmoeten, 't Been
ten hetoon firekt van hunne groote bekwaamheden, van
iiun:nen mood en beflendige deugd .
Zonder daze voorwaarden mogen zij fchitterende vor .
deringen maken ; maar er fteekt geene eerlijkheid in ,
en gevolgelijk nicrs prijzenswaardigs . Het yolk neemt
dikwijl's cen valach edelgefteente voor can echt ; maar
ileit EPAr1INO :cDAS naast ALEXANDE$, SCiPIO naast CAtt .
EAR, TRAJsNUS naast KAREL DEN V, dat is, brengt
den waxen diamant bij den nagemaakten ; dat zelfde g(! .
ineen zal he,t orcleri :heid ontdekken, ca aaij den waren
de voorkeus gevcu.
De Gefchiedpen heeft ons de gedachtenis bewaard
Vp gex uit`1elkende Veidheeren en Staaisdienaren, die
gev

PROEM

^J37

gewigtige dienften aan bet Volk hewezen, door groote
zwarigneden to haven to komen ; dan zij verkochten
hunne dienften aan hunnen Vorst tot zoo hoogen prijs
sls mogelijk ; zij beoogden aanzieniijke voordeelen en .
eereftanden ; zij waren meer getteld op eerbelooniugen
dan op eere ; zij waren vermaarde Mannen . Kan een der.
zoodanigen aanl'praak maken op den titel van een Groot
Man, als hij niets in zich had, 't Been waarlijk grout
was? als hij nimmer to work ging dan uit lage'en ge .
meene beginfelen?
1k f'a toe , dat de hoofddrijfveer van Groote Mannen , in bet bevorderen van bet algemeen belang , de
roem moge wezen van meer dan anderen gedaan to hebben voor bet geluk des Menschdoms in 't algemeen, of .
bet geluk huns Vaderlands . Schoon zij grout zijn,
blijven zij toch menfchen , en cone foort van genoegen
moot de,eerfte drijfveer wezen van de onderneming eens,
menfchen . De zoodanigen, van welken wij boven gefproken hebben, waren gereed om zich to onderfcheiden,
door bet geluk van anderen to vergrooten ; zij dongen
naar roem , maar her was con roem , hoogst heilzaam voor.
bun Vaderland . Zij ttonden naar dien roem, wellce ten .
algemeenen beste ftrekt, den eenigen, die onze hoogach •'
ting en bewondering verdient ; en hoe meer zij zich gefi1d betoonden op waren-roem,"hoe sneer zij verdieriden
geacht en geprezen to worden .
Niet oneigen is bet, bier aan to merken, (Tat iemand,
kan uititeken in cenige kunst of beroepsbezigheid,
zonder een beroemdl man to zijn . Iemand kan beroemd

zijn in de muzijk ; maar men zal nimmer zeggen, dat
hij een beroemd man is ;'want hij arbeidde alleen ont
zijn fortuin to maken : in ziju beroep is niets u}tftekends, of van dien card, dat die man_ groote dienften
aan zijn Vaderland doer .
Er is , derhaive, ceu groote afftand tusfchen een
man, beroemd in een beroep in zichzelve niet roem=
rijk, en een beroemd man in cen beroep dat met de .
daad =oemvol is , door de dienften , •w elke het der
maatfchappije toebrengt, Er is , daarom , ook een groot
-onderfcheid tusfchen een beroemd 1Ylan en een grout:
Man. Een Groot Man is altoos beroernd ; tnaar een
beroemd Man is niet altoos grout . En wanneer zvij de
.
xaak regtmatig wikken en wegen, zalblijken, dat, irk
a2:
00
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alle tijden en eenwen , verilandigeii geene andere begrip .
pen koesterden, zoo otntrent cle ware grootheid der
Mannen, als bet vtrfchil tusfchen een beroemd etY een
grobt man .
ZEN GENLES-, NATUUR-ZEDPKUNDIG VOORVAL,WAARGENOMEN IN HET MILITAIk 1IOSPITAAL TF. LUB9CK,
DOOR M . MOUSSAUX,GEWOON GRNEESIIEER VAN
BET GROOTE LEGECt , EN M1?DEGEDEELD
DOOR M . DErSGENETTES, IN HET JOURNAL
DE MEDICINE, TOM . 32, N. 141 . 1308 .
~en Jager to voet, van bet 5de regiment Iigt voetZ .r yolk, werd in October van hot afgeloopen jaar in
ons Hospitaal gebragt ; hij was door eene rotachtige
wormkoorts overvailen, met diepe zwaarmoedigheid vergezeld gaande . Deze zware complicarie bij eenen zieken, welke . zeer dikwijls doodelijk is, gaf tot gevaarli~ke toevallen aanleiding ; de ziekte narn echter cen gelulct
kigen keer, en de her(telling begon met den dertigften
dag ; maar naauwelijks bad deze eenige dagen aangehouden, wanneer deze man, op Wiens geraat diepe ingefpannenheId des denkverniogens zigtbaar was , eensklaps
door een woedend ijien met een verfchrikkelijk ge=
fehreeuw aangetast wierd . Hij verfcheurde zijne kleederen , verbrijzelde al wat hij bekomen kon, en deed al .
lcs, wat eene volkomene verwarring der vertlandelijke
vermogens kenmerkt . Men floor heat op, en floeg zees
laaauwkenrig acht op hem . De aanvallen hebben gedurende twee maanden aaiigehouden ; zij vernieuwden bij
1Ederen dag, tegen den avond met eene ongeregelde hevigheid , en hielden tot zeer Iaat in den nacht aan ; zijti
gefchreeuw was zoo hevig, dat her de bewoners in den
ocntrek zeer hinderlijk werd. Deze toevallen zijn trapsgewijze verminderd en meer gematigd geworden . 1)aarop
is de zieke tot den (iaat van volkomeue ver(landeloosheid vervallen . Van tijd tot tijd vernieuwden zich de
aanvallen met de gewone hevigheid . Its meende to be~
fpeuren , dat bet tijdftip,, waarop er eene merkbare
verandering in den dampkring voorvief , op deze ver .
nieuwing cenigm invioed had .
Te
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Te midden van deze verftandeloosheid namen de krachten van bet ligchaam zeer weinig toe, offchoon men op
bet verlterken daarvan werite . Maar de ongelukkige wci.
gerde dikwijls alien voedfel ; hij weende, wierp zich op de
knieen, genade verzoekende ; dan eens bleef hij fomber,
en prevelde eenige woorden . Een fchurftachtige uitflag
openbaarde zich na de afneming van den nanval, zonder verbetering voor de verftandelijke vermogens . Hij
werd door de fchurft aangetast, en zijn ligchaam nam
merkbaar in welvaren toe . Toen hield ik mij bezig met
zijue aandacht to bepalen en aan zijne denkbeelden eenige
rigting to geven, of liever om ze to doen geboren wor .
den ; ik deed hem dagelijks onderfcheidene vragen, omtrent zijn land , zijn geflacht, waaromtrent ik berigten
had ingewonnen . Meest fprak ik hem met zachtheid,
fomwijlen met geflrenglreid aan . Aldus zijne aandacht op
iets trachtende to vestigen , beproefde ik to gelijk om
zijne denkbeelden op to wekken ; zoodra hij mij dadelijk
antwoordde, herhaalde ik meer dan cens dezelfde vraag ;
dan gaf ik hem aan zichzelven over, om bet uitwerkfel
van hetgene ik bekomen bad niet to doen verloren gaan .
Ik maakte nit zijne dadelijke of verkeerde antwoorden ,
of uit ziju (iilzwijgen, datgene on, hetwelk men daze
van ken verwachten . Nadat ik dus gedurende eene
xnaand zonder ophouden hltd volgehouden, begon ik eerie
zekere flikkering van goedwilligheid to bemerken ; ik be .
paalde mij onder andere tot cen zijner denkbeelden, wells
hij mij dagelijks herhaalde, om rcamelijk tot ziju Regi .
went terug to keeren . Ik vroeg hem, van welk een Re .
giment, van weak een Bataillon hij was, naar bet none
rner zijner Compagnie, naar den naam zijuer Onderof&
cieren ; en deze vragen, juist niet in die orde gedaan ,
waarin ik ze hier voordraag, maar nu eens afzonderlijk .,
dan weder to zamen genomen, en altijd met oogmerk om
ze hem met elkander verbonden to doen gevoelen, heb .
ben den gewenschten uitflag ge .had, zoodat ik daarmede,
na verloop van veertien dagen, merkbare vorderingen in
zijne begrippen befpeurd heb .
Deze inleiding door gunftige gelegenheden willende
doen achtervolgen, liet ik hem dagelijks bij bet appel
zijner medefoldaten brengen ; ik daidde de wijze aan ,
hoedanig men daarvan orntrent hem gebruik moest maken. Kort daarop zijne verttanrlelijke vermogens blijktiaar herileld siijnde, liet ik hen : zijne wapenrusting ea
kruid-
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kruiddoos teruggeven , hem aanfporende om dezelve
fchoon to maken ; den volgenden dag vond ik hem daarnledc bezig ; hij voorzag zich van dezelve, en nu liet
Inen hem exerceeren . 11t Meld hem nog eenigen tijd in
,bet I -lospitaal , en dagelijks bcfppeurde ik nieuwe vorderinge.n .
Eindelijk zond ik dezen Soldaat, cene goede gezondbeid genietende , en bet gebruik van zijne verftandelijke
vermogens geheel terug bekomen llebhende, naar zijn
Regiment, op den 24 Februarij dezes jaars , terug, na .
dat ik vooraf zijn Sergeant-major ontboden had, wiell
ik de bijzondere zorg voor dezen man aanbeval .
Ow
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AANMERKINGEN OVER DR DOODSTRAF OP HUISBRAAK .
Door Mr . H. A . SPANDAW, Secretar •is

der 7urisdiOie van de 1eide Oldambten is
bet Departesnent Groningen .

flet Ontwerp van Lijfftraffelijke Wetten voor ons
,~ Land, in her jaar ISo3 in het licht verfchenen, is
ongetwijfeld een gewigtig flak, der overweginge test
voile waardig . Offchoon misf'chien de nicuwe redac`tie
van dit Ontwerp reeds ganfchelijk voltoold en bet dus
to verwachten is, dat hetzelve zeer vele en aanmerkelijke veranderingen hebbe ondergaan , zal her echter,
als bet weric van geleerde en beroemde Mannen, geene
geringe waarde behouden , en belangrijk biijven voor
diegenen, welke zich aan de ftudie der Reg'tsgeleerdheid,
met n4me bet Strafregt, bet zij als Geleerden van pro .
fesTe of Onderwijzers der Akadewifche jeugd, hebben
toegewijd .
tlet is deze voortdurende belangrijkheid , welke mij
bee,ft aangefpoord, em eenige aanmerkingen , tot een
gedcelte van bet gemelde Ontwerp betrekkelijk, mode
to deelen .
i1'lij aileenlijk bepalende tot de firaf, bij hetzelve op
de misdaad van braa.k gefteld,, zal ik trachten aan to
toonen, dat op dit misdrijf (als zoadauig) de doodttraf
Viet behoorde bepaald to worden .
De tweede Afdeeling van bet zesde Hoofdfluk is aan
deze misdaad toegewijd en draa,t ten . opfehrift : hrrn
Inbraak. jilier is bepaald, dat het deliet aan braak door
het
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het af- of uitnemen van eenige dakpanuen of glasruiten
wordt bedreven ; dat deze misdaad wordt gerekend volbragt to zijn, zoo dra eens anders gefloten goed geopend is, al ware ook het waamede bedoelde oogmerk
niet . bereikt ; dat de Ilraf van Inbraak in het algemeen is
ee dood of Iigchamelijke fchavotflraf, en in b
:)*zonrlere
gevallen , zoo als inbraak in gefloten onroerende goederen , met oogmerk Orr to ftelen , of dergelijke zware
mnisdaden to plegen , moot gefiraft worden .net den ftrop ;
terwijl eindelijk nog met geweldige inbraak gelijk
7 gefteid het gebruiken van allerlci listige middewordt
len, om in eens anders gellotene goederen to geraken .
Wel is waar - deze misdaad moet, volgens art . 3I,
gewaardeerd worden naar bet sneer of min, misdadig
oogmerk, hetwellk daarmede bedoeld wordt , naar de
voorwerpen , nan welke dezelve gepleegd wordt, naar
den tijd , de plants , wijze en verdere omltandigheden
van hetdelic?, en, cindelijk ; naar de perfQnen , die betzelve begaan , en is bij art . 44. den Regtcr voOrgegefchreven , om ciit misdrijF, wanneer bet oogmerk,
waarmede hetzeive is bedreven, in eene geringe mate
misdadig is, meet eene ligte ligchamelijke fchavotftraf,
of ook met gevangenis of verbanning to itrafen . Doch
dit is eene ' uitzondering op den algemeenen repel, en
heft dan alleen plaats, wanneer het oogmerk in eene essnge matesnisdadig is ; terwijl het oogmerl: om to f~e1 n (hetwelk voorzeker bij de meeste inbraken plants
heeft) niet kan worden aangemerkt, ais in eene geringe
mate misdadig to zijn, gelijk zttlks ook uit het vorige
genoegzaam blijkbaar is , alwaar gefproken wordt van
iubraak om re Helen en dergelijkc zware misdaden .
Bet is derhaive zeker, dat bij bet bedoelde Ontwerp
vastgefteld is, dat inbraak- in eens anders gefloten onroerend goed , met oogmerk orn to ftelen , moet ge{traft worden met den (trop, welk oogmerk bij braak
(feeds veronderfteld wordt, ten zij bet tegendeel nit de
omilandigheden Ikennelijk blijke ; dat overzulks de misdadiger , die flechts twee pannen van een dak neemt,
daarop betrapt wordt zonder in het huis to zijn geweest, en zijn onmisdadig oogmerk Diet kennelijk aan
den-dab kan leggen, met den dood moet geftrafc worden , en dat dus deze ftraf niet geffeld is op diefftal, vergezeld van braak, maar alleenlijk op bra k , ine-
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gevalle de dader niet kennelijk kan aantoonen, dat hiJ
geen oogtnerk OM to ftelen genad hebbe .
Verwacht niet , dat ik mij irp de behandeling van
mijn onderwerp met de zoo vermaarde , als dikwijls bebandelde vraag : of de doodftraf in bet algemeen mag
worden uitgeoefend, dan niet? - zal bezig houden,
en herhalen hetgeen hierover door zoo vele kundige
Mannen, met name DE BECCARIA, SONNEFFLS, KLEINSCHROTT, JACOBI, FILANGIERI , FEUERBACH en anderen v66r en tegen is to berde gebragt . In een betoog ,
dat op huisbraak de doodftraf niet behoort getteld to
worden , moet de geoorloofdheid der doodftraf in bet
algemeen veronderfteld worden : vermits in bet te •
tegengettelde geval , wanneer, namelijk, bet ongeoor'
loofde van alle doodftraf kon warden aangetoond, de
geheele qucefie ten aanzien van doodftraf op braak
van zelfs zoude vervallen . Ik neetn dus aan , dat de
doodftraf mag worden uitgeoefend , en ga dadelijk
over tot bet betoog , dat dezelve doodftraf niet be •
ttoort gefteld to worden op huisbraak ; hetwelk ik
mij vleije to zullen voldingen door eene befchouwing
I . Van den aard en het oagmerk der doodfkraf'en hi
bet algemeen .
II . Van de onevenredigheid tusfchen doodftraf en
braak, en
III. Van bet gevaarlijke voor de veiligheid van bet leven der Ingezetenen, dat in bet bepalen der doodftraf
op braak gelegen is .
I. Het zal wel geed wijdloopig betoog behoeven, dat
de ftraffe des doods uit karen aard de grootfte, de verfchrikkelijkfe ftraf is , welke menfchen aan menfchen
l.unnen uitoefenen . Het ]even is ann alles, wat ademt,
dierbaar , en de vrees voor den dood is een ingefchapecr
trek bij alle fchepfelen . Van de zijde des Wergevers is
dit oak in alle tijden en bij alle Volken als zoodanig bekchouwd, en, offchoon zich wel eons de menfchelijke
geest heeft uitgeput in het uitdenken van wreede en ver1 brikkelijke pijnen en folteringen , om den dood nag
vreesfelijker , nog ijsfeiijker to maken , bet doel van die
pijnen en folteringen was Loch altijd de flood, en werdeti
deze martelingen tteeds als bijzonder geweldige middelen, otn dit doel to bereiken, en ais can minder kwaad
dan derzelver uitwerkfel aangemerkt . Ook zijn deze onmen-
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menfchelijke middelen, om menfchen bet leveti to benemen , bij de toenemende verlichting der tijden, bij~ de
sneer en meer veldwinnende befchaving van den meni`chelijken geest, vij bet ontflaan van zachter zeden, mat •
fcher gevoelens en wijsgeeriger hegrippen, allengskens
verminderd en zeldzamer geworden, ea in onze tijden
althans mag men veilig aannemen , dat de dood zelf bet berooven van bet ]even - bet hoogfte kwaad is, dat
bij menfehelijke itrafwetten is vastgefleld . En - al
ware ook, iltderdatad en wijsgeerig befchouwd, de dood
zulk een verfcllrikkelijk kwaad niet, en bij andere ftraf .
fen, als eene aitijddurende gevangenis, niet to vergelijken - de voorbeelden der EATO's, $RUTUSSEN en andere helden van den ouden tijd zuilen nimmer algemeen
worden nagevolgd ; d4 wijsgeerte der Stoicynen zal nimmer de leer van het Mensck dom worden : want zij Qrijdt
met de menfchelijke natuur . Doze leert ons, en de ondervinding bevestigt het, dat de vrees en affchrik der
menfchen voar den dood algemeen 1s, en enkele voor .
beelden van bet verachten des doods kunnen dezen regel niet bet minile verzwakken .
Om bet regt der doodflr-afl.- en van voren to betoogen,
hee€t men , mijns inziens,, den verkeerden weg ingefla .
gets , wanneer men trachtte to bewija,e_n , dat dezelve nut.
tig waxen en tat voorkoming van misdaden dienden, wanneer men hetzelve zocht of to leiden uit den #tread
van, meevder of minder ftrafwaardigheid : daar zij , iii
rijne oogen, even aIs alle flraffen, h .aren, grond moeteis
hebben in een' regtsgrond - en we! in bet regt van, ze .
kerheid, en dan alleenlijk geoorioe fd zija, wanner men
kan aantoonen , dat zij ter zelfverdedtging en voor de
veiligheid van Cie regten der burgerss niet kunnen ont .
beerd en .doormin.der zware itraffen vervaugei worden,-wanneer bet gevaar der misdaad zoo grout wordt, dat
zij door de bedreiging van minder flraf niet kan warden
voorgekomen . Bijaldien zachtere ftrafen toereikend waren, behoorde men de doodflraf ook niet te-beikouden .
„ Quand la peine de mart -•• zest zeker FranschSchrij .
ver - est prouvde- iuutile, et qu'elle peat etre, aaanvagenfetnent pour la faeietd,. remplacCe par une antre,,
elle devient tine grande qrreur en legislation, on pent
dire mf3me un crime, et les Nations civiWes doivent
s'empres.fer de 1'effacer de lour code pCnat," Ln zij_tt
deze aamnerkizigen gegroud ... mget de doodftraf voor
de
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de zwanrfte fl :raf worden gehouden ; moet bet refit tot
dezelve in de volftrekte noodzakelijkheid van zelfbe .
houd - in de aigemeene zekerheid gezocht worden, dan
volgt ook van zelfs, dat deze firaf flechts in enkele gevafen als onontbeerlijk kan warden befchouwd, dat dezelve zoo weinig mogelijk behoort re worden uitgeoefend, en dat, wanneer her op menfchenbloed aankomt,
eene wijze en menschlievende fpaarzaamheid den ZVetgever moot beziele : . , ; Die Strafe - nerkt KLEIaTscHROTT aan -.' m usfen ein geringer Uebel feyn , als die
Gattung von Verbrechen , welche fie verhiiten Pollen .
Daraus ergiebt fich, wan Todesttrafe anwendba r feien .
Mann durft den Verbrecher nicht meter Uebel zufugen ,
als er uns gedroht hatt . ZV it durffen als Angegriffene
nicht eher toden , bis unfer eigen Leben in gefahr ist .
Der Staat , als moralisch Pertlon , durf nicht eher mit den
Tode ftrafen , bis feyne politifche Exis*.ens , oder das
Leben feyner Untergebenen in naher unmittelbar Gefaht
fchwebet . Alfo nun go,,-en Morder , Hochverrather in
ftrengen Sinne last fich Todesttrafe gedenken , wen ficti
die Gefelfchaft auf keine andere Art gegen lie zu ficheren
im ftande ist ."
Tegenwerpingen, gelijk die des geleerden BIICHHAeLIS,
dat men de doodtcraf op dieffial daarom zou moeten behouden , om dat , de flavernij afgefchaft zijnde , men
met de dieven verlegen wordt en de Tucht- en Werkhuizen voor den Staat to kostbaar zijn ; zullen wel geene
ernttige wederlegging behoeven . „ Vie manche - zegt
de Schrijver in de Inleiding van zijn Mozaisch Regt wie manche loben die Gilte der Mofaifchen Gefetze, well
der Diebtlal nicht am Leben geftraft wird, and legen es
unferen Gefetzgeberen zur Harte aus, das fie Mof hier
in nicht folgen? Ich babe einige dariibur als fiber eine
Gewisfensfache eiferen gehort . Ailein kann man dies
iMofaifche Recbt nachamen, fo large die Sclaverey nicht
eingefilhrt is , and der Dieb, der nicht wieder erttatten kan , nicht zum Knecht verkauft wird? Was foil
man am Ende mit der tiberhand nehmenden Menge von
Dieben anfangen, wo keine Sclaverey ist? Denn Zuchtand Arheithafzer fallen dem Staat zu kostbar . Man wird
doch abet wohl nicht dem Christenthum ein Gefchenk
mit Wiedereinfiirung der Leibeigenfehaft in den Landern,
die diefes Uebels los find, machen wollen? ?" Inderdaad
dit luidt, mijns erachtens , bijua zoo, als of men tegen
cell'
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ten' misdadiger , die zich aan diefftal had fchuldi-g ge •
maakt, zeide : „ Friend! gij hebt cone ftrafwaarclige
misdaad bedreven ; gij verdiendet daarvoor tot het tuchthuis of tot flavernij verwezen to worden maar, dewill tuchthuizen ons to kostbaar zijn en de flavernij nit
eehmaal is afgefchaft, zullen wij u, zuinigheidshalve,
maar opknoopen ! "
0 ,k is de zwarigheid wegens bet kostbare in h,2t
daarttellen en onderhouden van wC1 ingerigte Tucht . en
Werkhuizen niet zoo groot , als men dezelve dikwijls
doer voorkomen . Het is waar , in veto Linden , en
ook bij ons , is hot met deze Inrigtingen niet zelden zees
e11endig gefteld . Hoc noodzakelijk daarin behoorde
voorzien re worden , en welke middelen daartoe de beste
en gefchiktfte zouden wezen, ftaat mij thans niet to onderzoeken , doch d-it onderwerp zou wet eens eene afzonderliike behandeling verdienen ('Y), Dan -- hoe bet
iermede oolz gelegen zij •kunnen van geene de minfle 1 racht zijn, wanneer zij de
regtmatigheid der dnodflrafen op misdaden, welke bij
eene betere getteldheid van Tucht- en Arbeidshuizen
ttiet met den dood zouden geftraft worden, zullen bewijz-en, en ik acht her overzulks onnoodig daarbij Ianger to blijven ftilf{ aan . „ Alie ftraf - zegt CATHARINA ff - (opdat ik er dit nog bijvoege) alle ftraf, die
niet nit de noodzakelijkheid voortvloelt , is dwinge •
laiidij ; alle ftraf is onregtvaardig, zoo dra zij voor de
algemeene zekeriaeid niet noodzakelijk is ."
Doch -- hoe men ook over de, door mij aaugevoerde, gronden denken moge -- mijn gevoelen zal aannemelijker worden , wanneer men nagaat de oog"erken,
welke de Wetgever heeft met bet vastftelien der dood .
irraf.
Of men bij de uitoefening van f'raf (volgens FEtrER .
BAC H)
Zeer fchoone en doeltreffende aanmerkingen en voorflagen vindt men deswegen aangevoerd door den Etats- and
juRiz-Minister VON ARNIM, in zijn Work , getiteld : Bruck .
fiiicke fiber Verbreehen and Strafen , oder Gedanken zber die
in den Preusui then Staaten betnerkte Fermehrrung der flerbreelrer
gegen die Sic .kerheit des Eigenthtazus, ; nebst Vor/chliigen , wife
der/elben duck zweckmdsf/ge Einric .htung der Gcfangen-,rlKi
fjalten zu /leuern Jeyn durftr .
MANG . 1808 . No . 11 .
P P
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niet op bet toekomer_de ma ; zien, maar alien
Iijk moot voor oogen hebben de wet , die overtreden -~
de geregtigheid, die beleedigd is en voor die beleediging voldoening vordert ; dan of men , met PESTEL era
anderen ., van gevoelen is, dat men de flraf moet ten uitvoer brengen, met oogmerk om den overtreder to verbeteren , hem het vermogen tot verdere misdaden to
benemen en anderen van gelijke misdaad of to fchrikken,
en dus flraft -p om met PLATO to fpreken -- niet omdat er misdreven is , maar opdat er Diet misdreven zou
worden , - dit verfchil kan ter dezer plaatfe niet in
aanmerking komen , daar wij ons titans niet met den
grond der flrafwetten, maar met het oogmerk des Wetgevers in het bepalen van ftrafwetten bezig houden ,
en het zeker is , dat deze bij de inftelling der ftraf eij
ten doele heeft, om door dezelve de Burgers of to fchrilcken van het bedrijven der misdaden, waarop die f{ .raffen gefteld zijn . Aile flraffcu toch , zij mogen dan op
echte of valfche gronden rusten , worden zonder twijfel ingevoerd tot welzijn van de Nfaatfehappij .
Dit
oogmerk nu kan in het algemeen door groote geflrengheid niet bereikt worden . I-Iet is eene bekende waarheid, dat firenge flrafwetten nimmer de misdaden v66rkomen, en tevens, dat zij niet zelden nadeelig zijn en
cigenaardig aanleiding geven tot cene volflagene ftraffeloosheid . „ L'atrocitd ni me (1i .^t zijn de fraaije en
kraclitige woorden van den Marquis DE BECCARIA) 1'atrocitd mame de la peine fait, qu'on ofe d'avantage ,
pour s'y foustraire, et qu'on commet plufieurs crimes,
pour eviter la punition, due a uu feul . Les pays et
les tems, on les fupplices les plus cruels ont et6 mis etc
ttfage, font ceux ou Ion it vu les crimes les plus atroces . Le melme esprit de ferocitd , qui conduifoit la
main du legislateur , guidoit celle de 1'asfasfn et do
parricide . Sur le throne it diccoit des loix de fang a des%
ames feroces et asfervies , qui obeisfoient tandis qu'if
animoit le citoyen obfcur h immoler fes tyrans pour en
creer de nouveaux . A mefure, que les peines deviennent plus cruelles , les ames fe mettant , pour ainfi dire, au
niveau de la ferocitd des loix, s'endurcisfent, et laforce toujours vive des pasfions fait , qu'au bout de
cent ans la roue n'effraye pas plus , qu'au paravant la
prifon ."
Strenge ftrafFen kunnen wel de gemoederen verfchrikken,
JACr)
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ken,wel met angst en ijzing vervullen, maar zelden zullen zij haar doel treffen : daar bet toch in de menfcheli ke natuur gegrond is en ook dagelijks door de
ondervinding geleerd words, dat, near mate de Wet dcri
overtreder fterker dreigt, bet medelijden met den misdadiger grooter wordt ; hetwelk ten gevolge heeft,
dat de aanklagten fpaarzamer gedaan worden , ca dat
een ieder, of door menschlievendheid gedreven, of door
de onevenredi, held tusfch :n misdriif en feral:' als hot
ware verontwaardigd, zich geregtigd rekent, om dooa
alle middelen , zelfs door verzachtende en misfchien
wel eens door geheel valfche getuigenisfen, den overtreder to verfchoonen , en , dus doende , van de, iii
zijne oogen to {trenge, f'raf to bevrijden ; terwijl bet
ook niet kan reloochend worden , dat dusdanig eene geftreiigheid zelfs op den eerlijkften en naauwgczetftert
Regter zeer dikwijls eenen, fchoon onmerkbaren, echo
ter ge wigtigen invioed heeft.
Is her dus in den aard der zaak zelve gegrond, dat
firenge wetten de misdaden niet v66rhomen, maar veeleer , als tot eerie geheele ftraffelooshcid nanleiding gevende , vermenigvuldigen , de ondervinding bevestigt
dit niet ininder zeker . „ Zoo lang nog elk Huisheer in :
het Keur-Brunswijkfche (zegt JACOBI in zijne Proeve
cener Apologie der Dood(traflen, volgens de vertaling
van den Heer VAN ENSCHUT) zijne dienstboden om de
ontvreemding van teen Guldens in gevaar van 't levers
brengen kon , was he , voorzigtiger gehandeld, boven
dan beneden die four to ftelen . In het laaffle geval vond
men minder bedenking, om den dader ter lijfftraffe over
to geven . In bet eerfla geval wilde de Huisheer liever de
fchade dragen , dan zich door den dood zijns bedienden
wreken . l-lierom bleef deze vrij van alle ttraf, 't geed
noodzakelijk velen ter navolging moest aanfporen ."
\Venn ii'
,
unfern L :inder --- zegt n1ICHACiLis
erbensitrafe auf dem Ehebruch flehet, fo heisft es in
der That fo viel , als er foll orderitlich gar nicht geftraft worden . Der Richter hatt als dan mitleiden and
fodert unmogliche Beweife , and der Beleidigte verlaugt icht fo viel Strafe , unterlasft alfo wohl die
Klage . '
Bij de japonezen worden bijna alle misdaden met
den dood geftraft, en ner ens - in geen land van deft
2ardbodem zijn, volgens de getraigenis van Reizigers Q
I' p
~fat?xd I
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moord , doodflag, fchaking , diefftal en allerlei nnS~laden van den affchuwelijkften aard menigvuld'rger .
In Penfylvanien, daarentegen, zijn de misdaden zeer
Bering , worden federt de uitmuntende inrigting der
Gevangenisfen dagelijks geringer en minder zwaar, ---en
in Penfylvanien is de dooditraf alleenlijk gefteld op v66-r4
bedachten moord .
Tot getuige kan al verder ftrekken ons eigen gewest,
(Groningen) welks wetten , to dezen aanzien , van hare
zachtheid heuren fchoonften mister ontleenen . Ik weet
wel, dat men ook bier de doodltraf op huisbraak gefleld beeft bij Placaat van de Gedeputeerde Staten van
den 9 Januarij 1699, ingevolge cener Staatsrefolutie van
den 14 December 1693 ; bij Placaat van den 18 Sept .
1710, 31 Aug . 1713, 17 Febr . 1736, en eindelijk van
den 6 November 1770 ; loch het zij men deze wetten
flechts als temporair befchouwde , bet zij men de bevoegdheid der Gedeputeerde Staten, in dit opzigt, in
twijfel trok, het zij cindelijk de publieke meening zich
tegen deze geftrengheid luide liet hooren, zeker is bet,
dat deze bijzondere verordeningen bij het Geregtshof en
de andere Regtbanken niet worden opgevolgd : want
waar heeft men minder zware ilea fi'en, dan bier? is er
de doodftraf niet bijna cene zeldzaamheid geworden ?
en waar zijn zware misdrijven, waar is vooral de misdaad van huisbraak minder dan hier? (een enkel tijdftip
tritgezonderd, toen dezelve binnen de muren der Stad
vrij menigvuldig was ; doch over welker tijdelijke oorzaken ik mij niet zal uirlaten) .
In de beide Oldambten althans is bet getal van misdadigers, die om huisbraak geftraft worden , zeer Bering , en bet gebeurt
wet eens , dat er in een geheel jaar geene enkele uwezenlijke huisbraak bedreven wordt . Getuige zij al mede
het naburig Vriesland, waar de doodftraf op deze this .
daad wordt uitgeoefend -- en waar wordt dezelve
menigvuldiger gepleegd -- waar menigvuldiger met dent
dood ref?raft?
Het is wel der moeite waardig, om bet Placaat der
Staten van Vriesland, van den 22 Febr . 1698, waarbij
in dat gewest voor bet eerst de doodftraf op huisbraak
is gefteld, eens na to gaan : dewijl damrin de beweegoorzaak dezer geftrengheid duidelijk is uitgedrukt, en
hier in beftaat : , dat er federt eenigen tijd, zoo ten plat .
„ ten Lande j, Qs in de Steden, vele huisbraken zijn be„ dre.
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,, dreven . " Het motif was dus volkomen tempornir,-niet in den card der zake , niet in de misdaad zelve
gegrond .
De bijzondere tijdelijke omftandigheden -liet menigvuldig plegen dier misdaad - maakten dezo
ftrafwet noodzakelijk . Intusfchen hceft de wet gelve
y eeds meer dan cone eeaw (}and gegrepen ; waaruit
blijkt , dat dezeive naderhand nog even noodzake!ijk
;verd gehouden en dus de bedoelde uitwerkingn niet g,-heeft .
Want to veronderftellea (daar bet motif
der wet tijdelijk gevaar was) dat de latere tijden zulk
cene geflrengheid niet zouden gevorderd hebben, daar
de wet evenwel in kracht gebleven, ja zelfs naderhand
nog vernieuwd en bevestigd is , zou liefdeloos van de
Staten van Vriesland geoordeeld zijn ; gelijk ook de menigvuldige huisbraken in Vriesland zulks wel antlers
leeren. Het is, derhalve, genoegzaam zeker, dat doze
geftrengheid onvoldoende is geweest, en dat de Wetgevers daarmede bun oogmerk niet hebben bereikt .
Het is er ook verre van daan , dat alle Vriezen deze
ge(trengheid zouden billijken . Zelfs HAMERSTER, de
doorgaande Lofredenaar der Vriefche Statuten, verdedigt deze wet op eene vrij zonderlinge wijze . „ Eene
• aware ftr .af voorwaar! (zegt hij) bijzonder in geval,, len , alwaar de braak niet fwaar en de dieverij ge• ring ring , of gelijk 't zomtijds wezen kan , genoechzaatn,
• niet met alien is : - R-laar welke de veelheid dier mis• daden in dien tijdt , en bet geweldt , waarmede ze
• wierden gepleegt , en waardoor de veiligheid , die
„ cen ieder in zijn eigen huis behoort to hebben, weg~, genomen wierdt , den Wetgever als afgeperst en alzoo
• dezelre gebillijkt beeft ." Terwiji hij vervolgens gestoodzaakt wordt, zich op Holland to beroepen, waar
zelfs gemeene diefftallen, zoo zij met verzwarende omftandigheden verzeld gaan, of bij herhaling zijn gepleegd , volgens Placaat van den x6 December ig95,
met den dood moeten geftraft worden , waarmede de
Wetten van Zeeland en Utrecht genoegzaam overeen .
ftemmen ; en eindelijk de zaak in eens voldingt, door
met veel omflags en geleerdheid to bewijzen , dat de
ze dood(iraffen niet flrijdig zijn met de Goddelijke
wetten .
De gellrengheid dezer wetten, in fommige oorden van
ons Vaderland, moge dus in bet algemeen in hare oudheid, of in bet bijzonder in eenige tijdelijke oorzaak
ha.
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rnaar moeten wij daarom, iu
Karen grond vindeo ,
Inneer befchaafde tijdon , door gems. Quiftand .,gheden vax
gevaar en noodzakclijl;heid gedrongen , deze geltrenglaeid behouden - war zcg il ; ? invoeren, waar dezelve
tot dus verre Diet beftaau heefr? Neen! waar eeninaal
zoodanige gematigde wetten Hand grijpcn , zou het
nvreedhcid-- barbaarschheid wczen , dezelve voor ftrengeae to verwisfelen , bijaldlen do hoogfte noodzakelijk .
held zulks Diet gebiedend vorderde, en ten aanzien van
die gewesten, waar do doodftraf op braak tot dus verre words uitgeoefend, zijn er geene bedenl :ingen, die
bet behouden dozer ftraf op deze misdaad zouden kuniicn -regtvaardigen .
Of heeft, Diet de eigene oudheid
eiezer ftraf bet bewijs barer ontoereikendheid opgeletverd ? Hot mope dan al een grondregel in de wetgeving zijn, o4n Diet ligtvaardiglijh ever to gaati noch
tot verzwaring , noch tot verzachttng van ftrafwetten , die door hare oudheid cone zekere eerwaardige
iachrhaarheid hebben verkregen , hier behoeft men die
behoedzame otnzigtigltcid niet to gebruiken, welke antlers den LVetgever zoo zeer betaamt ; bier loopt de veiligheid der burgers geen gevaar ; bier pieit geene be-dachtzaamhcid , pier dringt gecne noodzakelijkheid ,
tier eischt geen zelfbchoud, otn ftrenger en wreeder to
xvorden , dan ouze voorvaderen geweest zijn ; om dell
xweldadigen en wijsgeerigen geest van onzen tijd zijnen in .
vioed op onze ftrafwetten to benemen . Hot is toch al,
.tijd con zegen voor eenen Staat, menschlievende wetted
to bezitten , en de hoogfre glorie voor den lVetgever ,
floor zachte en gematigde middelen de misdaden voor
-ze komen . „ Do ondervinding heeft gelecrd --- zegt
,de Veer DE MONTESQUIEU - dat in die Landen, waar
de ftraffen zacht zijn , do geest van den Burger even
Aerk door dezelve getroffen wordt, als in die Landen ,
ylaar dezelve zv aad zijn ." - En verder : „ Men moet
,1e menfchen Diet door de ftrenglle middelen befturen .
.i4len behoort fpaarzaam to zijn in hot gebruiken van die
tniddelen, welke ons do Natuur aan de hand geeft, om
]ten tc leiden .
Men onderzoeke vrij de oorzaken vats
sille yerval in do zeden , en melt zal moeten erken3ien , dat hetzelve aaa do ftraffeloosheid en niet aau
ale gematigdheid der ftraffen to wijten zij ."
Wat baton dan deze ltrenge wetten ? wat voordeel ge .
yen deze zware ftraffen? vat hell treks de Alaatfchap.
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pij "it bet bloed der Misdadigers? Is deze gefcrengheid
volflrektelijk noodcvendig? Moet dezelve worden gebezigd tot behoud van den Staat? Zou doze niet veeleer
lilt het leven van fommige Misdadigers nog voordeel
kunnen trekken ? Zou derzelver zedelijke toetl :and zoo
ganfchelijk -- zoo onherftelbaar bedorven zijn, dat eenn
lngerlvend Matfchapij ngevarbagt?Isdieonhr,
ftelbare bedorvenheid uit het breken van eene glasruit -~
uit bet afnemen van eene dakpan dan zoo ntiddagklaar geble/ten? Zouden bedriegers, lieden , die op eene listige
wijze ors vertrouwen weten tewinnen,ornhet_ naderhand
fchandelijk to misbruiken, niet dikwijls eene nog bedorvener ziel bezitten? Het antwoord op alle deze vragen
kan niet twijfelachtig zijn . En is er tusfchen dit misdrijf
en deze ftraf wel de vereischte evenredigheid? Dit ftond
snij, in de tweede plaats, to onderzoeken .
It . Hot verband - het eeuwig , onwrikbaar verband
tusfchen oorzaken en gewrochten, tusfchen daden en gevolgen, tusfchen deugd en geluk, tusfchen ondeugd en
dat kwaad, welk wij gewoon zijn flraf to noemen, is in
de Nattiur zelve gegrond . Hier vindt men wel fchijnbare, doch geene wezenlijke fprongen of onevenredigheden . Met de zedelijke itraffen, of liever tuchtiging,
is bet evencens gelegen , en de min(te afwijking, die wij
hierin befpeuren , ftrijdt regelregt met bet begrip van
regtvaardigheid -- en waar dit ophoudt , verdwijnt alle
zedelijk'heid . De wetten ter rcgeling van den Mensch,
ais Burger van eenen Staat, de burgerlijke ftrafwetten en
de burgerlijke bedrjven kunnen, wel is waar, wegens
hot onvolkomene van den menfchelijken geest zelven, die
doze wetten verordent, dit juist en eeuwig onwrikbaar
verband niet bezitten , maar zij moeten toch, zoo veel
mogelijk , gegrond zijn in den aard en bet wezen van
den Mensch , en gewijzigd worden naar deszelfs algemeene en bijzondere getteldheid , naar deszelfs omttandigheden en betrekkingen . Rampzalig moet to alien tijde
de Maatfchappij wezen , waar dit uit bet oog wordt verloren , waar de wetten in de willekeur van een' despoot
Karen grond hebben, waar de Wetgevers boosaardig of
dom genoeg zijn, dat zij, zondcr op den Mensch, zonder op de roerfels zijner handelingen, op zijne neigingen, drifter, hartstogten en zoo vele andere zaken van
de hoogtte aangelegenheid acht to geven , onverfchillige
daden voor 4nisdrijven , nmisdrijvcn voor onverfchillige
P p 4
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daden l uyuden, groote en gevaarlijl.e overtredingen onge .
merkt later bedriven ) etc ,erin *e, in zichzelve onbedtnidende, voorvallen, uit hijaondcre oogmerl:en, met eerie
onverbiddelijk geftrenghcid iiraffen .
Vorderen dus dit verband -- hetweik wij ovcral in de
Natuur aantreffen , wclks aanwezen een ieder gevoeit en hot begrip van regtvaardigheid reeds van vorcn, dat
in de wetten tusfchen misdaad en ftraf eerie zekere evenredigheid plaats hebbe , ook voor hat welzijn van den
Staat is daze evenredigheid allezins onontbeerlijk . Neent
dezelve weg, en de zwaarffe misdrijven zulten even
jnenigvuldig, ja zelfs nog menigvuidiyer bedreven worden, dan de geringere .
,, Er is zeer veal aan gelegen - het is eene aanmerking van den Heere DR nioNTESQUIEU - dat de ftraffen
en misdaden eene zekere overeenflemming onder elkanderen hebben : omdat bet van zeer grout belang is I dat de
zwaarfte misdaden minder begaan warden , dan de geringife ; dat men meer bedacht zij , am eene misdaad,
welke allernadeeligst voor de Maatfchappij is, dan otn
eene zcodanige, welke op her welzijn van de Maateclfappij weinig invloed heeft, to verdrijven ."
Is nit de dooditraf de zwaarffe ftraf, en zal or evenredig;h -id plaats hebben tusfchen misdaad en firaf ,
dan moet dezelve ook op de zwaarffe misdrijven gefteld
avorden .
Geringe braak, in bet algemeen Diets meer, dan een
,niddel om to ftelen, waardoor de misdadige wil van den
dief blijh haar words uitgedrukt, - in fommige gevalleri
rriinder boosaardig, minder gevaarlijk voor de Maatrchappij,dan menigegemeenediefftal,door list gepleesd ;
nyiet to vergelijken met geweldige, hcrhaezlde braak en diefitaY, vergezeld van mishandeling der huisgenooten ; Diet
to vergeiijken met vbdrbedachte berooving van iemands
eleven, - wordt in bet algemeen, even als hot allerzwaarfle
rnisdrif , mot do allerzwaarite ftraf bedreigd . Of de
itraffchuldige flechts can paar ruiten nit een venfter
Ifebbe gebroken, en - waarvan er nog onlangs een voorbeeld in de beide Oldambten geweest is - eeu enkelcl
rog enbrood nit bet voorhuis weggenomen ; dan of eerie
bende van verharde booswic?hten voorbedachtelijk, geWei d dadig'ijk , gewapenderhand ten huize zij ingeftbrmd , do vreedzame bew oners op eeue wreedaardige
'wi4ze hebbe aangevallen, mishandeld, uitgeplonderd,
ver-
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yermoord . . . dezelfde ftraf wacht op beide ; beide word-.n als gelijke mis.dadigers behandeld - beide ter dood.
gedoemd! Wie bier geene onevenredigheid, geene groote , gapende onevenredigheid in tnisdaden en itraffen ontwaart -- voor lien moet alle verdere redenering overtollig zijn .
Praak in bet algemeen behoort gewisfelijk onder de
zware delid:cn gefteld to worden . Doch er is zoo veel
onderfcheid in dit misdrijf - zulk een groot verfchil
tusfchen geweldige en geringe braak, dat men naauwelijks zijne verwondering kan verbergen over de wetten,
die eene en dezelfde ftraf tegen dit misdrijf gedreigd hebben, zonder eenig onderfcheid in de foort van braak en
derzelver veelvuldige wijzigingen toe to laten . De dief,
die met geweld een welgefloten huis openbreekt en fleelt,
is zonder twijfel een allergevaarlijkst wezer. , dat den
burger van een der heiligfte voordeelen, die hij in de
Maatfchappij bezit, met name de veiligheid in zijne eigene wooing, berooft . &Iaar er is tevens braak , die
zoo uiterst gering is , dat men inderdaad geene reden
heeft, om daaruit tot de gevaarlijkheid van den dader to
bef uiten . Hij , die zich , midden op den dag , door
eene opene deur in bet binnenfte van can huis begeeft en
:eenig goed uit een vertrek wegneemt ; de dienstbode,die
zich in zijnen dienst aan dieverij fchuldig maakt ; de
listige bedrieger, die ons vertrouwen misbruikt, en dergelijke , zijn niet zelden van een' gevaarlijker aanleg an can
floater karakter , dan de misdadiger, die des nachts op
eene gemakkelijke wijze een venfterraam weet op to fchuiven , of een paar dakpannen van cene fchuur neemt en in
ftilte eenige voorhanden liggende goederen fteelt .
Wat nu -- wil men anders bet doel der ftratfen niet
loochenen wil men alle betrekking tusfchen bedreiging en vrees niet ontkennen -- wet moet bet natuurlijk
gevoig zijn dezer onevenredigheid tusfchen misdaad en
ftraf? Wat anders, dan dat misdadigers, in ftede van
zich aan geringe overtredingen fchuldig to maken, zeer
ligtelijk tot grootere overgaan, daar zij door vrees voor
zwaardere ftraf niet worden terug gehouden?
En dit brengt mij van zelfs tot mijn laatfle flak, de
overweging, namelijk, van bet gevaarlijke , dat er gelegen is in de vastftelling van doodftraf op break voor bet
!even der Ingezetenen .
III . Wet toch zal den dief, in gevalle van hnisbraak,
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terughouden van moord to plegen aan de bewoners van
hot huis , waarin hij op cone geweldige wijze is gebroken ? Hot is zelfs van ecn' boosdoener , wanneer hij
door de huisgenooten gezien wordt ca bekend is, to verwachten , dat hij zulks tot zijne eigene veiligheid doen
zal . Bijaldien hij deze lieden in het ]even laat, loopt hij
*e grooter. gevaar van ontdekt to worden, en zij kunnen
naderhand als blocdige getuigen tegen hem optreden . Zoo
bij hun het leven beneemt, bevordert hij zijne eigene
zekerheid, en, indien hij al mogt ontdekt en van zijne
misdaad overtuigd worden , -- in beide gevallen wordt
hij met den dood geitraft, het zij hij allcenlijk gebroken en
geitolen, of daarenboven ook nog gemoord hebbe . „Hot
is in Frankrijk -- zegt de Heer DE ntoNTESQUIEU - een
groote misflag, dat men de ftruikroovers op de groote
wegen en diegenen , welke to gelijk dieven en moordeiiaars zijn,' met gelijke ftraffen itraft . I-let is tastbaar,
eat men , om de afgeweene zekerheid, eenig onderfcheid in
die ltraffen moest hebben ." In China worden de ftruikroovcrs , die moorden begaan hebben , in aukken gehalt, de andere niet . Dit is de oorzaak , dat men er
wel van flruikrooverijen , doch zelden van moorden
hoort . In 111uskovien , waar de ftraf op moorden cat
llruikrooven dezelfde is, hoort men dagelijks van moorden . Hot fpreekwoord zegt dear : de duoden kunnen vies
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gevaarlijke hiervan heeft Ruslands groote Wetgeefiler ook levendig gevoeld en duidelijk opengelegd in
Mare Infru.`~ien voor bet Ontwerp tot een Nieusp Lhetboek.
„ Het is zeer onregtvaardig-merkt de verlichte Vrouw
aan - eene en dezclfde ftraf to doen ondergaan aan
hem, die op do groote wegen iteelt, en aan hem, die
eenett moord begaat . Het is zeer klaarblijkelijk, dat men,
tot de algemgene zekerheid, eenig verfchil in de ftraf moet
bepalen . Men vindt Landen, waarin men ziet , dat de
menfchen zich met geene moorden bezoedelen, omdat
de Dicvcn op eene vervoering naar de afgelegene Volkplantingen kunnen hopen, en dat deze hoop geheel en at
aan Moordenaars benomen is ."
En inderdaad - dit ge .vaar is zoo zeker, zoo klaarblijkelijk, zoo in de natuur der take gegrond, dat men
veilig zou kunnen beweren, dat de dooditraf op braak
in het algemeen moorden uitlokt en bevordert, en dat
dus de eigene wet, die de regten en den eigendom der
bur-
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burgeren zall verzekeren, derzelver leven regtftreeks in
gevaar brengt .
Trouwens - welke gerustftelling blijft er over, oat
(lit gevaar weg to nemen ? Zal bet zijn bet medelijden van den boosdoener met de bewoners van bet
bet befef van pligt
huis ? bet eigen zedelijk gevoel
in den misdadiger? Doch wat heeft men to wachten
van bet medelijden , van bet zedelijk gevoel , van
bet pligtsbefef in voorwerpen , die , meestal langzamerhand, allengskens en door onderfcheidene omftandighedeu van trap tot trap bedorven geraakt en van
misdaad tot misdaad vervallen, bet gevoel verdoofd en
de item van bet geweten gefmoord hebben `a die, daaren.
boven , door bet bedacht zijn op hunne veiligheid , ze .
kerheid en eigen lijfsbehoud, seder vonkje van mededoogen, dat nog in hunnen boezem fmeulen mogt, uitblusichen , en door deze beweegredenen - fterke prikkels
in bet hart van alle menfchen - helaas! al to gereedelijk worden overgehaald , om den doodelijken flag toe
to brengen ?
Zwakke waarborgen, gewisfelijk, voor bet leven der
ongelukkige burgers ! -- burgers , die op den eigenen
oogenblik, in welken zij den misdadiger alle hunne goederen aanbieden en flechts bet behoud van bun leven van
hem affmeeken, - zoo zij anders in dezen toeftand over
de oorzaak Van bun onheil konden nadenken , -- de
wetten zouden vervloeken, die, terwijl zij de goederen
trachten to befchermen, op deze wijze bet leven in gevaar brengen .
Of zou men, misfchien, een veiliger waarborg voor
Let behouden van bet leven der Ingezetenen daarin vin .
den , dat eene zwaardere dooditraf op moord , dan op
dieftlal en braak is gefteld? Helaas! deze waarborg komt
mij even zwak, komt mij nog zwakker voor, dan die,
welke ik zoo even beb aangeroerd . Om niet to zeggen,
dat dit verfchil in ftraf bij overtreders van dusdanig
cenen flempel veelal ganfchelijk onbekend is, - welkee
uitwerking kan men al van de overweging daarvan verwachten in oogenblikken , waarin de misdaad van moord
bedreven words? Kan men, menschkundig, verwachten , dat deze bedenking, zoo zij dan al bij den misdadiger mogt opkomen , in ftaat zoude wezen , om hem
van bet volbrengen der daad terug to houdent fterker
Goade werken, dan de beweegredenen, die hem tot den
moord
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moord aanfporen ? Neen ! voorzekcr niet . \'Vanneer
eenmaal de vrecs voor de ffrafri des floods overwonnen
of niet meet tevendig is, kan de ovcrdenking der onderfcheidene wijzen, op welke het ]even verloren wordt,
oninogelijk in ftaat zijn, om die vrees weder op to wekken, vooral niet in bet geval, dat wij ons thans voorItellen , waar een vrij waarfchijnlijk gevaar van het (even door den (trop to verliezen overftaat tegen een zeer
onwaarfchijnlijk gevaar van door het kruis to moeten
fterven . -- En daarenboven is flit onderfcheid van ftraf,
naar het utij toefchijnt, bij betOntwerp van Strafwetteu
lnoti niet eens doorgaans en altijd in bet oog gehouden,
floord, op eene hoogstgeweldige, wreedaardige of verraderlijke wijze gepleegd , of met andere verzwarende
omltandigheden gepaard , words wel met bet kruis be.
dreigd ; doch in andere gevallen is de ftraf op moord gelijk gefteld met die op huisbraak, ja katt zelfs (daar de
strop zwaarder words gerekend flan de bill) de eerstgemelde misdaad nog ligter geftraft worden dan braak
want na dat de ftraf van den ftrop, die mede op braak is
verordend , tegen ouders , die aan hunne kinderen etl
yerdere afttammelingen , tegen broeders, zusters, ecltt .
genooten , die aan elkanderen moord begaan, gedreigd
is , words bij het 2 fte Art . in bet aigemeen vastgefteld ,
dat de minfte ftraf, welke eenen moordenaar kan worden
aangedaan, is ; de &j1. Zoo dat derhalve, volgens bet
meergenoemde Ontwerp van Strafwetten , de misdaad
van moord (zijnde eene met voorbedachten rade gepleegde berooving van iemands ]even) minder zwaar kan geftraft worden , dan braak .
Bet verfehil in de doodftraffen zelve kan diensvolgens
al mede geenen waarborg opleveren tegen het gevaar ,
waarin de Ingezetenen gebragt worden door bet vastflellen van doodliraf op braak ; en dewijl, even als tusfchen
misdrijf en ftraf, ook zekere evenredigheid tusfchen de
firaffen onderling behoort to beftaan , zoude men veilig
kunnen beweren , dat bij de vorige wreede en barbaarfche doodf'raffen op moord en doodflag deze evenredigheid veel meer plaats had , en dat mcti veel confequenter bad gebandeld , veel meer overeentlemming en verband in de ftraffen underling had gebragt , veel meer
evenredigheid tusfchen misdaad en Itraf had verkregen,
bijaidien men, bij de vastflelling van doodftraf op braak,
de oude , wrcede en barbaarfche doodftraffen mede behou.
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$auden had, Daar deze nogtans, da ik zij den gematigden geest der tijden ! niet meer Worden uitgeoefend,
moot nmen, om evenredigheid tusfchen misdaad en ftraf,
rnitsgaders tusfchen ilrafen onderling to behouden , ook
confequent handelen , zich zelve gelijk blijven , en het
misdriif van b-raak nimmer met den dood bedreigen .
Ret door mij aangevuerd gevaar voor het leven der
Ingezetenen, nit deze onevenredigheid in de flraf voortvloeijende, wordt derhalve door niets weggenomen,
en dit gevaar is zoo zeker , zoo tasthaar , zoo groot en
zoo vreesfelijk , dat er , w..ijns inziens , geene andere
gronden noodig zijn, om het ftellen van dood(lraf op
braak in het algemeen of to keuren ; en offchoon ook de
redenen, wclke mea to berde brengt, om deze misdaad
bij bijzonder verzwarende omilandigheden , herhaalde
overtredingen in denzelfden perfoon enz . met den dood
to flraffen, mij voorkomen niet geheel en al verwerpelijk to zijn , en zulks ook , volgens de wetten in dit
Gewest, in bijzondere omllandigheden, ter discretie des
Regts, kan gefchieden, zoude ik echter op dezen grond
alleen -- op grond, namelijk, van het gevaarlijke -older verbetering, van gevoelen zijn, dat de misdaad van
diefflal en huisbraak, hoe geweldig, hoe zwaar en hoe
dikwijls ook door denzelfden perfoon gepleegd , nimmer
en in geen geval met den dood behoorde geflraft to worden , zoo lang er geen moord , doodflag , of wording
met oogmerk om to dooden mede gepaard gaan . Trouwens het leven der Ingezetenen moet boven alles dierbaar
en heilig worden gehouden . Hetzelve to beveiligen, voor
elken aanval to waarborgen, moet een eerlle regel , de
eerfle en teederfte zorg van den Wetgever zijn, -- en
hetis eene hoog5tgevaarlijke, hoogstnadeelige wet, die,
met oogmerk om de gnederen to befchermen , door to
groote geflrengheid bet dierbaarfle van alle goederen,
welks verlies geene menfchelijke magt kan herflellen ,
onbedachtzaarn in de waagfchaal flelt .
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Mijn Fleer I

D e Loon, waarop Gij uwe teregtwijzing aan den Fleere UE5SELUNK ge(iemd had, was oorzaak, datik, in navolging
daarvan, U in uiijnen vorigen ook niet op die wijze behandeld
liebbe, welke men anders in een onderzoeknaarWaarheid behoort in 't oog to houden . Schoon Gij nu in owe korte, echter 14 bladz . druks beflaande, Aanwe)kingen op mifnen nameloozen Brief, op eene wijze, den sviisgeer net betamende,
voorygaar, wit ik U daarin niet navolgen , ten einde wen urij niet
zou kuunen verdacht houden, de aandacht des Lezers van de
zaak in verfchil to willen aftrekken, om de zwakheid der redenkaveling minder to doen gevoelen, en de ongegrondheid
der bewijzen over bet hoofd to zien .
Ik heb zelf long in cwijfel geflaan, of ik U nader over de
zaak in verfchil zoude onderhouden t voor den kundigen is
genoeg gebleken , can wiens ziide de waarheid is ; immers zoo
de goedkeuring van mijne proeven en de daaruit afgeleide gevolgen , niec flechts van Liefhebbers, of van dezulken, die
eenigzins in bet Waterweegkundig vak bedreven ziln, moor
ook van Geleerden, die met U in itunde en doorzigt gelijk
ilaan, jets afdoet : door dozen worde ik in 't gelijk gefteld, en
men is bet wet mij eens, dat de gevolgen, uit de Proef van
BOYLE afgeleid, onwettig, misleidend en verkeerd zijn .
Dan om U, zoo mogelijk, het vooro©rdeel voor eens aangenomen fiellingen to ontnemen, v.-.t ik no- eens de pen op,
en zal, met voorbijgang van a! bet I :ntelijke, waarmede owe
torte aanmerkingen doorzuld zijn, mij alleen tot de zaak in
verfchil bepalen,
Hot is ze4er geen dagelijksch verfchijnfel, dat een eenvoudig Liefliebber zich durft in 't flrijdperk begeven tegen eenen
Man , die bij ieder voor zeer geleerd , d :epkundi en gezond
van oordeel gehouden wordt : inaar zoude ik mij , zoo als
Gij vordert , des fche;rren en heengaan ? dit hunt Gij in ernst
niet willen, ten Lucre Gij den lust tot onderzoek wildet uitblusfchen , of heweren , dot men owe onderfiellingen voor onwederfprekelijk, uwe woorden voor Godfpraken, owe befluiten voor onfeilbaar zoude houden .
Dan , oln ter zake to komen. 1k heb de floutmoedigheid gehad, eerie vrij algemeen goedgekeurde proeve to ontmaskereu,
op
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op eene wijze, die, zoo bet fchijnt, v66r mij in niemands
herfenen is opgekomen, althans, voor zoo verre ik weet, niet
is bekend gemaakt ; ik heb ni tre tegenproeven, op l'Yateruseegkurdige gronden , outegenzeggelilk en beflisfend durveti
nocmen ; dnartegen noemt Gij uwe proeven ontegenzeggelijic
en beflisfend, ten bewijze dat water in water weegt, omdat
Gij bet fleschje, wanneer bet in uwe proefneining vol loopt,
ziec dalen, en, no hertleld evenwigt, bet vat met water , ann
uwe groote balans, zoo veel in gewigt ziet verliezen, als bet
gewil;t bedraagt , hetwelk, tot herflel van evenwigt, in de
kleine balans vereischt wordt ; terwijl Gij in die zelfde Waterweegkundige teregtwijzing in de acht eerfle proeven anntoont , dot bet glazen of koperen Ligchaam, waarmede Gij
uwe proefneming aanvnngt, zoo veel van deszelfs volflrekte
zwaarte bij de onderdornpeling verliest, 21s cene hoeveelheiJ
W ; ters, it) Wiskundige ligchsmclijke uitgebreidheid, naauwkeurig gelijk fianude met die des ingedompelden Ligchaams,
weegt. Spijt bet U nu niet, uwe proeven beflisfend, on :egenzeggelijk genoemd to heaben, door Gij nu zult bemerken, in
eene en dezelfde Verhandeling, twee tegen elkander flrijdige gem
vorgen, op een en hetzelfde grondbeginflel, to hebben willen bet
wijzen?
Het is mij bij de I,-zing uwer korce aanmerkingen niet onopgemerkt gebleven , dot Gij U door mijne proeven eenigzins
in verlegenheid gebragt ziet , dewijl Gij U bedient van hulpmiddelen, welke men van U niet verwachten konde . Vooreerst rukc Gij bet verfchil over de wettigheid van bet gevolg,
afgeleid uit de Proef van BOYLE, geheell ult zijn verband . Immers zegt Gij in uwe korte aanmerkingen, dot, volgens mijne
wijze van befluiten ,Water ook uiet in Lucht weegt ; dot Water
dus volflrekt geen gewigt heeft ; dat Koper, Lood , ljzer, of
welke de flof zij, waaruit de gewigten beflaan, ook niet weFen , enz . Waar heb ik in mijn vorigen Brief aan U zulke zotte flellingen beweerd? Wanr heb ik zelfs fchijnbaar to kennett
gegeven, dot ikvan gevoelen zoo ziju, datWaterin Watergeeti
volflreltt gewigt heeft? Indien ik dit hadde willen bewijzen,
wanrom zou ik dan gezgd hebben : „ de Proef van BOTh
„ is op zich zelve niet onaardig - zij is zelfs fchoon , en er
„ kan , indien men bij gevolgtrekking redeneren moet, veel nit
„ opgemaakt worden . ' E n verder : „ of wil men door de Proef
• van BOYLE onderzoelten, hoe veelfpecifquezwaarteeenflescbje
„water heeft? dit ware dwaasheid! 't gezond verfland heeft
• een afkeer van omwegen ;tnen kan de masfawater, diein een
• fleschje loopt, immers op eene fchaal wegen ." Hoe zou ik op
de vraag : „ toont dan de zwaarte des ingedrongen waters,
• met de gelijkheid van het gewigt, hetwelk men noodig ge„ had heeft, om bet verbroken evenwigt to lreri<lellen, met
„ aan, dat men ten minfle Water in TVnter wecen kan?" heb •
ben
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bell kunnen antwooi den : Men ! het toont fechts aan, dial rhea
door' GEVOLGTREKKING - door VEnGELIJKING - op die wijze,
DE SPECIFIQUE zw.ARTE des lVaters kau ontdekken .

Waartoe nu uwe armhartige proeven, voorkomende op bl .
en 172, en de daaruit door U afgeleide gevolgen en
ellendige redeneringen moeten dienen, zal ik, om des vredes
wille, niet verder onderzoekeu . 1k wil U alleen zeggen : dat
Gij dit hulpmiddel, hetwelk uwe zaak bij alle onbevooroordeelde en onbenevelde verfianden meer en meer bederft, achterwege had moeten later) ; - dat Gij U, indien Gij lets goods
had willen llichten, alleen bepaald inoest hebben, zoo Gij dit
had kunnen doen , ter wederlegging van hetgeen ik gezegd
heb, oil hecg en ik bier nogmaais herhale ; to weten : dat de
Proef van BOYLE, zoo als dezelve door then beroernden Geleerde
is voorrefre d, valsch is, misleidend en verkeerd ; dat de Proef
Van BOYLE tegen de Natuur, dat is tegen de Wetcen der Waterweegkunde, ftrijdt ; dar men geese Vloeiftoffen van dezelfde digtheid in elkander wegen k . n ; dat men bet betrekkelijk gewigt van den aanhangenden Ballast , en Wet het Water
weegt ; dat Water Diet weegt in Water . Dit zijn mijne woorden geweest - alt heb ik getrachr to bewijzen, Diet door uitvlugten to zoeken , Diet door nu eens met vol/lrekt, en don
wedr met betrekkelijk gewigt der Ligchamen to ichermen, zoo
nls Gij in uwe teregtwi-jzing doer, al naar dat her U in uwe
kraam best dient ; maar met mij -]coos to bepalen op bet
grondbeginfel der Waterweegkunde , welk , zoo fk mij
Diet bedriege, is : dat alle L-igchamen, in eenige vloeiftof
ondergedompeid wordende, zoo veel van hun gewigt verliezen, als de klomp vloeit'of weegt . cvelke door bet ingedompeld Ligchaam verplaarst wordy . Of nu bet -rondbegin.
fel van BOYLE anders is, weet ilr pier ; genoeg is her voor
mij, dat bet voorgeftelde grondbeginfel ook bet w e is, biijkens uwe woorden op bl . 535 van den Rec . oak der Rec.
Ilde Deel, No . 6,
Ten andere, bedient Gij U ban cone uitvlugt, in uwe teregtwiizing aan den Heere I1ESSBLINi:, en oak in uwe korte
aan-merkingen , die, ofichoon zij van geese wnarde hoege .
naamd is, om de weuigheid van hot gevolg, nfgeleid uit de
Proef van BOYLE, to handhaven, echter die onaangename
zandoening Diet veroorzaakt, als voorgemelde afwijking van
den waren fiaat des gefchils ; -- zij kan eenigzins door den
beugel , vooral als men dir buipmiddel befchouwr, ow up,
moeten dienen , ;ten einde een geliefkoosd fielfel zoo lang
gtogelijk vol to houden . Ik bedoel, hetgeen Gij betrekkelljk bet wegen van Vloeiftoffen in hare natuurlijke plantfen zegt. Dan ik kan ni-et voorbij bier non to merken, dat
Gij zeer willekeuiig met dat wegen van Vloeiftoflen in hare natagrlijke plaa;fen cc werk gnat, lKende hot water, dot in bet
flesch170, 171
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f eschje ingedrongen is, nu eens at, en dan weder niet, aan
den arm der balans wegen, even als Gij doet met bet volflrekt
en betrekkelijk gewigt der ligchamen in bet water ; dus weegt
bet water op bl. 338 van uw vroeger Stukje in zijne natuurlijke
plaats Wet aan den arm der balans , op bl . 540 weder al,
en op bl . 550 weder Wet ; ma nu dit in 't voorbijgaan .
Maar wat brengt dat wegen van water in zijne natuurlijke
plants toch nuttigs nan, indien men daardoor niet bewijzen
han, dat bet hater nan den arm der balans weegt? -- dit
moet men toch kunnen doen, als men de Boyleaanfche flelling
wit volhouden - als men met U zeggen wil : bet water hero
neerntdeszelfs gewigt in zijne natuurlijke plants, bet sveegt nu
aan den arm der balans .
Daarenboven , wat it , in bet dagelijkfche leven , bet
wegen toch anders dan eene vergelijking van het beti-ekke
lijk gewigt der Ligchcmen ? En wat zou bet wegen vats
water in zijne natuurlijke plants volgens her ilelfel vats
BOYLE zijn, indien men bet volgens zijne Proef wegen kon"
I-let zou zijn : eene vergelijking vats het betrekkelijk gewigt,
't welk in de fchaal to ligt, TEGEN het volflrekt gewigt van het
Indien men dan de
Water, dat in het fleschje bevat is.
proef in de Lucht herhaalde, zou men eenig verfchil in bet
gewigt ontdekken ; men zovt bevinden, dat her Water in Water meet gewigt had dan in de Lucht , en niet, zoo als BOYLE
zegt, bijkans of geheel hetzelfde . Oak was deze vergelijking niet in de juiste aide - Diet zoo als men gewoon is
elkander to verflaan, onbewimpeld fprekende .
Gaarne wil ik U bekennen , dat uwe vragen en redenerinb
gen op bl. 08, 169, Rec . ook der Rec., Hide Deel, nog
al een fchoonfchfnend aarrzien kunnen hebben , am nw geyoelen to verdedigen , vooral bij de zulken, die zich door
fchijnvertooningen laten wegflepen.
Gij zegt : Snij of knip
den draad, waarddor her fleschje met het thans op den bodern
van het vat rustend gewigt verbonden is, tusfehen den bodes
van het fleschje en dat gewigt door, en alles zal in evenwigt
klijven . Ziet Gij nu , vraagr Gij , dat Water in Water weegt i
1-lierop zou ik kunnen antwoorden : Snij of knip bet gewigt
af, waarmede uw fleschje bezwaard is, en zie dan of Gij tea
genwigt in de fchaal in noodig hebt, am bet evenwigt to herfiellen ; - maar neen ! dit kunt Gij niet doen , omdat uw
werktulg zoo zaamgefleld is, dat zich de misleiding daarin
niet dan door redenering Mat ontdekken ;
't is ook niet
noodig, dat ik U dus antwoorde : ik flem toe, dat, wanneef
men in deze getleldheid van her fleschje den draad doorknipr,
alles in evenwigt zal blijven ; maar ik ontken , dat dit bewijsr,
dat men het lYater in hater weegt. Het bewij~t, dat de werking van de Lucht, die in bet fleschje bevat was, ophoudt,
ontdat dezelve ontfirapt is ; dat de aangeliangcn ballast over
tollig is geworden, omdat let Ligchaam, hetwelk men met
zlsn . 18013 . N0 . 13 .
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geweld in bet water gedrongen heefc , nret meet aanwezig is ;
- her bewijst, dat her betrekkelijk gewigt van Water in Water nut is - perfing van water is geen gewigt van water .
Intusfchen bewijst din vragen en redeneren van U, dot Gij u
verzekerd houdt, dat bet 't Water , en geen anderLigchaana is,
dat in uwe proefnemingen aan den aim der halans weegt. Nu
hangen er in uwe proeven twee onderfcheidene Ligchamen
aan den arm der balans : Let iI7ater, en de Ballast ; welke
beide Ligchamen echter niet to gelijk aan den arm der balans
kunnen wegen , blijkens uwe proefneming op bl . 170. «--Gij zegt : 't is Let Tl/ater, dat aan den arm der balans weegt .
Ik zegge : 't is Let betrekkelijk gewigt van den Ballast . Een
van ons beiden moer in zijne befluiten hier dwalen . Gefleld
nu dat Gij gelijk hebt, dan vraag ik U : waar is nu her betrekkelijk gewigt van den Ballast gebleveu? is dit verloren ge .
raakt? is dit vernietigd ? Elders zegt Gij : in de Natuur gaaa
niets verleren ; hetgeen aan den eenen kant verleren wordt,,
w.,rdt aan den anderen leant gewonnesi . Waar is dan, vrage
ik nogmaals, dat betrekkelijk gewigt gebleven? Drukt her op
den bodem van her vat met water, waarin her hangr, zonder eenige gemeenfchap to hebben met de balans, waaraan bet
hangt ? Vervangt her nu her gewigt of de dntltking van her
water? hetwelk, volgens uwe ftefing, nu in zijne natuurlijke
plants deszelfs gewigt hernomen heeft , en: niet
meer op den bodem van bet vat drukt , want Gij zegr Even zoo reel druk.
king als van den hodem van bet vat efgegaan is, even zov'
veel is er aan den arm der balans eavgebragt . - Zoo dit nttwanheid is , van wnar komt her dan, dat, 21s men den ballast van bet fleschje wegneemt , de kleine balans tertiond to
rug flair en bet fleschje uit bet water trekt , zoo dat men
bet gewigt a P. uit de fchaal in moot wegnemen , om bet,
evenwigt to herflellen, niettegenflaande her fleschje vol water ann den arm der balans hangen blijft? - terwijl bet tea
genovergeftelde gebeurt , als men her feschie van de balans
afneemt, en den ballast hangen loot ; dan biijft alles in evenwigt, de rust ongeftoord, niettegenflaande de fehaal m met
a P gewigt bezwaard blijft. -- Wat wil men meer? war wil
;
men fprekender bewijs hebben voor mijne flelling : dat III,?
het betrekkelijk gewigt van den Ballast en niet het lEates'
weegt ?
Indien ik verder wilde uitweiden over de onwettigheid vat,
bet gevolg , eertijds afgeleid uit de Proef Van BOYLE , dan
zoude ik indedand uw gezond verftand, en dat van site Natuurkundigen, beleedigen . Wie zal willen ontkennen, dot de
Proef van BOYLE, zoo als dezelve ten alien tijde is genomen, en door U en de volgers van BOYLE is beredeneerd, eene
valfche /felling voortbrengt? -- dat dezelve misleidend is, omdat her Werktuig, waarmede de proef genomen wordt, alle
de Ligchamen, waarutit hetzelve is zaamgeiteld,zoodanig dooreen
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een verwart , d at. d e liitwerkfelen , die her eerie Ligchaam
voortbrengt, verkecrdelijk aan bet andere worden toegefchreven? - dat bet rerkeerd gehandeld is , als men door deze
proef, hoe fchoonfchijnend dezelve ook wezen moge , een
berfchijnfel doet geboren worden , dat , zoo hetzelve niet weer=
fproken kon worden,de grondbeginfelen der Natuurkunde zou
omverre werpen? - En wie zal mil dan Met toeflemmen,
dat, daar de proef op zicbzelve eenige nuttigheid heeft, vooral om bij gevolgtrekking to befluiten , die eenvoudige wijze,
zoo als ik dezelve heb voorgefleld, de verkiesliikfte is?
dan laten zich alle verfchijnfelen, welke de Proef van UOYLE
oplevert, duidelijk, voigens de onwederfprekelijkfle grondbeginfelen der Waterweegkunde, verklaren - dan is de proet
waarlijk fchoon !
Denk niet, Mijn Heer, dal ik lust gehad heb om to verdonkeren in plaats van to verlichten, - dat il, iniine wetenfchappelijke vermogens fchundelijk ten kwade zou hebben aangewend, --- dat list of boosheid mijne pen beftuurd hebben,
toen ik U fchreef de Proef van BOYLE iS VALSCH, MISLEIDEND
en VERItiERD . Neen! - uwe floute taal, ter wederlegging
van bet gevoeien van den Heere HESSELINK , heeft roil verpligt, om op een fterker toon U mijn gevoelen over de Proef
van BOYLE to kennen to geven , dan ik anders zou gednan hebben, indien Gij die zedigheid en befeheidenheid, welke Gij
in anderen begeert, in bet oog gehouden had .
Hier zoude ill mijne bedenkingen, op uwe korte aanmerkiugen, betrekkelijk de Proef van BOYLE, kunnen befluiten, ware her niet , dat ik mij verpligt gevoelde, uwe proefneining op bl . r7o en 171 , en de gevolgen, welke Gij nit dezelve afleidt, to wederleggen.
floe is bet mogelijk, dat deze Proeven clan oogenbilk lit
uwe herfenen hebben kunnen huisvesten, zonder dat Gij dadelijk bij uzelven van de dwaasheid dezer Proeven overtuigd
zijt gewordeti ! Floe durft Gij dezelve mij voor goede count
in de hand floppen I [let fpijt mij , dat cen Man van uwe
kunde en doorzigt zich zoo onbedacht heeft durven wager .
Staan deze proefnemingen eenigermate gelijk met mijne proeftiemingen? Laat ons dit zien . - Gij hangs aan eerie balans
een flesch vol water, en brengt dezelve in evenwigt ; giet er
vervolgens bet water nit, en hangt onder aan de ledige flesch ,
met een touwtje, zoo veel gewigt als noodig is om bet evenwigt to nerftellen ; -- nu mat Gij de balans dales , dat bet
onder de flesch aangehangen gewigt de tafel, den vloer, of
t:enig ander voorwerp , rake , waardoor bet onderfleund kan
worden ; Gii behoudt dus evenwigt : -- maar is deze figuue
nu gelijk met mijne figuur, op dat oogenblik, waarin ik bet
blaasje doorfleek , oni de werking van het Water op de balans
en de werking van de Lucht op den aauhangenden ballast to
ouQ 9 2
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anderzeeken7 Verre VAn daar! 1k heb in lierregenoverhangenj
fchaaltje geen tegenwigt hoegenaamd voor bet water, hetwelk
nu in bet geopend fleschje indringt, - maar Gij ! Gij laat
bet tegenwigt in uwe fchaal, aan den anderen arm der balans :}
been wonder dan, dat, wanneer Gij de flesch wederom vol
water giet, zij de balans niet zal overwegen . lflaar neem,
v66r dat Gij de flesch wederom vol giet, uw tegenwigt weg ;
de balans zal daarom wet in evenwigt blijven ; en viii dan de
flesch met water, dan zal bet evenwigt wet verbroken word
den . Zoo doe 1k, om de misleiding van de Proef van BoYLP
aan to toonen ; en zoo moet Gij ook doen, indien Gij mijne
proef in de Lucht volmaakt wilt nabootfen, - en dit hada
Gij kunnen doen, indien U de proef ingevallen ware . Zij is
deze : Hang aan den eenen arm der balans een ongevulden
Luchtbol ; breng dezelve in evenwigt ; viii dan dien Luchtbol
met eene ijlere luchtfoort dan de dampkringslucht ; heeht da :i
nan dien gevulden Luchtbol zoo veel gewigt ; dal de werking
van den Luchtbol naar boven de werking van bet aangehangen
gewigt evenaart ; mat dan uwe balans dalen , dal bet aauhangend gewigt de tafel, den vloer, of eenig ander voorwerp
rake , waardoor bet onderlleund kan worden ; open dan uw
Luchtbol, opdat de ijlere lucht ontfnappe, en de dampkringslucht weder invloeije : dan zult Gij eene figuur hebben voorgefeld, overeenkomilig met mijne figuur ; en de uitkomst zal
gelijk zijn nan die ik heb voorge[teld .
Wat nu aanbelangt de proef van uwen Vriend -, die Gij nog
duidelijker dan de uwe, en voor den domften mensch bevataelijk noemt ; ik vinde er niets fraaijers of beters in ,dan in die
van U . De proef rust op hetzelfde grondbeginfel, op misleading ; en bet is natuurlijk , dat de- uitkomst dezelfde most
zijn ; - bet t nige onderfcheid, dat ik bier opmerke, is, dat
Gij door deze proef zoo van ter zijde hebt wiilen doen zien,
dat U de Naam , de Perfoon, de Ailaire-van den Brieffchrijver niet onbekend was, en dat Gij dit niet dan order bedekte
ermen hebt willen leten blijken .
Zoudt Gij nu , bij meerder nadenken, deze proefnemingen
wet ter beoordeeling van den onpartijdigen Lezer hebben
voorgetleld? Immers zouden zij kunnen worden gerangfchikr
under fchijnvertoottagen , die de waarheid bedekt bauden, en
de gevolgett, daaruit afggeleid., aangezien worden als middelen,
cm de aandacht des aanfchottwers van bet ware punt of tr
leiden.
Eindelijk moet ik mij not verantwoorden wegens~ de door
mij gemaakte Vergelijking, dal uwe Proef-balans gelijk eene
Tooverkaart met Bellen is, die men den kinderen tot vermaale
in de handen geeft . Het ware gewis genoeg geweest, dat ik
gezegd had : gelijk cene Tooverkaart ; het overige had er wel
of
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of kunnen blijven : maar Gij fpreekt de Vergelijking volflrekt
tegen, daar Gij zegt, dat er met mogelijkheid geen derde
to pas kan komen . Indien Gij dan onderzoeken wilt, of
hetgeen ik gezegd heb waarbeid zij , zoo herhaal uwc proeven, op bi . j 7o omfchreven, op de volgende wijze : Hang aan
uwe fchaal M een gewigt zoo zwaar als de masfa water
wecgt, cvelke zich in nw fleschje bevindt , ann een touwtje ;
mat dit gewigt even de fchaal van eene derde balans aanraken,
zonder dat dit gewigt eenige working op die fchaal verrigte,
waardoor bet evenwigc van de derde balans zou verbroken
worden ; bezwanr de fchalen van de derde balans met zoo veel
gewigt, als bet gewigt bedraagt, dat onder nan de fchaal M
liangt ; mat bet gewigt van de eene fchaal van de derde balans
-seder werken op de fchaal van cene vierde, en zoo vervolgens ; dan zult Gij , zoo dra Gij het verbroken evenwigt in
,awe kleine balans herflelt, alle de balanfen in werkilag zien,
en bet befiuit verder kunnen opmaken .
Zie daar, Mijn Heer, mijae tegenbedenkingen op uwe korte
2anmerkingen op mijnen vorigen brief, met zoo veel befcheidenheid als mij betrekkelijk uwe wijze van fchrijven mogelijk
was, voorgedragen , en , om U niet to verpligten, op deze
tegenbedenkingen fill to zwijgen , of U to noodzaken tot bet
verhreken van u;V gegeven woord , zoo noem ik mij met
.conf.desatie
UEd . Dienaar

.4mflerdam,
Aug. 18o8 .

A . VAN COPPENAAL .

BIJZONDEItIIEDEN WEGENS DE EERSTE LEVENSJAREN VAN
DEN BEROEMDEN MUZIJSANT EN COMPONIST,
DOITENICO CIMIAROSA .

geboren to Napels, was de Zoon van
D
eenen Schoenmalter ; zijn Vader leidde hem op om bakker
to worden . Men moot weten , dat to Napels, altbans voorOMENICO CIMAROSA,

been, de gewoonte plants had, dat de burgers bun brood ten
hunnen eigen huize kneedden, maar bet om re bakken bragten
in iladsovens, den eigendom van daartoe bevoorregte bakkers .
Bij eenen dier bakkers woonde CIMAROSA als leerknecht. In
den beginne was bet zijn post, bet brood to gaan afhalen,
hetwelk in zijns meesters oven moest gebakken worden. Eert
zijner klanten was de vermaarde APRILE, die verwonderlijk
bekwame Zanger, van de kiasfe der zulken, die in Italie,
uit welvoegelijkheid, flufrci genoemd worden, en die de Zangkunst
Q 9 3
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jrttrsr tot zuilc eerie boogie voerde, dat zij in misbruik onr- .
aardde . De jonge CIMAROSA, in win de fmaak voor de muzijk
zich begon to ontwikkelen, had hot uur opgemerkt, op hetwelk APRILS zijne item blj hot llavier oefenee ; dir uur had hij
gekozen om to zijnen huize zijne boodfchap to doen . Verborgen in den book van een portaal , hetwelk ann de katner des
bewoners grensde, fleet hij , met bet luisteren naar bet gctang, at den tijd , welken deze Virtuofo nan die oefening bem
iteedde, en vergat, in zijne verrukking , de boodfchap, oin
welke to doen hij was gekomen . Niet minder vergat hij die,
wanneer APRILE , in plants van zichzelven to oefenen, lcs gaf in
bet zingen aan een meisje van elf jaren , THERLSINA genaamd ,
welke hij tot Zangeres opleidde. Meet dan eons had doze
TFERESINA , wanneer zij van haren meester kwam , den jongen
bakkersknecht verrast, in zijne muzijkaledroometij verzonken,
en hem zijne heerfchende en onweerftaanbare zucht doen be,
kennen voor eene kunst, welke hij zeive to eenigen dage met
Cell zoo gelukkigen uit lag zoude oefenen . Geenen grond had
hij aisnog om zuiks to hopen . Daar hij een jongeling van eene
fraaije geftalte was, praatte zij gaarne met hem . „ Wat doer
,, gij dan hier in bet duister to zitten?" vraagde zij hem op
zekeren dag. „ Ik lulster met verrukking ." - „ Zijt gij
• een lief hebber van de muzijk?" - „ Een zeer groot lief
• hebber ." - „ Verfiant gij dezelve?" - ,Ach peen! mijn
• Vader heeft geen gelds genoeg om mij een' ineester to gc .
• ven ." ~ „ Zoude bij u niet kosteloos in een van ooze
~, Confervatoires (Muzijkkollegien) kunnen bezorgen?" - .
;, Daartoe zouden voorfchrijvingen noodig zijn ; en ivij heb.
„ 1'1aar indien mijn meester, Signor
„ ben die niet ."
,, AFRILE, bet noodige bezorgde?" - „ 0, dan zoude ik
5 , zeer gelukkig zijn! 1k! muzijkant worden! op mijue beurt
• die fraaije Zangflukken componeeren, welke ik nooit boor,
zonder tot in den grond mijuer ziele getroffen to zijn! Nimg, mer zal ik zoo gelukkig zijn !" - „ Ilebt gij cone goede
item? Zingt gij wel eels?" - „ Nu en dan." - „ Gij
• zoudt dan wqt zeer blijde zijn," vervolgde bet lieve
meisje , zonder be~d+ oeling, „ als Signor APRILS to kunnen
,, zingen?" - l.IOIAROSA , boar aanziende met de oogen
eens jongelings van zeventien jaren , doch die hij fpoedig
itederfloeg : „ Ik zoude wel wenfehen ," was zijn antwoord ,
• zoo goed als hij , maar niet als hij to kunnelt zingen ."
`•f nzRESINA, nog to jong om deze onderfcheiding to kuno
teen vatten, beantwoordde zuiks niet, maar deed verfag
van dir gefprek aan haren leermeester, die bevel gaf dat men
hem zoude laten hij zich komen , de eerftemaal dat hij
brood kwam Karen Zijnc jonge vrieudui bleef daaromtrent
jriet in pbreke.
Ng
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Na de eerfle vragen naar zijne familie , zijn beroep ,
zijne zucht voor de muzijk en de zangkunst, wilde APRILE
eene proef nemen van zijne ftem . CIMAROSA, die door eenen
zijner bloedverwanten dikmaals in den fchouwburg van Fiaa •e ntini was gebragt ,
alwaar Opera's in plat Napolitaansch
worden gegeven, en waarvan hij Machinist was, liet een der
zangen hooren , welke de beroemde CASACCIELLO op eene zoo
oorfpronkelijke wijze zong ; en hij deed zulks met eene zoo
volmaakte nabootfing, eene zoo behagelijke grappigheidd, dat
al de deftigheid vanjden held des tooneels er niet tegen beftand
was . APRILS lachte zich bijkans to barften : hij was inderdaad
betooverd . De beftemming des jongelings dacht hem zoo duidelijk to fpreken, dat hij niet draalde met zijnen vader to ontbieden , wiens toefiemming werd vereiseht , om hem in bet
Confervatoire de la Pieta to doen aannemen . Hier leide hij de
eerfte gronden zijner oefeningen , en om , dit huffs verlaten
hebbende , dezelve nog verder voort to zetten , genoot bij
bet onderwijs van NICOLO PICCINI, den vermaardfien Compomist, die thans to Napels zich beyond, en die in Frankrijk eenigen tijd heeft verroefd.
Niet lang nadat hij bet Confervatoire had verlaten, trad hij
in bet huwelijk, niet met TnERESIIVA, die den eerften grond
tot zijn geluk had gelegd , maar met de oudfte dochter van
eenen handwerksman. Zij Uerf kort na hun huwelijk ; en
cIaIAROSA verltreeg verlof van den Paus om de andere zuster to
trouwen, op welke hij reeds ftaande zijn eerfte huwelijk verliefd
was geworden.. -a In eenen brand, welke zijn huis zoo goed
als geheel verteerde, verloor hij alles, wat hij door zijne verregaande zuinigheid had kunnen overgaren ; zijn leven zelf
liep daarbij gevaar .
Zoo luidt bet kort berigt wegens de eerfte levensjaren van
DOMENICO CIr1AROSA . De fleller daarvan eindigt met den wensch ,
en wij voegen den onzen daar nevens, dat onder de liefhebbers, die bet geluk hebben gehad , hem in zijne muzijkale loopbaan to volgen, van Napels tot nan Petersburg, ieinand gevonden worde, bekwaam om meer uitvoerige, doch
even naauwkeurige bijzonderheden mede to deelen aangaande
dezen grootels Componist, nevens eene opgave van de voortreffelijke en menigvuldige f ukken , met welke hij Europa
beeft verrijkt.
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(Uic bet Lc;igelsch.)

had zijne fortnin in
fleer
D egemaakt.
Korten tijd vbbr zijn vertrek naar
to
eerie fchoone en allezins bemiunelijke
gajuffrouiv
EDEN, Van TYildrofe- hall,

Calcutta

mile

Engeland
jon
van Mevrouw AL-

gezien hebbende , de Nicht en Gezellinne
wiN, waren hare weinige en nietsbeduidende bezittingen bij
hem geen hinderpaai om hare hand cc vragen . Hij verkreeg
haar ten huwelijk . Hij zag hare fchoouheid, berninnelijkea
card en begaafdheden als voldoende huwelijksgaven San , ea
vond zich daarin niet bedrogen : want hare verdienflen even
garden bare fchoonheld . Bij zijn wederkeeren in Engelan4
Jcocat hij een fchoon Landgoed in het westelijk gedeelte van
EsJex . Daar er nets was, waarover hij berouw of knaging
gevoelde , gedurende zijn verblijf in de Oost , bezat hij
zoo wel een opgeruimden geest als overvloed van tijdelijke
aliddelen, en mogt zich flreelen met de hoop op een vqlgend
gelukkig lever .
Op eeriern donkeren avond, korten tijd na dat hij bezit vau
Yijn Landgoed genotnen had, zat hij in een zijvertrek . Een
hevig onwecr van ftorm, regen, donder en blikfem deed een
xijtuig voor zijne deur komen . Een knecht diende hem aan,
eat een oud (leer verlof verzochc om den nacht daar door to
:nrengen . Hij vernam tevcns, dat de vreemde Heer zoo even
van her Vasteland gekomen was, en van Colchestei- naar Londe*
Teed ; dock dat de vaerman , den weg niet regt kundig, en
verbijsterd door bet geweldig onweer , de lawn , die naar
1 ildrofe-ball liep, voor den weg naerRumford genonwn bad,
en dat de oude Heer zich zoo ongefleld beyond , dat hij bet
niet durfde wngen, verder op weg en tot de naaste pleisterplaats to gaan.
't Is noodeloos to melden, dat hij op de hartelijkfle wijze
-cverd ontvangen . Want, behalve dat des fleeren EpENS mensclXlievendheid hem tot deze opneming aanfpoorde, was er lets
bijzonder treffends in bet grijze baar en den rustigen opflag
des vreemdelings, fchoon lets droefgeestigs daarbij kennelijk
doorftak. Hij verbleef er eenige dagen , en herflelde langzagierhand . Gedurhtnijgroed unfligeopvat
gen van den lleere EDEN ann tot eerie meerdere gehechtheid .
Zoo ras 't herftel van krachren den ouden Heer toeliet otn
eenig berigt van zichzelven to geven, let hij zich in dezer
voe-
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yoege hooren : „ Ik ben , indedaad , zeer ongelukkig geweest, en ik weet niet of mijne rampfpoeden nog wel een erode genomen hebben . In het vroegfte tijdperk mijns levens
wooride ik gehlkkig, als Arts, in bet noorden van Engeland.
Poor den dood eens Ooms van Moeders zijde, op bet Eiland
Antigua, en wiens naam ik volgens zijne begeerte voerde,
kwam ik in 't bezit van groote goederen . Ret was echter
#toodzakelijk, dat ik mij derwaarts vervoegde, om in 't bezit
van de gewezene eigendommen mijns Ooms to treden . Hot
fchip, in 't welk ik mij derwaarts begaf, word genomen door
een' Moorfchen Zeeroover, en naar Barbarijen gevoerd. Mijne
Vrienden bleven onkundig van mijn lot ; want de Gouverneur
van lifogadore, ontdekkende dat ik een Geneesheer van beroep
teas, zond mil omniddellijk naar Fez, om alien bijitand, diet
jk door mijne kunst kon toebrengen, to bleden nan den Kelzer
van 1]7arocco, to dien dage gevaarlijk krank liggende. Ik betoonde mij bereidvaardig om hem alien bijfland to betoonen,
welke in mijn vermogen was, in hope dat een gelukkig flagen
mij mijne vrijheid als eene belooning zou fchenken . - Dan
ltierin vond ik mij deerlijk bedrogen . Mijn gelukkig fiagen in
de herflelling des Keizers deed hem begripen, dat ik een noodig man ten Hove voor zijne gezondheid was ; waarom hij
mij niet wilde vrijlaten . Min onverduldig verlangen daarnaar
bemerkende, fneed hij alles of, wat mij eenige gemeenfchap
lion doen krijgen met iemand, die aan den Britches Conful
eenig berigt van mijnen toefland zou kunnen geven . In alle
andere opzigten (dit regt moec ik hem laten wedervaren) behandelde hij mij met de grootile vriendelijltheid ; ik leefde in
overvloed . - Na 's Keizers dood onderging mijn toelland,
gedurende cenigen tijd , geene verandering altoos : want zijn
Opvolger oordeelde mij voor zijne gezondheid zoo noodzakelijk als zijn Vader gedaan had. In 't einde begon mijne zwaargeestigheid tot wanhQop over to hellen : achttien jaren lang
had ik in dien gevangen that geflecen ; mijne gezondheid was
zigtbnar van mij geweken , en de jonge Keizer ftemde eindeJijk, met eene prijsbare mensehlievendheid, in mijn vertrek .
Iiij liet r,Iij niet henengaan zonder betooningen van vriendfchap ;
Stij fchonlt mij eene ruime vergeiding voor mijne betoonde
dienflen, -- niet voor de flavernij, waarin men mij gehouden
had . - Over Italie kwam ik in Duitschland, en, van Barnburg naar Colchester gevaren, ben ii, niet meer door vermoeijenis en zwakheid afgemat, dan door de ongerustheiden angst,
Welke mijn boezem prangen , om kundfr:hap van mijne Familie to krijgen ; deze beflond, toen ik dezelve verliet,uit mijno
Vrouw en een Kind , drie jaren oud . Ik liet deze in ruime
omilandigheden over ann de zorg van cen Vriend. - Maar,
indien zij niet meer leven - (bier ftuitte zijne fiem) indien
zij niet meer ]even 1 6 dat bet dan den Hemel behaagde, ook
milQ n 5
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mijne dagen of to fni ;den, of dat ik niet herwaarts ware gekomen !"
EDENS deelneming in dit verhaal en den toelland zijns gesten
behoeft geene befchrijving . Hij vroeg hem , waarmede hij
hem van dienst kon zijn in de verlangde opfpeuring . „ Ik
• heb," kreeg hij ten antwoord, „ reeds van Colchester ge• fchreven, en ook van hier. Ik houd mij verzekerd, dar ik
• binnen een dag, of binnen weinige uren, eene tijding zal
• ontvangen, die mijn geluk of ellende beflist . 1k was Dr.
• CLEMENT, in de Stad Leeds" - Goede Hemel! riep EDEN
uit, Dr . CLEMENT, van Leeds! Win vriend, mijn verlosfce
en mijn befchermer! Hij viel hem om den hats . De Vreemdeling fiond verfteld over dit bedrijf. - Hebtgij, vervolgde
EDEN , anij vergeten , den armen jongen , dien gij beivaarde voor
eene fchandelijke /lrafe, in my huffs opvoedde en voorthielp? am
De oude Beer hernam hierop , naauwelijks in float om een
woord to uiten : „FRANK, dien ik cer fchole beftelde!" •-.
Dezelfde, fprak EDEN ; dezelfde acme FRANK EDEN, then gij behouden en befehermd hebt ; die nu, door 's 1-lemeis gunJlige fihikking , geacht en in overvloed leeft , en thans eene blijdfc/mp
fnaakt, welke alle befchrijving to haven gaat, char hij onder
zijn dak zijnen weldoener mag ontvangen !
FRANCIS EDEN `was de zoon van een arm man . Zijne ouders
waren geftorven, toen hij nog een kind was . Overgdlaten aan
de bezorging van cen verren bloedverwant, is bet niet to ver,.
wonderen, dat tot op zijn tiendejaarzijne opvoeding was verxvaarloosd . 1-iij werd, wegens de poging om vruchten uit eeu
twin to ftelen, voor bet geregt gebragt . Hij flond op 't punt
van geftraft en near bet werkhuis gezonden to worden . Dr.
CLEMENT was er bij tegenwoordig. Bewogen door bet vooraomen en de tranen van den knaap, fprak hij to zijnen behoeve, nom hem naar huis, en, daar hij den jongen vlug en leerzaam vond, lief hij hem in de noodige kundigheden onderwijzen, en beval hem voorts aan een Koopman to Londen . Deze
had hem, daar hij zich zeer verdienitelijkgedroeg, naar Indien
gezonden , opdat hij daar verder zijne fortuin mogt waken . Bekwaamheid, vlijt en braafheid deden zijne zaken zoo voor •
fpoedig gaan, dot hij met fchatten naar 't Vaderland terugkeerde.
Dan nosh fchatten , noch uiterlijke allergunflig!le omflandigheden , noch achting, noch bewustheid van een braaf
gedrag , waren in float , zijn geluk volkomen to vestigen .
Zijn Gast en Wend bemerkte zuiks . In de fchaduw van een
grooten boom bij bet huis zittende, en wochtende op de tijding , welke Dr. CLEMENT met zoo veel kommers ais verlangen to gemoet zag, zeide hij tot EDEN : „ Gij fchijnt vol ge .
• peinzen - al to vol gepeinzen voor den gelukkigen toe• fond, waarin gij u gepiaatst vindt.' - EDEN zag hem met
eeni-

VAN GOEDDADIGFIEID .

571

eenige verwondering aan , zuchtte , floeg zijne oogen neder, zeggende : Gij hebt hot Wan opgen1erkt 2 In de daad,
Bip u wil
vnijn ,Vriend, ik vrees dat ik niet gelukkig ben .
ik naij aan geene achterhoaadendaaeid fchuldig maken . Nogtans
kan ik de oos zaak niet svel ontvouwen ; dezelve is zoo vreesnd,
zoo kiesch en teeder , doc .'a geaoegzaana om mijn geluk to
floren . Mijne Vrow' .- -! en bier hield hij op . -- CrsHij ontzette zich .
n1EnT zag hem met verwondering aan .
Treurige denkbeelden zweefden voor zijnen geest . Hij
fchroomde de zaak verder to onderzoeken . Hij had de Echtgenoote zijns Vriends, in alle opzigten, uitmuntend gevonden. Zij was, in de daad, wat achterhoudend, en bad lets
treurigs in haar voorkomen ; maar zij was tevens zoo naauwlettend in haar gedrag, betoonde zoo veel eerbieds voor Karen Echtgenoot , zoo veel belangnemens in hem . - Na
eene poos zwijgens zeide hij : „ [-let is onmogelijk, zij moet
„ goed wezen ! "
Hij verbande alle opgerezene vermoedens , fehaamde zich , dezelve opgevat en eenige oogenblik.
ken gekoesterd to hebben . Op zichzelven en niet over EDEN
to onvrede, zeide hij : „ Is zij niet uitmuntend ;"' Allen=
uitmuntendst , hervatte EPEN , allerbeminnelijkst , allerinne.
wendst - zuiver vlekkeloos, als een angel des Lichts ; en
saogtans ik vrees - Een diepen zucht flakende, voegde hij
er nevens : Ik vrees, dat ik de man barer verkiezinge Wet ben!
-- Zijn Vriend verzocht, op de deelnemendite wijze, nadere
ontvouwing.
Hare kieschheid, vervolgde EDEN, is in de daad zeer
grout.
Zij was van eene aanzienlijke afkomst , en had
grond om rijke middelen to wachten : zij verloor hare Ou.
ders , en zag zich in een float van afhankelijkheid gePoldaan in alle opzigten over hare gevoelens en
bragt .
gedrag, getrofen door hare •bekoorlijkheden, en waarnemen.
de, hoe zeer het haar kwelde, lets to zeggen vandeomflig
heden hears vorigen levens, heb ik , tot dus lange, daar wij
niet Lang gehuwd geweest zijn , ant svederhouden om near die
jijzonderheden onderzoek to doen ; en dit to sneer, desvijl zif ,
bij alle zoodanige gelegenheden, fchijnt, meer mijne, dian magelijk bare eigene gevoelens to fparen, Dit is sneer dan 1k kan
dulden . Dit is de oorfprong van mijn lijden . Zil fchijnt gedu.
rig voor Karen geest op to s oepen , riot ik haar , uit een /loot
van afhankelijkheid, aot een Jlaat vasa rilkdom verheven heb.
Zij flelt geene genoegzame waarde op hare verdienflen, en is al
to diep doordrongen van bet befef barer groote verpligting aan
snij . Zij acht mij waarlijk to hoog ; zij as zeer dankbaar ; maar
dankbaarheid is geene liefde. Hare liefele gaat in hare dankbaarheid als 't ware verloren . --- 111-at kan ik in dit geval
iloen? Alle mijne pogingen, ono haar met zichzelve to bevredigen, alles wat ik doe om haar to behagen , flrrkt ten toevoegfel
aan
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aan den last der verpligtingc, welke haar drukt .
Ik wanhoon
bijkans, om in haar die vriendfclzap, die toegenegenheid op to
uekken, welke alleen beflaan kan tusfchen lieden, die zich aria
elkander eenigzins gelijk achten. En, indien dit het geval zij,
dan kan, volgens mijne denkwijze, onze Echtverbindtenis niet
gelukkig wezen . - „ Hebt gij ooit," fprak CLEMENT, op
een toon, die groote deelneming aanduidde, „ haar onder.
• houden over dit zoo aangelegen onderwerp ? "
Mevrouw ALwIN, antwoordde EDEN, heeft het gedaan ; echier niet uit snijnen uaam, ntaar als 't ware in gevolge van de
gemeenzaamheid, welke tusfchen haar on mijne Echtgenoote had
`filaats gegrepen : zij heeft nit Karen Mond de opregt/le, nzaar
.moeijelijk afgelegde bekentenis deswegen antvangen . Zij vermeldde haar, dat zij, de groote verpligtietg aan mij gevoelende, rmij islet kan aanzien op dies voet van gelijkheid, als zotc
voegen, oin die vrijmoedigheid, die ongedwongenheid qu gemeen.;aamheid, welke ik verlang, daar teltellen.
,, Heeft zij," vroeg hierop CLEMENT, „ eenige andere be• trekking dan de Familie van Mevrouw ALWIN,`;" - Ik wcet
xulks Diet , hervatte EDEN.
Haar Yader, die FITZALLCYN
heette, bezat eenige eigendommen in dit land ; maar veel meet
• een onzer 4merikaanfche Eilanden, welk weet ik Diet . Nag
een kind zijnde , verloor zij hare Moeder, en haar Yader (on ;
welke reden weet of herinner ik ,nij nict) was voGr then tijd
,buiten 's lands gegaan ; en heeft men Pints nimmer van hem gehooid. In dien tusfchentijd zijn hare bezittingen in ele IYestindien zoo zeer ten achiere gegaan, dat er weinig van kwam .
De lieden , die bier to lande hare bezittingen beheerden , rnaakten
eene bankbreuk ; hierdoor verviel zij in omftandigheden , zoo
lastig to herdenken als to ondergaan .
De eenige, die haar
vriendfchapsblijken fehonk, was Mevrouw ALWIN , die haar
waarlijk ais eene Zuster behandelde, en die zij naar Calcutta
vergezelde.
)CLEMENT fcheen weinig acht to flaan op bet flot des medegedeelden berigts . Hij zat in diep gepeins verzonken ; hij zuchtte ; hij hield zijne hand op bet voorhoofd ; zijne borst klopte
zigtbaar . EDEN ken Diet nalaten dit alles op to merken, en to
vragen , of hij zich ongefleld gevoelde? CLEMENT gaf geen
autwoord, fcheen hem niet gehoord to hebben, rees van zija
floel op, en wandelde met alle blijken vau de uicerfle gemoedsbeweging. Daaropzicjl fchielijk omkeerende, zeidehij : „ 1k
,, meet Mevrouw EDEN zien!" -r Zij zal u opwachten, fprak
EDEN, op een deelnemenden en verwonderdentoon . - „ Zij
• is mijne DochterI" riep de Vreemdeling nit : „ Is u die
• nict voor den geest gekomen? Manr neon! - Ik moest
• die niet gezegd hebben . - Helaas! ik kan mis hebben!
„ Nogtans Dam 1k, nit Engeland vertrekkende, den nnam van
• FITZALLCYN aan ;]jet ermijne Dochter, nogcen kind . Nooit
,, hoor-
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Dit
st lioorde ik Gnts van hear. Hare Moeder doodi "
zeggende, viel hij in zijn iloolneder,en vond verligting in het
4lorten van een tranenvloed .
Woorden ontbreken , OM EDENS gevoe!ens to befchrijven .
Zijne verwondering, echter, eenige opkomende twijfellngen
en vrees, werden fchielijk overwonnen door zijne hoop, en
zijne hoop als 't ware verflonden door de verrukkendfle verwachting . Het dierbaar voorvterp van zijne teederfie en getrouwfle liefde zou het kind wezen van zijnen oudflen Vriend,
van zijn Verlosfer, van zijn Weldoener! Zij zou uu zichzelve voelen op then voet van gelijkheid, welken zij, door een •
tot uiterflen gedrevene kieschheid van gevoelens , voor ietw
wezenlijks hield tot vertrouwen en huwelijksliefde . Indien
er eenige verpligting overbleve, was hij de verpligtte perroot] .
EDEN verzekerde zijnen Friend , dat bet zoo zijn moest, en
dat, in zoo verre jeagd op ouderdom kon getiiken , zijne Dockter op bets geleek . Ilij drong er diensvolgens op aan, orn deze ontdekking onmiddellijk zijne waarde MATILDA to doen weten . - „ MATILDA 1 " riep CLEMENT , thans eenigzins van
zijne verrukking bekomen, uit : „ MATILDA was de naam van
• mijn Kind!" Hij fprak dit op een Loon van het teederfle
welgevallen . „ Dan , " liet hij er op volgen , „ men mogt
• nog mistasten , en de gevolgen van eene mistasting en daarr, nit geborene teleurt#elling , in eene zaak van dat groo,, to aanbelang voor ons beiden en voor uwe dierba• re MATILDA , zouden onuitfprekelijk heilloos kunneu
rv zijn. De fchijnbaarheden zijn er voor, gelijk gij zegt ;
s, moor wij moeten ze voor geene wezenlijltheden opne• men ."
Te midden van dit gefprek boodfchapte eon knecht de koinst
van Mevrouw ALWIN.
Haar Vader was een der Perfonen, aan welke CLEMENT, die hem eenigzins als bloedverwant beflond, niet wetende dat deze de Vader van Mevrouw
ALWIN was , gefchreven had , om kundfchap wegens zijne
Vrouw en Kind op to doen . Deze zond nu door zijne Dochter, die op de vleugelen dQr Vriendfchap kwam aanthellen,
de blijde tijding , welke EDEN en zijn Weldoener reeds,
de een met meer vuurs en de ander met meer omzigtig .
heids, voor zichzelven vervroegd hadden . Nogtans was de
vreugde van CLEMENT , wanneer hij zijne wedergevonden
Dochter teederlijk ombelsde , gemengeld met de droefgeestige herinnering van bet verlies der door hem zoo teeder beminde Moeder. De tijd nogtans en de troost , welken hij in
deze omtlandigheden ontving, herbragten hem tot eene bedaardheid van geest, en de helderfle dag van genoegen befcheen zijne grijze Karen ; want zijne Kinderen waren
deugdzaam en gelukkig.
Wel-
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Welke denkbeelden men zich ook vorme van de bovenm
flaande Gefchiedenis, welke in den grond op waarheid rust ,
g
en welke gevoelens dezelve eienaardig
doe opwellen, cen
denkbeeld , des houd ik mij verzekerd , zal dezelve gewis verwekken in de barren van alle menfcheuvrienden : zij
zullen , met het volfle genoe ;en , ontdekken , dat het opvolgen van eene menschlievende opwelling, en het diensvol .
gees volvoeren van weidadige bedrijver. , uitwerittels kin
doen geboren worden, zoo gunst •- en troostrijk, dat zij alle berekening to boven gain, en zelfs a1le gisfing, op een
tijd, dat men aile verwachtirg eener gunflige uitkomst verloren rekent.
A
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den Zevenjarigen Oorlog verkreeg de Marquis met veel
Na mocite
verlof, om zijne familie to Ax, in Provence, voor

eenige maanden to gaan bezoekea . Intusfchen kreeg Koning
FREDERIK DE GROOTE den inval tot bet zamenflellen van een
A7andement van Morfeigneur den Bisfchop van flax, tegen de
Ongeloovigen, die zich lVjsgeeren noe::;zen. Hij deed daarvan
afdrukken verfpreiden in allc de herbergcn, die aan den weg
van den Marquis nanr .9ix gevonden werden . Zoo klaar
werd deze in her Mandement aangeduld, dat hij zich niet
konde miskennen , en hoven anderen in den ban gedaan .
Voor bet overige was het gefchrifc kunflig ingerigt ; het bezat alle de kenmerken, tot zulk een onderwerp vereischta
een Apostolifchen Loon , zeer Christelijke aanhalingen van
plaatfen, en uitweidingen, meer door ijver ingegeven, dan
door bondige redeneringen bekrachtigd . De Marquis werd er
duidelijk- bedoeld. Groot was zijne fpijt deswegens, vooral
van wegens zijnen Broeder, eerflen Voorzitter van bet Perlement van Provence. In zijne gramfchap was hij alleenlijk op
wraak bedacht ; her gefchrifc had hij gefi :dig in handen , en
floeg er elk oogenblik zijue oogen in . Eindelijk ontdekte
bij op den titel en in de inleiding van hot gewaande Manifest, dat de heilige Kerkvoogd, verdediger yen den Gods
dienst, zediglijk zich den rite! gaf van Bisfc,zop, in plaits
van Aartsbisfchop, aan den zetel van Aix verbondan . Meer
behoefde hij niet om de grip en den opfleller to ontdekken . Op eenen luchtigen trant deed hij van zijne ontdekking verflag aan Boning FREDERIK , in eenen brief, waarin
hij fchreef : „ dat de Duivel, willende kwaad doen, niet
„ altijd film genoeg is ; dat in dit bijzonder geval deze
„ geest
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• geest der tweedragt had verzuimd , to rade to gaan met
„den Ifoninklijkers Almanak, een zeer waardig boek, betlit welk in de Hel niet zeer gezien is, aangczien bet, zoo
• ats bekend is, naast de heilige boeken de meeste waar• heden bevat ; dat, indien de Duivel den Koninklijken Al• manak had ingezien, hij aldaar zoude gezien bebben, dat
• de Stad Aix eenen <Iartsbisfchop heefc, en niet flechts
• een kleinen hisfchop ; dat deze dwaling de onkunde en
• her werk van den Booze tevens aan den dag leide ; dat,
„ war hem ganging , zoo dra hij zijne hulde aan d~ voeten
• van zijne Majefteit zon hebben afgelegd , hij zich zou
• nederzetten tot het fchrijven van eene volledige histo„ rifche , wijsgeerige en Christelijke verhandeling over de
• listen em domheid van den boozen geest, en dat, indien
„ her hem al niet gelukte om den Vader der Leugen to
• doen blozen, hij evenwel bet zijne zou bijdragen om do
• eenvoudige en eerlijke zielen your zijne firikken to want„ fchuwen ; dot hij intusfchen aan bet HOF van Rome zou„ de fchrijven, om bij hetzelve deze duivelarij aan te kla• gen , en appel op de volgende Kerkvcrgadering to laten
„ aanceekenen, en intusfchen to verzoeken, dot dit gefebrift
y , der duisternisfe naar verdienfte met den banbiiki'ern geflagen, en op den Index, of lijst der verbodene boeken,
• flagen,
• behoorlijk wierd uitgeduid ."

TREFFENDE

GEZEGDEN VAN ALPHONSO DEN

V.

V kwam op den troon van Arragon in 't jaar
A 1416, en vermeesterde
then van Napels in 1441 . Op
LPHONSO DE

zekeren tiid gevraagd zijnde, welke Raadslieden hem bet
nicest behaagden, en wie hem met de beste raadflagen dienden? antwoordde bij : „ Mijne Boeken : dewiji zij zonder
• drift, en zonder eenig inzigt van eigenbaac, mij vermel .
• den, wat ik verlang to weten ."
Dezen Vorst werd door eenigen onder 't oog gebragt , dat
hij in 't openbaar verfcheen, zonder van eene Lijfwacht om .
ftuwd to zijn , en dus to weinig zorg droeg voor zijne perfoonlijke veiligheid . Hij gaf hierop ten antwoord : „ 6 Hoe
~, kan een Vorst , die zijnen Onderdanen nimmer lets dan
• goed gedaan heeft, iets van hun to vreezen h , ebben!"
De Hertog van Anjou dens bij ALPHONSO aandringende om
een' Veldflag to leveren , waar geene kans was om de over
winning to behalen , en misfchien zelfs bij de overwinning
niets van aanbelang zou verkregen worden , kreeg ten antwoord : „ Miju Prins, de pligt van con goed Veldheer is to
„ overwinnen, Wet to vechtent"
TRA-

TRAN$I .

IV

TRANEN,

aartoe fchiep'sAlmagts wil, in't oog der Vrouw, een wagen,
Dar wisfer, dan rapier of lens of flagzwaard trefc,
De togten flookt of hilt, ontrust of in doer flapen,
En de afgepijnde ziel aan £land en flof ontheft?
Waarom, bij 't zielbetoovrend kusien,
I et vlammen kweeken, vlainmen blusfclien,
En war de wellust zaligst heefc ;
Waarom , bij 't boezemtreffeud lonken,
't Weemoedig weenen haar gefchonken,
Dar lust en look to boven flreeft?
Was 't niet genoeg, dat oog to oncvlammen,
Dar kwijnt of flikkerc, vleit of dwingt?
Waartoe dot tinclend oog, bij 't moed- en magi-verlammen,
De tooverkracht verleend, die uit con' traan ontfpringt?
Zie FrECTOR'S heldenborst met dubbel flaal beflagen,
Tor Trojes wisfen val zijn leven rusrig wagen ;
IIij weet, in nood en dood, van wijken noch verfagen,
Maar weent, bij 't weenen van zijn Vrouw!
Kon 't purpren Raadsheers kleed, der Grijsaaids graauwe hared
CORIOLANUS hart vervoereu noch vervaren ;
Zijn boezem zwoegt van £mart bij Moeders rouwgebaren,
En Rones reddiag daagt door 't weenen van zijn Vrouw!
Wear vroedheid, moed noch magt vermogen,
Wear raad noch rijp beleid, noch doorzigt door ken zien,
Daar is nooit euvelmoed zoo hoog ten top getagen,
Die 't roekloos wagen dorst, den weemoed weer to bide .
Sla 's Werelds boekrol op, en lees der Tranen glorie I
War Steden flout geflicht, - verwoesc, in puin verkeerd ;
War last, war lust en rust, war blood in 's Lands Historie,
Door Tranen van con Vrouw, gewraakt, gewrocht, gewcerd .
To zien, hoe 't Vrouwlijk oog door vuur en vocht verraste,
Wee hem . wien 't nooit geviel ! Wel hem , wien 't yank gelukt
Den flrijd der deugd to zien, fchoon ze in haar tranen plaste,
De doodverf op 'r gelaat, den boezem nedrgedrukt!
Zoek dan geen' zegepalm, wear Vrouwen-tranen vlieten!
Wen de overwinning fchaadr, is vlugr of neerlaag pligr.
Maarzietgeaan'rVrouwlijkoogden Tranenvloed ontfchieten,
Eerbiedig 's Almagts wil, bewonder, z wijg, en zwicht1

MENGELlWERK,
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choon JOHN WICLIFF, in een' ftrikten zin, niet
onder de Kerkhervormers behoore , zal zijn naanl
voor altoos met verdienden luister pralen, in dat donkey
tijdperk , wanneer 's menfchen geest Zich met de diktle duisternisfen omgeven vond, en de Christelijke
Godsdienst ten deerlijkt a verbasterd was . Hij mag
gezegd warden een Voorlooper der Kerkhervorme .
ren geweest to zijn . 's Mans Levensgefchiedenis ,
fchoon met vele duisterheden omgeven , verdient over..
weging ; en zullen wij , op zulk een' aftland van
tijd, hem den welverdienden lof niet weigeren, hoe .
zeer ook door zijne tijdgenooten en latere vijandert
van Licht en Waarheid verguisd en belasterd . Het
i s den Beoefenaren der Kerkelijke Gefchiedenisfe bekend, hoeveel er over then Man getwist en gefchre .
ven zij . Dan, zonder ons in die gefchillen, zoo bezwaarlijk uit to maken, to verdiepen, willen wiJ de
voornaamfte Levensbijzonderheden van WICLIFF, die
wij in 't Engelsch aantroffen , UI . mededeelen s in
hope dat dit Stukje eene plaats onder de Levensbefchrijvingen in Ul . Menge/werk move bekleeden .
Ik ben, enz .
MENG . 1808-

NO .
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Omftreeks bet jaar 13 1 4, onder de Regering van EDWARD DEN II, Koning van Engeland, wend JOHN wlo.
LIFF geboren. Men weet 's Mans geboorteplaats niet .
Zijne Ouders, hem tot de Kerk fchikkende , zonden
hunnen Zoon naar Queen's College , to Oxford , toen
nieuwlings o:Vgerigt Dan , de jonge WICLIF1 aldaar
de gelegenheid tot het voortzetten zijner letteroefeningen niet zoo gunftigvindende als hij verwacht had, ging
hij over in Morton's College, to dien dage voor eene der
geleerdfe oefenplaatfen gehouden .
In Merton's College zette WICLIFF zijne letteroefeningen met zulk een' ijver voort , dat hij gezegd wordt
ete afgetrokkenle gedeelten der Werken van ARIStOTELES zich in bet geheugen geprent to hebben .
Dan ,
de Redekunst diens Wijsgeers trok inzonderheid zijne aandacht , en hij bevlijtigde zich bo 7enal op dat
gedeelte ; waardoor hij een zoo fchrander en afgerigt
twistredenaar werd, dat hij op do geheele Kweekfehoo1
geen' mededinger vond, die in den ftrijd niet bezweek .
Do Godgeleerdheid dier dagen bcantwoordde aan de
Redekunst : 't geen verst van de waarheid verwijderd
was, fcheen bet meest der waarheid nabij, althans der
najagtnge van den KweekeUng in Weterifchappen hoogst
WictiFiF bevlijtigde 2ieh eenigen tijd ht
tvaardig .
die toen geliefde oefenbaan , en werd zoo volmaakt
daarin bedreven , dat hij alle de fijnigheden en trekken .
van die vreetnde betizelpraat , doorgaans de Schoolfcbe
Codgeleerdheid geheeten , meesterlijk veriond , en dit
wapetegen zijne partijen met voordeel bezigde .
Weihaast nogtans beuterkte WICLIFF'S gezond ceri and
hot onvruchtbare van zulke oefeningen ; fail zag de
kronkelpaden van dien doolhof ' en zoeht een eenvoudiger en regter pad . Hij nam (welk een ftout befluit
in die dagen 1) de Heilige Bladeren ten voorwerp zijner
beoefeninge, en maakte daarover zijne eigene aanmerkingen, die hij opteekende . Hierdoor verkreeg hij die
edele vrijheid van denkeu, welke naderhalid in zijne
Schriften met zoo fprekende trekken doorttraalt . Zijne
tijdgenooten noemden hem met onderfcheiding, . naar de
gewoonte dier dagen, den Eiangelifchen Leeraar
Bij deze hoofdzaak voegde WICLIFt hat opdoeu van
kun
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hundigheden in de Kerkelijl:e en But drlijlte Wetten ,
en wordt hij gezegd in de Wetten z1jns Lt%nds groote
bedrevenheid bezeten to hebben . InttisF hen rim zijtte
achcing met de vermeerdering zijnetkundigheden toe . Men
hield hem niet alleen voor een bekwaam Man , in de veelvuldige vakken,waarophij zich had toegelegd,maar ook
voor een deftig en godsdienftlg Man i voor een opregt
nafpeurder der waarheid , en een flandvasfig verdedi .
ger van dezelve , wanneer hij meende ze gevonden to
hebben .
Zoodanig een lof kan vrij algemeen klinken, zoo lang
bijzondere belangen van anderen onaangeroerd blijven ;
doch die onaangeroerd to laten, in een'tijd ; dat ze•
denbedetf algerneen heerscht , is den moedigen waarheidsvriend onmogeiijk . De eerfte gelegenheid, bij wele
ke WICLIFF bet oog meer bijzonder op hem deed than,
was zijne verdediging der Oxf6rdfche Univerflteit tegett
de Bedelmonniken , weaken hij lustig doorhaalde in eene
Verhandeling (*), waarin hij betoogde, welk een groot
onderfcheid er plaats had tusfchen de Armoede vall
CHRISTUS en die der Bedelmonniken, en in 't breede
fprak over de verpligting, om, op de eene of andere
wijze, ten beste van de Maatfchappij to arbeiden . .-Sints dezen tild began de Oxfordfehe Univerfiteit hero
aan to zien als een barer eerfte voorvechteren ; en in gee
volge van de achting, door hem verworven , werd hij
kort daarna bevorderd tot bet Meesterfchap in Baliol
College ; vervolgens verkreeg hij den post van Re&or in
Canterbury- hall, door tusfchenkomst van den Aartsbisfchop IsLIP ; dan, na den dood diens Kerkvoogds,werd
WICLIFF afgezet door den Aartsbisfchop LANGHAM ,
bij wien de Monniken zich vervoegd hadden, de aanftelling door ISLIP van een wereldlijk Priester tot die waar .
digheid betwistende . WICLIFF berllep zich wegens die
afzetting op den Pans, en werd,nadat bet pleitlang gehangen had , hetzelve to Rome ten nadeele van wICLIFF
uitgewezen . Men hield voor de ware oorzaak van then
voor hem nadeeligen uitflag , dathij in dit hagchelijk tijdftip
ge#} WICLIFF'S zeggen : Omnes Religions lingferenfr# InsroduCte fans a Diabolo, heeft men zeer verkeerd geduld ap
Ieu Godsdienst to flaan : niets gaat vaster , don dat hij

er de Monnike-ordes door verflond .
R, r z
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gefchrev had tegen bet gezag van den Paus in het Koningri, k Engeland.
Ondanks deze vernederende teleurflelling bleef w1CLIFF in Oxford, waar zijne Vrienden hem eene Kerkejijke waardigheid met een Inkomen bezorgden , alsmede°
liet Hoogleeraarfehap in de Godgeleerdheid op die Hoogefchool . Met de waardigheid van DoC`lor in de Gods
geleerdheid bekleed, en de hand, tot welken hij nu verlieven was, deed hem nog flerker dan voorheen ijveren, niet alleen tegen bet fchandvol en hoogst ergerlijla
seven der Geestelijken , maar ook tegen de verbasteringen, die, van zeer vroegen tijd af, ter Christen-kerke
waren ingeflopen .
Het gevolg hiervan was eene geweldige tegenkanting
der Geestelijkheid tegen then Vrijfpreker . Dan het geweld van derzelver aangerigte vervolging werd een geruinien tijd afgeweerd door JOHN, Hert©g van Lancaster,
die toen ten tide als 't ware bet Koningrijk regeerde ,
EDWARD DE Ill . al to zwak van ligchaam en geest zijnde, om bet Rijksbeftuur in handen to nemen . - Na
's Prinfen dood , ten jare 137? , wenschte de Hertog
van Lancaster dezelfde mate van magt to hehouden ,
en dong er naar , om allan Regent to wezen ; maar,
.let Regentfchap aan eenige Leden in handen gelleld
zijnde, en hij flechts ~dne item in den Raad hebbende , was deze afdaling van zijne vorige verheffing een
feinteeken voor de Bisfchoppen , om hunne vervolging
tegen WICLIFF to vernienwen .
Onverwijid w erden. e r Artikelen van Befchuldiginge
tegen WICLIFF opgelleld en naar Rome afgevaardigd .
Hoe hartelijk de Pans deel nam in dit gefchil, bleek,
daar hij niet minder dan vijf Bullen naar Engeland afvaardigde . Van deze waren er drie gerigt aan den Aartsbisfchop van Canterbury en den Bisfchop van Londen, een
vierde aan de Univerfiteit van Oxford, en een vijfde aaii
Nevens de Bullen aan de Bisfchoppen
den Koning .
zond de Paus een affchrift van de Ketterfche Artikelen ,
van deze Kerkvoogden vorderende, dat zij zouden onderzoeken, of WICLIFF in de dand de Leerbegrippen,
daarin begrepen, beweerde ; dat zij, indien dit bleek bet
geval to weken, hem terfiond in hechtenis zorrden nemen, of, indien zulks niet gelukte, hem dagvaarden,
om , binnen bet verloop van drie maanden, zich to Rope to vervoegen .
's Pan ..
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s Paufen Bullen werden door den honing en de Umverfiteit van Oxford verworpen ; doch de ijver der Bisfchoppen vergoedde ruim en rijkelijk die verfmading,
der Paufelijke Bevelfchriften aangedaan . De Bisfchop
,van Londen geb-oorzaamde niet alleen aan den Brief hens
toegezonden, maar deed alles in den geest des Paufelijken hem toegefchikten Bevelfchrifts . Dan hij hac flechts
den eerften flap gedaan, of hij ontving een ftellig bevel
van den Hertog van Lancaster, om met de gevangenneming niet voort to varen . Iemaud van wege zijne begrippen gevangen to zetten , betuigde de Hertog den
Keri,voogd , kon niet geregtvaardigd worden door de
' iVetten van Engekrnd. (Welk een vrij geuit gevoelen in
de Veertiende Eeuw !) Hij namdeswege de vrijheid zijne
Lordfchap to verzekeren , dat, indien hil tot zulk een
uiterfte voortvoer , hij de gevolgen moest afwachten .
.Deze bedreiging baarde zoo veel onrusts bij den BisIchop, da.t hij bet plan der gevangenzettinge liet varen,
zich vergenoegende met wICLIFF te , dagvaarden om voor
eene Provinciale Synode to verfchijnen in de Kapel van
Lambeth , ten zelfden tijde hem een affchrift ter hand
ftellende van de Artikelen, die als bezwaren tegen hens
waren ingebragt , met uitgedrukte begeerte dat hij
's Gedaagden verklaring daarop verlangde .
Op den vastgeftelden dag verfcheen WICLIFF , en,
over de Bezwaar-artikelen ondervrnagd zijnde, gaf hij
een Gefchrift over, 't welk den zin opgaf, waarin hij
die ftukken beweerde . Men wil, aan den eenen - kant,
plat de Doctor, to dezer gelegenbeid, zieh niet in bet
gunfligfte licht vertoont ; dat hij vele Artikelen op eene
gedwongene wijze met veel k-unst uitleide , en alles met
lage pligtbetuigingen doormengde . Aan den anderen
leant trekt men de echtheid van dit verflag wegens de
handelwijze van wICLIFF in twiJ'fel, daar hetzelve ons
niet ter hand gekomen is, dan door middel van Paufelijk gezinde Schrijvers .
Terwiji de Bisfchoppen randpleegden over WICLIFF'S
Belijdenis,welke, met hoe veel omzigtigheids opgefteld,
verre was van to voldoen , werd bet yolk binnen en buiten de zaal zeer onrustig , overluid roepende, niet to
zuilen dulden, dat aan WICLIFF eenig geweld wierd aan;gedaan . - De Bisfchoppen deden de Vergadering fcheiden, den Donor verboden hebbende, voortaan de Leerangen, waarover men hem onderhouden had, to predi .
R r 3
ken,
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kep,
L .uttel gehoorzaamheids betoonde WICLIFF aan
dat verbod : hij ping barrevo is en met eene ruwe pij
bet omliggende land door , bij gelegenheid voor het yolk
predikende , en deed zulks onbewimpeld in zijne eigene
aroehie . Zijn ijver brak nu met to meer vrijmoedig ._
Eeids Wt.

(Net fat Xerna,)

IET& LIVER AE GFL'AREN , DIET BETREKKING TOT
DEN REDENAAR .

et nut en aanbelang der Gebaren in de mondelinge
voordragt is to overbekend om cen breedvoerig betoog to behoeven , en hij, die bet geringlle denkbeeld
van 's menfchen gewaarwardingen bezit, bemerkt duidelijk, dat zonder dezelven ecn Redenaar niets op den
lrloorder kap uitwerken, daar zij, even gelijk de woor.
den , als de tolken van onze gedachten moeten worden
aangemerkt . Ecliter dient iemand, die in bet openbaar
wit leeren fpreken , niet zoo zees to heginnen met bet
oefenen der4elven , als wel met bet beffhaven zijner
fem . Hij, die eene geoefende fpraak bezit, die alle de
,,epaste toonen weet to bezigen, zal van zelfs de juiste
Cebaren vertoonen , daar bet eerfte zonder bet laatile
niet wel beilaanbaar is ; want men zou wel door oefening
eenige gepaste bewegingen leeren vertoonen , zonder
eene geregelde uitfpraak to bezitten ; maar niemand zal
eene juiste en gevoelvolle uitdrukking aan den dag leg .
gen , zonder ook niet ten naasten bij de gepaste geba.
ren to bezigen . Voornamelijk zou ik alle groote ftudie
durven ontraden, om de armen in dit opzigt geregeld to
leeren gebruiken : de voornaamile en meest uitdrukkende
gebaren worden door de verfchillende gelaatstrekken vertoond 1 deze nti worden fterker en juister, naar gelange
her gevoel bij den fpreker toeneemt ; weshalve de groote
en voor--name oefening is, om dat gevoel, door bet uitgedrukt wordende denkbeeld als 't ware met geweld voor
den geest to brengen, to doen ontwaken . Alleen dient
hier in aanmerking to komen , dat men eene zekere los .
kid in de armen moet trachten t€ bokomen : want alle
bujgingen deraelven , hoe juist zij met de uitdrukking
over_
II
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overeenftemmen , wanneer dezelve op eene fWjve en gedwongene wijze gefchieden, zijn hfnderlijkvoor 't gezigt
van den tioorder, en verzwakken den indruk .
De ebaren met de handen of armen inoeten tneestal
uitdrukkende zijn , dat is , zij moeten meestal den indruk, die de fpreker door de uitdrukking in de ziel gewaar wordt, aan den dag leggen , om 't zelfde gevoel
in den hoorder over to brengen . Niettemin kan meat
fomtijds , door middel derzelven , to gelijk bet vo,'rwerp, waarover men fpreekt, als 't ware afbeelden ;
dock hieromtrent is eene gewigtige nanmerking, dat
men zulks nimmer kan doers , wanneer men fprreeict
van een walgelijk en voor 't gezigt hoogs-t onaangenaam voorwerp .
Clczao, in zijne Redevoering tegett vnRREs, wanveer hij het fohandelijk gedrag van lien Praetor, dear
hij een Burger van Rome, op eene ptiblieke plaats,
door beulslxanden had laten kastijden, vbor 't 'komeiiii'che yolk outvouwt, zou zich zees verkeerd hebbsa
uitgedrukt, wanneer hij die affc .}tuwelijke daad door gge`
baren had willen afbeelden t want de hoorder, door
bet deftige en ernftige der uitfpraak its 't ware aan de
lippen vats den fpreker geboeid, zal fpoedig allen indruk verliezen, op 't gezigt van zulk eene misfelijke
vertooning.
Maar , zou men hiertegen kunnen aanvoeren , een
afbeeldend gebaar kan hiet anders dan bet ltitgedruk.
to
. Zulks is
al e n wa r , wan e r deszelfs gezigt niets a nito te-s lijks bevat
; in dit geval kan bet fomtijds zeer veel
ter overreding van den hoorder toebrengen , dear bet
als dap een atiddel is om het denkbeeld to verlevendi,gen , en bet gevoel der uitdrukking bij den hoorder
fterker to maken .
Wanneer men , bij voorbeeld, fpreekt over de hoogte van een' berg, kan men zulks zeer gepast afbeelden door de ophefftng van de hand en bet ligchaam,
door bet achter over leggen van bet hoofd en om hoog
geflagen oogen ; en over den wijden otntrek van denzelven handelende, kan men zulks zeer wei vertoonen,
door met uitgeftrekte armen een haifrond to formeren ;
maar wanner dit afbeeldend gebaar eene walgelijke
vertgoning oplevert, dan ontvangt de ziel eenen onaanR. r 4
gem
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genamen indruk , die bet gevoel van de uitdrukking
als in eens duct verloren gain .
In den dagelijkfchen fpreektrant, wel is waar, worden dikwijls dergelijke gebaren en bewegingen gebezigd . De reden hiervan is, 1 9 . omdat . d e dagelijkfche
gefprekken meestal loopen over zaken van minder aanbelang dan die , welke de Redenaar behandelt , ja
dikwijls onderwerpen zijn , die alleen beredeneerd worm
den on de hoorders to doen lagchen, en dus belag .
chelijke gebaren fonatijds to pas komen ; 2° . omdat
de gewone fpreektrant beftaat in eene eenvoudige en
onbefchaafde wijze van uitdrukken , en bij gevolg do
gebaren bier altijd niet even gepast en stet de uitdrukking overeenkomende gebezigd worden .
Wij, hebben needs aangemerkt , dat de voornaamfle
en incest uitdrukkende gebaren *ich door bet gelaat vertoonea ; fchoon fammigen weer uitdrukk ng veronderItellen in de werkingen van bet overige gedeelte des
ligchaams, voornamelijk in die der armen en handen :
dan niets is duidelijker, dan dat bet aangezigt als een
gedaantefpiegel der ziel kan worden aangemerkt . Want
zoo bet eene waarheid zij , dat ec wezenlijk eene Ge.
.laatkunda beflaat , niettegenftaande derzelver juiste e .u
naauwkeurige bepaling tot nog toe bet menfchelijk be .,
grip fchijnt to boven to ftreven ; indien bet, -zeg ik,
eene waarheid zij, dat in bet aangezigt alle de beweingen, werkingen en lijdingen der ziele zamenloopen,
en bijgevolg fomtijds de gewaarwordingen hierin van
zelfs worden ontdekt, van hoe veel meer uitdrukking
en beteekenis zal dat zelfde gedeelte van 's menfchen
ligchaam voor den hoorder zijn , wanneer de fpreker
alles aanwendt, oni door middel van hetzelve zijn gevoel aan hem mede to deelen ! Door bet aangezigt der .
halve kunnen de krachtigfte gebaren worden vertoond,
err under alle de deelep van hetzelve is bet oog voarnamelijk gefchikt , om, zelfs door eenen enkelen op .
flag, grooten indruk to verwekken : een ernftige blik,
bij voorbceld , kan in de ziel van den hoorder ernflige
gewaarwordingear to weeg brengen ; een vrolijke wezenstrek daarentegen zal haar indrukfelen van eenen vro .
lijken aard doen ontvangen, en niets is in dezen van
meer uitwerking dan een treurig gelaat . Daarentegen
kunueir de bewegingen van armen era handexi, hoe juist
era
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n van pas gemaakt, alleen als kleine hulpmiddelen be .
fchouwd worden ; zij beteekenen op zich zelve wei .
Pig, maar bij de overige middelen ter uitdrukking van
gedachten gevoegd , werken zij mede ter overreding .
Dan niettegen(taande dezelve als kleine hulpmiddelen
kunnen worden aangemerkt, zal echter fomtijds een,
Zoo met opzigt tot de fpraak als tot de andere gebaren,
vrij goed Redenaar hierin mistasten ; men zal hem be .
wegingen zien maken , die of valsch zijn en met de
overage uitdxukkingen niet zamenftemnren, of in to
groote menitte of to fchielijk op elkanderen vertoond
worden . Do reden hiervan is, dat men in dat gedeelte
van de uitdrukking de kunst to veel wit raadplegen,
zich eerie foort van bewegingen aanwent , die met
bet waar gevoel altijd niet overeenltemmen ; en van
bier , dat zoodanig iemand fomtijds gebaren bezigt,
die of niets ter overreding toebrengen, of de ware uitcirukking logenttraffen . Niettegenttaande dit alles mag
de oefening in dat gedeelte der uiterlijke welfprekend .
beid niet worden uitgefloten ; men zou zich alsdan bewegingen aatzwennen , die, hoewel zij in den dagelijkIchen fpreektrant geduld worden, echter in Gene ernftige redevoering niet to pas komen ; men zij alleen bier .
op bedacht , dat men zich zorgvuldig van alle bewej ing. en onthoude , die niet ult bet gevoel zelf haren oor .
iprong ontleenen .
Het is this noodzakelijk , zoo als wij boven reeds
hebben aangemerkt, dat hij, die eene goede voordragt
zoekt to erlangen, eerst en . vooral de fpraak zelve be~;inne to oefeiien, zoo opzgtens de duidelijkheid , als
]yet bezigen der juiste toonen ; en door die oefening
bet gevoel een weinig opgewekt hebbende , zal hij wel
ras in ftaat zijn, om de juiste gebaren , op hetzclve
gegrond, to onderfcheiden ; en dan zal op 't Iaatst eene
kleine oplettendheid, opzigtens de bewegingen van armen en handen , of zij namelijk voor 't gezigt van den
hoorder niet aan(tootelijk, of to veel in getal zijn, of to
fchielijkop elkanderen volgen, en, eindelijk, de ware uitdrukking niet logenftraffen, voldoende zijn, om dezelve
overal gepast to kunnen bezigen .
Bjj eene ernitige redevoering moeten de gebaren, die
door middel van bet gelaat worden vertoond , niet to
veel drift of hevigheid aan den dag leggen ; men moot
door dezelve niet to fterk willen uitdrukken, en als bet
R r 5
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ware met geweld den hoorder doen gevoelen ; want
mere zal alsdnn , door to veel uit to willen drukken „
niets uitdrukken , en de kracht der geheele redene,
ring zal verloren gnats , of in eenen zoogenaamden
Theatralen tract van uitdrukking vervallen , then de
Redenaar zorgvuldig moet vermijden . 't Zelfde moet
in het oog gehouden worden, opzigtens de bewegingen
der armen en handers : deze moeten in eene ernifige redevoering redelijk kart, maar tevens los en ongedwongen gemaakt worden ; dezelve moeten niet to fehielijk
zijn, maar cone gepaste langzaamheid , naar den acrd
der uirdrukking, behoort icier plants to hebben ; volgens ALAIR moeten zij meestal in do fchuiute loopen,
de-will loodregte of dezulke , welke In eene regte lijn op
en neder gaan , weinig to pas komen , on nneestal gemaaktheid aanduiden .
De beroemdffe Franfche Predikers bzzigden , naar
pen verhaalt, zulke zathr en (Bile uiteriijke gebaren,
dat zij bijna ernbewegelijk faheiien -, zulks kan het verhevene der waarheden van het l vangelie fonttijds
tnedebrengen ; maar meestal dienen de gebaren van een'
Redenaar, wil hij eene dadelijke overreding bewerken,
voor den hoorder duidelijk zigtbaar to zijn .
De gebaren moeten noch to veel nocb to weinig
in getal vertoond warden ; maar nu is de vraag, of
hieromtrent Wet eene bepaling kan worden gemaakt'
Bone naauwkeurige, en j 4uiste bepaling , fpreekt van
zelfs, is orsmogelijk, en zulks to willen beproeven, zou
eerie belagchelijke onderneming zijn ; echter zou de
volgennde 'aanmerking , naar ons inzien , den beoefenaar der fprake eenigzins ten rigtfnoer kunnen ffrekken .
Bij Were volledige gedachte, indien zij namelijk under alle de andere gedachten , bij eene redevoering uitgedrukt, eerie voorname piaats verdient , en bet dus van
gewigt is, dat de hoorder hiervan een' bijzonderen indruk ontvangt , fchijnt een afzonderlijk en wel zigt .
baar gebaar, zoo door het gelaat als de bewegingen van
armen en handen , to moeten gebezigd worden : dan
hieruit volgt niet, dat de andere gedachten, in eerie
redevoering voorkomende, van dat gewigt net zijnde,
in 't geheel geene gebaren behoeven ; zutks gnu eerie
belagchelijke flelling zijtt, daar de uitdrukking door gebaren uit eene naneenfchakeling van onderfeheidene gelaatstrrel€l;en en bewegingen van handen en ligchaam is
za'
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samengefteld . Hieromtrent is alleen aan to merken,
dat, bij de uitdrukking derzelve, fomtijds, om geene
to groote menigte van verfchillende bewegingen fchie .
lijk op elkanderen to vertoonen , gebaren kunnen wor .
den achtergelaten , of, zoo zij al gebezigd worden ,
dezelve weinig of niet zigthaar voor den hoorder moeten zijn , indien nawelijk de gedachte , in het afgetrokkene
befchouwd, of bijna van geen aanbelang,of alleenlij .keen
bijvbegfel of vervolg van een ander denkbeeld fchijnt
to zijn .
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e groote gebeurtenisfen, onlangs in Spanje voorD gevallen, de tooneeleii, die er nog opengefchoven worden, doen meer, dan in langen tijd, hat oog
op dat Rijk vestigen, en baren een terugzigt op de
l otgevallen, 't zelve overgekomen . finder deze zijn
boogst oprnerkelijk , en de Vestiging en de Uitdrijving
der Saraceenen , of Mooren , in dat Koningrijk . Ik trof
i n een Engelseh Werkje eene verkorte Gefchiedenis van
beide aan . Niet twijfelende, of het zou zoowel and eren als mij behagen, nam ik de moeite om bet to
vertalen, en aan Ul . ter plaatfinge in uw Mengelwerk
to zenden .
In hope van 't zelve aldaar wader to
vinden, teeken ik mij, enz .

De Cothen in Spanjc leer verbasterd zijnde van derzelver vroegeren moed en dapperheid , begon aldaar hun
Rijksgebied, omtrent den aanvang der Acht[le Eeuwe ,
to verzwakken . Dan derzelver verderf werd verhaast
door do fnoodheid van hunnen Koning RODERICK i want r
ten jare 712, de Dochter van Graaf jux.iAN, zijn Be,
lluur-
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fuurder van de Provincie Ceuta, op de kust vats
Barbarije, weggevoerd hebbende, noodigde de Graaf
de Saraceenen, zijne naburen in Barbarije, eerst om
de Gothen, die wij nu Spanjaarden mogen noemen, nit
Afrika to verdrijven , en vervolgens , onder VITUS ,
lion Caliph , RODERICIt zelfs in Spanje aan to vallen .
Tiiettegenilaande deze loo,oco man in 't veld bragt,
werd hij in 't jaar 713 op de vlugt gedreven en zelfs
geheel ge(lagen .
Waarop de Mooren of Morescor,
gelijk men de Saraceenen noemde , in drie jaren tijds,
wile de gewesten van Spanje vermeesterden , alleen de
bergachtige gedeelten van fituria en Biscaijen uitgezonderd, werwaarts de Christenen ter fchuilpiaatfe vlo .
den, en de lllooten bet der moeite niet waardig por t
deelden hen to volgen .
De zoodariigen onder de Spaanfche Edelen , welke
verfmaadden zich aan bet juk der 11looren to onderwerpen, namen de wijk i .t bet rIflutifche gebergte,
zich troostende met aldaar bet genot to hebben van
de. uitoefening des Christelijken Godsdiensts , en to
VergezeldI
]even onder hunne eigene oude Wetten .
door velen hunner ffoutmoedigfle en krijgszuchtigfle
Landgenooten, vielen zij , nu en dan, met kleine par .
tijen , op de naast bij liggende Vastigheden der Mooren
aan , vergenoegende zich met den behaalden buit en bet
oefenen van wraak, zonder aan vermeestering to denken .
De Spanjaarden , allengskens in magt aangegrooid,
verbreedden hunneuitzigten ; een geregeld befluur werd
onder hen tot fiand ge ragt, en zij begonnen trek to
krijgen om hurt grondgebied uit to breiden . Terwijl zij
bunne aanvallen met onaflatenden moed voortzetteden,
gewekt door Godsdienstijver, door wraakzucht, en de
hope om eerlang hun Land van bet juk der onderdrukking to bevrijden ; terwijl zij hunne ondernemingen
voort- en doorzetteden met den moed van lieden , die
geen ander beroep dan dat des krijgs hadden, en nog
vreemdelingen waren in alle kunften, die den geest verzwakken en bederven, - verloren de Mooren allengskens
yele van de voordeelen, waaraan zij hunnen vroegereii
voorfpoed hadden dank to weten,
De Blown, nieuwe vastigheid vcrkregen hebbende,
wierpen alle afhankelijklteid van de Caliphs af ; zij verwaarioosden cene naauwe gemeenfchap to houden met
hunne Landgenooten in .4frika ; hunne heerfchappij In
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Vardeelde zich in vale kleine Vorflendomtnen ; de
kunilen , welke zij aankweekten , de weelde , welke
deze kuriften invoerden, verzwakten de krijgstucht hunner vroegere inftellingen , en foegen den geest , ten
oorloge gezind en vaardig, ter neder . De Mooren bleven echter een groot Volk, en hadden vele hulpmiddelen ter verdediginge . Volgens den wijdluftigen ftiil der
Spaanfche G,;fchiedfchrijveren, verliepen er acht eeuwen
in bijkans onafgebroken oorlog , en werden er 1700
veldiagen gettreden , eer de Iaatfte Moorfcbe Koningrijken zich aan de Spaanfche wapenen onderwierpen .
De Christenen behaalden hunne overwinningen op
de Mooren in onderfeheidene tijdperken en onder vele
Opperioofden, die ieder het grondgebied, den algemeenen vijand ontweldigd, tot eenen onafhankelijken Staat
verhieven . In gevolge hiervan werd Spanje verdeeld in
zoo vele onderfcheidene Koningrijken als er Landfchap'.
pen waren . In het verloop eener reeks van jaren kwarmen echter, door de gewone gebeurtenisfen van huwelijken, wettige opvolgingen, of vermeesteringen, deze
kleine Vorttendommen onder de heerfchappij der magtige Koningrijken van Castilie en llrragon, en, in 't einde , werden , door de Echtverbindtenis van bERDlWAND, Erfkoning van ~Irragon, met IZABELLA, Koningin van Castilie, in den fare 1481, alle de Spaanfche
Kroonen vereenigd, en ddalden of in dezelfde Linie .
De Mooren, die , gedurende verfcheide eeuwen , bezit behouden hadden van een groot gedeelte van Spanje,
werden in 't einde geheel to ondergebragt door FERDINAND , de Catholijke bijgenaamd , in den jare 1492 . Roewel, to then tijde, hunne Heerfchappij een cinde nam,
bleef echter het Volk . Den .lWooren werd vergund, niet
alleen hunne bezittingen , kleeding en gebruiken , maar ook
hunnen Godsdienst to behouden, even als ten dage hun .
ner eigene Koningen .
De ttaatkundige FERDINAND
fchroomde niet die . voorwaarden to bezweren, in hope,
dat hij vervolgens krachtdadige middelen zou weten to
beramen om dat Volk tot het Christen -geloof to brengen .
Zich in deze verwachting bedrogen vindende, en ziende, dat, na eene proeve van vele jaren , de onderwijzingen zijner Priesteren de bedoelde uitwerking niet
zouden to wege brengen , befloot hij, zonder acht to
ilaaH
,Spanja
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flaan op den Bed, door hem gezworen , geweld to gd+
bruiken tot volvoering zijns oogmerks . -- FERDINAND
gaf voor, dat de Burgers van Grenada hun regt verbeurd
hadden op de vervulling van zijne gedane belofte bij bet
aangegaan Verdrag, door eenen opftand, waartoe fom+
Inigen gekomen waren door de gewelddadigheden van den
Kardinaal XIMENES . Onder dit voorwendfel beval hij,
dat het doodvonnis over hun zou uitgefproken, en daarbij verklaard worden , dat de volvoering van 't zelve
onverwijld zou volgen, ten ware dat zij affland deden
van hunnen Godsdienst . Hierdoor dwong hij vijftigduizend Inwoners van de Stad Grenada , waarvan de
ineesten geen deel in den opitand gehad hadden , om
zich Bekeerden tot den Christelijken Godsdienst to ver+
klaren .
De Inwoners ten platten lande en der kleinere Ste •
den, hoogst vgrbitterd door de gewelddadige behandeling, hunnen Landgenooten aangedaan , en vreezende dat
een zelfde lot hen dreigde , begonnen zich tot wederItand toe to rusten . Dan, eer zij tijd hadden om zich
in ftaat van verdediging to ftellen, kwam FERDINAND ,
niet min vooruitziende en werkzaam dan valsch en
trouweloos , tegen hen op met eene talrijke legerbende,
en, na eene hunner Steden ingenomen to hebben, waar
hij alle de Inwoners door bet zwaard deed vallen, nood •
zaakte hij welhaast alle de andere . &6oren om de wapens
neder to leggen . Hij ftond een zeker aantal, na aan
hem eene geld£omme betaald to hebben , toe, naar
4frika over to gaan . Dan het grootfte gedeelte was genoodzaakt in bet Koningrijk to blijven en zich to Wen
doopen . Zij bleven, ondanks dezen doop, aan de Leere
van MAHOMETH verknocht, en, fchoon zij in 'talgemeen
zich fchikten naar de plegtigheden bij de Roomfche Kerk
in zwang, konden zij niet bij alle gelegenheden hunne
oude verknochtheid verbergen . De Inquifiteurs bleven
beftendig een naauwlettend oog flaan op hun gedrag
velen hunner werden veroordeeld om als Ketters verbrand to worden, en vele duizenden, voor dus een lot
vreezende, vloden naar Barbarije.
Het ontbrak niet aan Vertoogfchriften, die ten Hove
kwamen, de ellende, door dit bedrijf veroorzaakt, affehetfende ; dan deze f}ukken kwamen FERDINAND niet
onder 't ooge, of zij warden van hem fmadelijk verworpen .
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Geen redmiddel werd aangewend, en de Geloofsonderzoekers voeren voort met, zonder bedwang, hun .
tie wreedheid en verdrukking door to zetten .
Gedurende het l,aatfle tijdperk der regeringe van FERDIAiAND, en ilaande de geheele heerlehappij van KAREL,
words van de Mooren zelden gewag gemaakt door de
S,~aanfcbe Gefchiedboekers ; en geven die Schrijvers ons
geen ander berigt, hen betreffende , flaande eene halve
eeuw, dan dat zij beftendig hunnen ouden afkeer van
het Christelijk Geloof behielden . Maar de Geestelijken, kort na de komst van PHILIPS DEN II in Spanje,
zich aangemoedigd vindende door den bijgeloovigen
ijver,welk zijWistendat henVorstgewldigbezil,
de, deden hunne klagten tegen dat ongelukkig Volk op
nieuw, met luider femme, hooren, en gaven herhaalde
fehilderijen van deszelfs hardnekkig en onverbeterlijk
Ongeloof.
G UERRaRO, Aartsbisfchop van Grenada, verklaarde :
„ Zij zijn Christenen alleen in naam, doch 1Wahornethat„ nen in hun hart . Zij komen op l eestdagen ter Misr
„ fe , alleen om de firaffen to ontwijken , welke zij
„ zich anderzins op den halze zouden laden . Zij wer..
„ ken, op die dagen , met getlotene deuren , en 's Vrij„ dags houden zij ongebondene Feestvieringen . Zij bie„ den hunne Kinderen ten Doop aan ; maar zij zijn in
„ hunne huizen niet teruggekeerd , of zij wasfchen ze
„ of met warm water , beflrijken ze , en geven hun
„ Moorfche namen . Zij iaten zich in de Kerken trou .
„ wen, dewijl de wet zuiks eiacht ; maar, t'huis ge .
„ keerd, kleeden zij zich in Moortch gewaad, en vie.
„ ren de Huwelijksplegtigheid met dans en tang ,
„ zieh bedienende van eene muzijk , alleen bij Moo.
~, ren in gebruik ."
Dusdanig eene affehildering der Mooren was regt gefchikt
em een diepen indruk op 's Konings bljgeloovigen geest
to maken . Doch de Aartsbisfchop bevroedde, dat waarfchijnlijk ftaatkundige beweegredenen bij den Vorst
zwaarder zouden wegen , dan die van den Godsdienst
ontleend ; hij voegde er daarom nevens, „ dat de loo„ ren eene verraadlijke verltandhouding hielden met de
„ Turken en de Zeefchuimers, en gewoon waren de kin„ deren der Christenen weg to rooven , om ze of tot fla„ ven to verkoopen, of naar Barbar-Ye over to zenden,
„ om in den Mahomethagnfchen Godsdienst to worden
„ on
perr.
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y, onddrwezen en opgevoed ." - Of er eenige waarheic4
was in het laatfle gedeelte dezer befchuldiginge, blijkt
niet met genoegzame zekerheid ; maar , als men in
aanmerking neemt, welk eene naauwe verwantfchap er
plaazs had tusfehen de Morescos en de Afrikaanfche Mooren , ten op :; igte van Godsdienst , zeden , taal en afkomst, gepaard met hunne vervreemding van de Spaanfche Re gering, met de wreedheden, tegen hen door de
Inquifiiie gepleegd, en hunne uitfluiting van alle posten
van vertrouwen, valt bet gereed to begrijpen, dat hun
afkeer ten hoogften toppunte klom, en kan het geene ver •
wondering baren,dat, de achterdochtvan PHILIPS wakker
gemaakt zijnde, hij bet nood:g l eurde, voorziening to
gebruiken tegen bet gevaar , 't welk hem dreigde to beloopen .
De eerf'e flap van PHILIPS beftond in de Morescos van
llunne wapenen to ontblooten . Te dezen einde zond
hij, onder verfchillende voorwendfels, eenige Regimen .
ten Castilianen , om bij hun in to legeren . Deze maakten
zich meester van eene menigte wapenen van allerlei foort ;
dan , daar de achterdocht der Mooren nooit fluimerde,
hadden zij den toeleg begrepen, en eene groote menigte
wapenen verborgen .
Het kon niet misfen, of deze ontdekking der gezindheid des Konings to hunnen opzigte flrekte om hunne
genegenheid meet dan immer van diens regering to vervreemden : dit gaf teffens, aan den anderen kant, den
Inquifiteuren ftoffe om hunne klagten to vernieuwen ert
to vermenigvuldigen, en ten Hove aan to dringen op de
noodzakelijkheid om krachtdadiger middelen to hanner
beteugeling aan to wenden , dan men tot nog toe gebezigd had . - Verre was de Koning van zich afkeerig
to betoonen van geweldige raadflagen . WVanneer hij
eenen Godgeleerden, met name oRADUY, des raadpleeg .
d e , haalde die Geestelijke , in den echten fmaak eens
Spaanfchen Inquifiteurs , voor hem bet fpreekwoordelijk
zeggen op : „ Hoe minder vijanden, hoc beter ." PHI.
LIPS was hoogst voldzan over dit antwoord .
De Koning, dien ten gevolge, befloten hebbende ,
de bijzondere zoo wel als de openbare Godsdienstoefening der Mahomethanen uit to rooijen , met bet bloed
dier Ongeloovigen uit to wisfchen, en er geen overblijffel van to gedoogen , benoemde een uitgezocht getal
Geestelijken , out to overwegen , welke de gefchiktfl0
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middelen zouden tvezen ter bereiking van dit zijn oog' ,
merk . Zij toefden niet met hunne raadflagen uit to brer .
gen ; en op deze grondde PHILIPS een Bevelfchrift ,
waarbij, op dooditraffe, geboden werd, „ dat voort .
aan de Morescos Been gebruik zouden maken van
„ hunne Moedertaal . Dat zij hunne gewone Kleeding en
• bijzondere Gewoonten zouden afleggen, en in bet vcr„ volg die der Inhoorlingen van Castilie aannemen . Dat
„ zij geene van die Teekens met zicli mogten dragen,
• door welke de Aanhangers van MAITOM TI3 zich de„ den onderkennen. Dat zij zouden aflaten van bet
„ gebruik hunner Baden , die terftond vernield zoudelz
„ worden . Dat bunne Vrouwen niet , gelijk tot dust
• lange , gelluijerd zouden verfchijnen . Dat niemand
„ zou mogen trouwen, zonder verlof van den bevoeg„ den Regter . Dat niemand van de eene naar de andere
„ plaars zou verhuizen , zonder verlof. Dat zij, bij
„ welk eene gelegenheid ook , geene Wapens zoudert
„ dragen noch in bezit hebben ."
Naardemaai de uitoefening van den I11ahomethaarrfchen
Godsdienst , door vroegere Spaanf he Vorften , onder
bedreiging der zwaartte ftraffen , verboden was, were
deswege in din Bevelfchrift geen gewag gemaakt . Dan
de Morescos begrepen zeer gereed en duidelijk de ftrekkiMng der tegenwoordig genomene mastrcgelen, en be .
vroedden , dat zulks de hcimelijke volvoering van bunnen Godsdienst zeer veel moeijelijker dan voorheen moest
makeli , en eerlang ter oorzake zou ffrekken van eene gelheele vernietiging . Dan zelfs, fchoon zij zulke ernftige
gevolgen niet gevreesd hadden , kon men niet to gemoete
zien , dat zij zich geheel lijdelijk zouden onderwerpen
aan de honende regelen, bun bij dit Bevelfchrift voorgefchreven . - De menfchen zijn dikwijls fterker ge .
hecht aan uitwendige regelen en ]evens voorfchriften ,
dan aan dingen , die met bun geluk in een onmiddellijla
verband ftaan . Met deze verknochtheid itrookte de ijver
der Morescos voor hunnen Godsdienst . Hun diep gezette
wrok, wegens de ontelbare wreedheden, zoo langen tijcf
door het Hof der Inquifitie tegen hen uitgeoefend, gaf
klem aan deze beweegredenen, en zette hen aan, liever
apes to wagers , dan aan het nu uitgevaardigd Bevelfchrift to gehoorzamen . Doch, daar zij hunne zwakheid
kenden , en wisten geene help van eenige vreemde Mo.
gendheid to wachten to hebben, kwanien zij overeen .
S s
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om, eer zij tot het opvatten der wapenen befloten, tt
beproeven, of zij door verzoek- en fineekfchriftep den
Koning zouden kunnen bewegen om dit Bevelfchrift to
lierroepen.
Te dozen einde vertoogden zij , dat hunne Kleeding
zeker geene betrekking had tot cenigen Godsdienst, 't
.zij denMahomethaanfchen of den Christelijken ; naardemaal
de Mahomethanen in Marocco, Fez, Tunis en Turkijen.,
zich op, eene wijze , zeer van elkander verfehillende,
kleedden ; terwijl de kleeding der Christenen in het Turkfche gebied dezelfde was als die der Turken ; alsmedt
dat de vordering, dat zij zich allen Castiliaanfche kleetleren zouden aanfchaffen , velen tot het doen van voor
,bun ondragelijke onkosten zou noodzaken . - H'et was
alleen nit zedigheid, dat hunne Vrouwen gefluijerd gingen ; een gebruik, dat op vele plaatfen van Castilie zoo
wel als in Grenada plaats greep . - Hunne Muzijk en,
Danfen grepen alleen op Feestdagen, en enkel als uitfpanu
ring, plaats ; deze hadden geene de minile gemeenfchap
3aiet den Godsdienst , en waren als geheel onfchuldig
mangezien door Kerkvoogden , uitfl:ekende in heiligheid
en ijver . -- Hunne Baden gebruikten zij alleen ter reiniging . De Baden der Mannen waren van die der Vrouwen onderfcheiden en afgezonderd ; en de Christenen,,
man welken het op- en toevoorzigt over dezelve was aau .
betrouwd, konden geen bewijs bijbrengen, dat de Ba .
den, voor Mannen of Vrouwen befiemd, ooit misbruikt
Zwaren tot eenig einde, ftrijdig of met de eerbaarheid of
met den Catholijken God .sdienst . -- Wat hunne Taal
betrof, geliik zij niet konden begrijpen hoe bet 4rabisch
iets kon bevatten tegen het Christendom f1;rijdig, zoo was
bet hun onmogelijk , op eenmaal het gebruik daarvan
ter zijde to flellen, daar zeer velen onder hen veel to
verre in jaren gevorderd waren , om eeNe nieuwe taal
nan to leeren ; in vele plaatfen des Lands werd geene
andere dan de Arabifche gefproken , en waren er geene
middelen voorhanden , waardoor men bet Castiliaans h
kon aanleeren . - Zij befloten die voordragt met betuigingen van hunne getrouwheid aan den Koning, en met
hem to herinneren, hoe zij den Vorst, in diens buitenJandfche oorlogen, veelvuldige proeven gegeven haddeta
van hunne gehechtheid en gehoorzaamheid .
De Mooren hadden, zoo 'tfchijnt, geentoegangomde,ge Verklaring bij PHILIPS of to leggen . Dezelve werd hemm
aan.
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aangeboden door DEZA, Kanfelier van Grenada, die onderlt,nnd werd door Don JUAN HENRt.QUEz, Don AN.
TONi0 DE TOLEDO, door den Prior van Leon, en den
JVlarkzraaf VAN MONIiEJAR, Kapitein-Generaal vaii het
rio
t
.
Landfchap . Laatstgemelde Edelman fpaarde geene .-i
t o orn Ironing PHILIPS van diens opzet of to brengen ,
vertoogende, dat hij, uit hoofde van de kennis, welke
hij aan de Morescos had, zich overtuigd hield, dat een
openlijke Opltatict het gevoig zou Weaen van de bewerkftelliging dezes Bevelfchrifts . Dan do Vorst, die zijn be .
fluit na rijp beraad genomen had, volgens den raadllag
van zoodanige Raadsheeren & .ls blj hem in de hoogfte
achtiug en bet meeste vertrouwen itonden , was doof
voor alle vertoogen ten tegendeele , en gaf aan deft
Markgraaf STAN bioNDEJAR onrniddellijk last tot het mad
ken van fchikkingen , om geweld to gebruiken , ingeiralle hij zuiks noodig mogt vinden .
(Hot vervolg en Plot hierna .)

t?ARIGTEN, WEGENS EENIGE, OP AARTSVADERL!JKE
WIJZE LEVENDE, GEZINNEN IN FRANKRIJK, IN HZT
LAATSTE VIERDE GEDEELTE DER JONGST AFGELOOPENE EEUWE .

n korten tijd v66r dat de Omwenteling in
beitonden er in het Gebergte van
N o voorviel,
niet verve van
eenige zeer belangwekkende
gne,

Thiers,

Frankrijk
Auver.

voorbeelden van Aartsvaaerlijke levenswiize en be{tuur .
Verfcheide eenzaarn gelegene Dorpen werden bewoonct
en bezeten door eenige Gezinnen , die de namen droegeri
van Tarantd, Baritel , Bourgade , Beaujeu , Guittard,
enz . Een verfag van de laatstr emelde zal ons de andere,
waarbij dezelfde inrigting en levenswijze plaats grijpt,
teffens doen kennen .
Het Dorp, bewoond door die den naam van Guittards
dragen, is op omtrent eene halve mijl ten noordwesten
van de "tad Thiers gelegen . In Hooitnaand des jaars 1788
vas het Gezin der Guittards woonaehtig in het Gehucht , Pinon geheeten . flet was verdeeld in vier onderfcheide Huisgezinnen , to gader negentien peso •
n en, , Mannen , Vrouwen en Kinderen , ititypakende .
S S %
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Daar dezen met geene mogelijkheid bet werk , 't geeri
daar to doen fond, konden verrtgten, hadden zij dertiert
gehuurde Dienstboden . Dit Gezin wordt gezegd , in
dit viek, fints de Twaalfde Eeuw gewoord to hebben .
I-Jet beftnur dezes Gezins was aartsvaderlijk, docli
verkieslijk . De leden kozen, bij meerderheid van item .
men , onder zich een Opperhoofd . De dus verkozene
neemt den naam van Meester aan, bezit her gezag eens
Vaders des geheelen gezins, en is verpligt, over alle de
belangen van 't zelve een wakend oog en toevoorzigt to
houden . Alle de leden des gezins werken to zamen ten
n1gemeenen beste . Zij wonen en eten to gader, worded
op algemeene kosten gekleed en gevoed uit bet gemaakte
inkomen, en leven als zoo vele broeders err zusters in
's vaders huis . De Meester des huisgezins, of bet Hoofd
der Familie , ontvangt bet geld , koopt en verkoopt ,
geeft last tot bet noodige herftel aan de woningen en aan
elk zijne taak, regelt alles, was den oogst, de wijnlezing en her vee be'treft. hlij is echter verantwoordelijht
aan de zoodanigen, van wier keuze hij zijn gezag ontT'eent . Her ontbreekt ook niet aan voorbeelden der afzettirge van dusdanig een Meester , wanneer de algeineene item oordeelde, dat hij misbruik gemaakt had van
her vertrouwen, in hem gefteld .
Eere Vrouw heeft desgelijks bet hoofdbefluur over de
taken binuen's huis ; zij wordt Meestresfe geheeten . De
keuken, de hoenders, bet linnen en de klcederen ftaarz
under hare zorge . Zij heeft gezag over de Vrouwen vans
bet gezin , en words bij meerderheid van ftemmen geko .
Zen . Zij kan afgezet worden , als zij misbruik maakt
van bet hair aanbetrouwd vermogen .
lHet is eene vaste wet in dit gezin, dat de Meestresfe
de Vrouw of de Zuster net moet wezen van den Meester ; naardemaal, 'in zulk ecu geval, deze twee, op eene
verregaande wijze, misbrruik zoude* kunnen waken van
her vertrouwen der overigen, ten eigen voordeele .
IIet is, daarenboven, eerie onverbrekelijke wet in dit
gezin , en -daarvan hangt her voortdurend beflaan af,
jiooit eenige verdeeling to den algemeenen eigendom to
gedoogen . Noch bij huwelijken , noch bij iterfgevallen , words deze regel overtreden . Indien eerie jonge
Docker uit bet Gezin van Guittard trouwt en van Pinoss
vertrekt, ontvangt zij eene huwelijksgave van zeshonderd Livres,, dock heeft gceu verderen eisch op de bezit-
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zittiugcn der ) :amilie . Eenigen hunner Jongelingen, die
zich elders in de wereld gaan nederzetten, krijgen bij
bun Vertrek even zoo veel, en verliezen alien verder regt
op de gemeene bezitting .
Dan de meeste :i der Jongelingen verkiezen als Land'workers to blijven . Eenigen tijd geleden was er cen, die
den Gecstelijken that verkoos ; hij werd Kanunnik vaa
Thiers, doch hij behield Reeds eene teedere gehechtheid
aan zijne geboorteplaats . Om de emeenfchap daarniede
to onderhouden, had hij eene kleine woning voor zich
to Pinen laten bouwen, waar hij twee of dric dagen iii
de week aangenaam doorbragr bij de hem dierbaar geb!e .
vene bloedverwanten . I-lij itierf in den jare 1783 , en
zijn huis bleef zonder bezitter . De toenmalige Meester
der Gemeenfchappe was een Neef des overledenen ; en
hij fcheen , zoo uit hoofde van zijn Meesterfchap also
$loedverwantfchap., geregtigd om bet ledig gelaten huis
to betrekken . Maar dat huis, hoewel zeer nederig eri
eenvoudig opgehaald , was beter dan alle de overige .
Ware de Meester beter gehuisd geweest dan zijne broe,
ders en gelijhen , zulks z ou jaloezij verwekt hebben .
FIij wilde dus niets bijzonders voor zich van dat huis
hebben ; en bet word , met algemeene toeftemming, gefchikt, om, wanneer er vreemdelingen van eenig aanzien
onder ben kwamen, die aldaar to ontvangen .
Somtijds nemen de Guittards zich Vrouwen uit andere
Gemeenfchappen , even ge 1 ijk zij hare Dochters aan die
van andere Genicenfchappen laten huwen ; doch mcestai trouwen zij onderling . Dan , alien wederzijdfche
bloedverwanten zijnde, eu door die huwelijken nog na .
der aan elkander vermaagfchapt wordende, kunnen zij
niet trouwen zonder de noodige Kerkelijke vergunningen . Doze zijn hun altoos gereedelijk toegeftaan door
de Bisfchoppen van Clermont : lets , 't welk een bewijs
oplevert, dat dit Gezin altoos geacht geweest hebbe .
Het geheele getal der Beesten bij de Guittards to Pi;ion
beftond, ten tijde van bet fchrijven dozes berigts , uit
ilechts drie koppel Osfen , dertien Koeijen en achttien
Schapen . De huizen zijn in gaeden itaat, en zoodanig
ondrrliouden, als men van welgezetene boeren moet verwachten ; doch zij hebben bet voorkomen der woningen
van werklieden . Geene pracht altoos van binnen : de
eenvoudigfte ftoelen, bedfteden, kasten van vuren-hoot .
De tegenwoordige Meester is de cdnige, die een least be .
S s 3
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zit van eiken- en notenboomen-hour . Hij heeft ook can
zilveren zakhorlogie , hem door zijn' Oom den Kanunnik getnaakt . Hunne linnen en wollen kleederen zijn
bet work van der Vrouwen harden . De Mannen bouwen , met behulp der knechts , de huizen, en brengen
er de noodige herll-elling aan toe ; zij vervaardigen al
hetgene tot den akkerbouw vereischt wordt , ook bet
vaatwerk otn den wijn in to bergen : geen werkman ,
Keen kuiper roepen zij ter hulpe . Niets gaan zij ter
markt koopen, dan zout en ijzer . Elk hunner is, als
"t ware, een ROBINSON CRUSOE, in ftaat tot bet verrigten van alle nuttige kunstwerken, zoo verre althans als
zijne behoeften vorderen .
Behalve die gevallen , waarin de aard des arbeids de
IVlannen verpligt om afzonderlijk to werken, werken zij
to gader . Zit hebben een groot vertrek, altoos zeer net
en rein gehouden , waarin zij zamenkomen om to eten . Do
tafel wordt aangerigt voor de Mannen ; zij worden van
de Vrouwen bediend . Als de eerftetl gedaan hebben ,
vervoegen zich de laatften ter tafel . Bij dit vertrek is
eene foort van kapel , waarin can CHRISTUS- en MARIAbeeld ftaat . In deze kapel komen zij alle avonden to
amen tot bet gebed : de morgengebeden doer elk voor
zichzelven .
Buiten bet dorp of gehucht zijn de Guittards eigenaars
van een bosch , landerijen, eenige wijngaardbergen en
een aantal kastanjehoomen .
De grond hunner lande .
iiijen is fchraal ; men teelt er niet op dan rogge ; en
de tweeendertig monden, die er dagelijks den kost moeten hebben , laten hun van de jaarlijkfche opbrengst
des graans niets om to verkoopen over . Desniettegen .
ftaande zijn zij zeer mild . Geen arm mensch klopt er
onverhoord aan ; hij krijgt foep of brood : vraagt hij om
nachtverb'ijf , bet words hem verleend . Zelfs hebben
;zij een vertrek, waarin zij de bedelaars laten flapen . In
den winter ltrekkeil zij hunne liefddadigheid zoo verre
uit, dat zij do omzwervende armen in bet bakhuls ter
verwarminge innemen .
Jit de herberg to Thiers , waar ik gerniddngmaald
had , zegt de Heer LE GRAND , was iemand, buiten
,aiijn weten , naar Pinon gedaan , om de inwuners van
tlrijne komst to verwittigen . Bij mijne aankomst zag
ik, dat de Gui,ftards zich verkeeed hadden, en op mij
eaten to wachten . In de wijze, op welke zij mij outVill
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v ingen , was iets eenvoudigs en eene vriendelijkheid ,
welke de befchrijving to boven gaat . Deze ontnioeting,
hij het gezigt van dit Aartsvaderlijkgezin, waarin ik de
grijsheid en de kindschheid aantrof, maakte op mij eenen
diepen indruk . Met bet grootfle genoegen zag ik de
kieine meisjes rondsom de moeders dringen ; de moeders , net gekleed met fiieeuwtvitlinnen, leidden eenige
kinderen bij de hand, en droegen andere ; --- bet geheel
was -eene fchilderij van eendragt, gezondheid en onfchuldig levensgenot, welke dit kleine Gemeenebest vau
slloedverwanten aanbood.
Ik voor mij twijfel niet, of lengte van tijd en eenpa .
rige betrachting van deugd geeft aan de gelaatstrekken
een' daarmede overeenkomenden indruk, en fchenkt zultie karakteristieke uitzigten, die voor vele geflachten de,
kenmerken van herkomst dragen . In de dand, er is ii
het gelaat tier Guittards van Pinon iets , 't welk den mate
wan waarde , van waarheid en eerlijkheid aanduidt ; -•
bij de Vrouwen flraalt zedigheid en d et.gd door, op eene
wijze , zoo kennelijk , dat niemand daarin zal mistasten - alsmede iets , waaraan ik geen' naam weet
to geven 4 eene bijzondere en onderlinge Familie-gem
lijkheid .
De Meester trok boven alien mijne opmerking.. lit
zijne Heeding had hij niets bijzonders ; doch zijne ge,
heele gedaante fcbeen mij juist toe, die to wezen, welkei
de Dichters zich gevormd hebben , als zij hunne uiterf#e
pogingen to werk flelden , om de treffendfle en meest
belangrijke befchrijvingen to geven vat. den Man, in de
hoo ; fte waardigheid der menfchelijke geflalte . Hij ge .
leidde aan zijne hand zijn' Zoon , een der fchoonila
jongens, die ik immer zag .
Des verzocht, trad ik binnen, en zat order dit Aartsvaderlijk gezin neder . De Moeders en de Kinderen verzamelden zich om mij henen ; de Mannen flonden buiten or, in cen' kring . -- Na eenig gefprek, geleidde de
Meester mij, op mijn verzoek, over de plaats buns verblijfs rond . Onder het wandelen vroeg ik hem, welke
middelen hij gewobn was to gebruiken, om zijn gezag
to handhaven ? Hij betuigde mij, tot nog toe zich niet
in de noodzakelijkheid bevonden to hebben tot bet gebruiken van zoodanige middelen : alien waren zij pligtmatig bedacht op het algemeen belang . Hij voegde er
bij , dat, order zulk een aantal Mannen en Vrouwen,
S 6 4
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bet niet kon uitblijven, of er inoesten nu en dan eenige
oneenigbede : : ontlaan . Dan , in zulke gevailen vordt
wegens bet verfchil geflprol,etl, wanneer wij 's avonds
aan tafel gaan . Ik beweeg de partijen om to zamen to
drinken en elkander de hand van vriendfchap to bieden,
en ailes is ten einde als wij ons tot bet gebed begeven ran , eens bevredigd, borrelt zulks niet weder op .
Onze wandeling eindigde bij het huis, door zijn'Oom,
den Kanunnik , eertijds bewoond . Zeer (fond ik veriteld,
bier een maaltijd voor mij bereid to vinden , bettaande
nit brood, kaas en wijn . Ik kon niet weigeren den wijn
van Piron to pro even, en dronk van ganfcher harte de
duurzaamheid van het geluk en den voorfpoed der

Cuittards .

Eenigen tijd na dit afgelegd bezoel: werd door liet
Staatsbeituur een teeken van onderfcheiding aan ditGc.T
hucht gegeven, 't welk de Meester als een gordel zou
dragen . Dan dit onderfcheidingsteel:en is, wanneer de
Omwenteling alle dusdanige teekens wraakte, mede verloren gegaan .

DE INRRIMPING, OF EEZVINIGING .

Een Huisfelijk Tooneel.
De Heer

Pcrjonen :

VOLHOUDER.

.flevrctlw VOLHOUDER.
De Dechter MARIA.
De

20014 J A K O B .

fleer VVOLHOLJDER . Gij begrijpt, mijne Waarde ! wij
moeten , uit hoofde der Pelastingen en andere dringendp
oorzaken, iukrimpen ; op den ouden voet kunneu wij niet
voortleven .
Illevrouly VOLHOUDER . Zeker, mijn Lief! dat is noodzakclijk .
,7ufFr. MARIA. 1k moet Papa en Mama ten voile gelijk
geven .
D1evr. V. Het is eene zaak van volitrekte noodzakelijkheid,
hoe zwaar het mij op °t hart drukke .
De Hr . V . 1k verheug mij dat gij beiden zoo denkt,
plndat v wanneer men zamenElemt omtrent eeue en dezelfde
zaak V

UE INKRINIPING I OF BEZUINIGING*
z„ak ,

grinden .
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men her gereed ell tot wederzijdsch genoegen Iran

Mevr. V. Nooit heb ik des getwijfeld . -- Ik verwacht,
dat gij eenige voegelijke middelen van Bezuiniging zult voorflean .
De Hr . V. Welaan dan, ik denk dat wij her zeer wet zonder eigen Rijtuig zuilen kunnen flatten , en , als 't noodig is,
4e en Fluurrijtuig netnen .
.Mevr . V . [let Rijtuig, mijn Waarde!
De jonge ;j•uf:- . en de jonge Fleer V. to gelijk. Het Rijtuig,
Papal
want bet duet weinlg
De Hr. V. Je , bet Rijtuig
dienst .
.Mevr . V. Hoe, mijn Waarde ! War bet Rijtuig betreft,
weet it, naauwelijks hoe ik dazromtrenc denk. Her r her
bet Rijtuig weet gij,dat wij reeds cenige jaren gehouden hebben - en bet zou zulk een vreemd opzien baren
Yonge guf. Ja, gewis zou bet dat!
Mevr . V . Bedenk, war de wereld er van zal zeggenI
De Hr . V. flat beteekent niets , wet de wereld er van
zegt ; wij moeten weten, war wij kunnen opbrengen en uit .
voeren . Ik wil mij van mijnen pligt kwijten, en echter, in .
then ik kan, mijzelven uiet benadeelen .
JIlevr. V. Maar gij weet, lieve Alan! wij moeten voor't
oog der wereld ons fatfoen houden ; en fcbaften wij ons Rijtuig af, dan zou bet fgliijuen, als of wij bet niet langer konden houden . Nietriand zal denken, dat wij her, van wage
de drukkende opbrengften, .uit Economic doen . -- Dan zeker,
Zoon jAKos! gij zoudt uw Rijpaard wet kunnen misfen ; er is
geene dringeude reden om dit to houden .
JettoB . Mijn Rijpaard, Mama! War wilt gij dat !k zon
doers?
Mevr . V. Doen? - Wandelen . Gij zijt jong, en er is
geene gezonder beweging.
JAK oB .
1k mag kunnen wandeten, Mamal en er mag geene gezonder beweging wezen ; maar kan ik her, met dat alles,
zonder Rijpaard ftellen? War vertoon zou bet maken, als
Mijnheer S. of Mijnheer G. mij uitnoodigde om can toertje
to doen, en ik dau zou moeten antwoorden : Ik houd geetz
Paard meer!
ltlevr. V. 61 Dat is hard!

De 11r . V . Welaan, teat ons bezien, war wij anders kunnen bezuinigen .
Mevr. V . In de daad, miju Waarde! Ik zal u lets voorflaan, dat veel zou uitwinnen . Indian gij er uwe toeftemming
tan wilt geven . . .
De Dr . V. Toeflemming ! Ja , daar ben ik gereed toe, war
het ook moge wezen . •- Inkrimpen moeten wij,dat float vast .
S S 5
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Mevr. V. Dan , miju Waarde ! denk ik, dat wij, door,
bet Wijndrinken of to fchafFen , 's jaariijks eene geheele font
zouden uitwinneu .
De Hr. V . Wijn ., miju Lief!
Wijn, zegt gij? Hemel!
hoe kan u dat in de gedachten konien .
. V . Zeer natuurlijk, omdat dit Artiket eene ganfche
;
JIM,
fom in 't jaar uitmaakt, en gij uwe gereedheid ter Bezuini
ging verklaart .
De Hr. V. Zeker, Mevrouwt in ailes, wat overrollig is
en redelijk .
Man to ;eifchen dat ik geen iesch Wijn aan
yen' Vriend zou uisfchenken , is zulk eene vreemde , zulk
eene verkeerde Bezuiniging . . .
Mevr. V. Ik geef u gelijk, Mijnheer ! Doch ik meende
niet , dat gif geen flesch Wijn zoudt fchenken ; maar er is on.
derfcheid tusfchen Wijn en Wijn ; r* die dure Wijn!
De lit. V. Loop, loop! gij verfiast niets van-de zaak .
Ik moet leven zoo als ik gewoon ben. - Mijn Ke'der er aan
to geven , komt geheel niet in bedecking ;
ik kan dat
denkbeeld niet dulden .
Mevr . V. Mijn Waarde! ik zou dit niet voorgeflagen hebm
ben, indien gij niet verklaard hadt, uwe tocRemming tc zul.e
len geven aan at wat ik voordroeg.
De Hr. V. Ja zeker, maar 211es in redelijkheid ; doch dit
voorftel is zoo ongerijmd . dat bet, verfchoon mij, beneden
uw verftand is , daarvan to fpreken .
Mevr . V. Ik fiem bet toe, indien gij denkt, dst er andere
Artikels van Bezuiniging zijn .
De Hr . V. Andere Artikels! Ja, in menigre zijn er, waar
in wij kunnen iuktimpen , zouder dat iem : nd het inerke ,
en zonder dat wij er zelte hinder bij hebben ., Bij voorbeeld,
ons anudeel, 't geen wij hebben in de Loge van de Opera bij
F . ; dit koint ons op zichzelve, buiten hetgeen er bij komt,
's jaarlijks, gelijk gij weet, op een fommecje to Ryan .
Incur . V. Goed ; ik heb er niet veel tegen . 1k wit ruin
goo gaarne in 't Parterre zitten .
MARIA . Ik ben daar heel liever .
Meyr. V. Dat is ook miju geval.
De hr . V. Holly I bet Parterre , zegt gij ? dat zou
Suet veel beter wezen . Ik meende er de Opera geheel aan
to geven.
Mevr. V. Zeker, miin Waardef gij kunt dit niet in goeden ernst tneenen .
MARIA . Vader wit met ons railleeren . Flij zegt bet alleeit
om to hooren wat wij zullen antwoorden .
De Hr. V. Op mijn woord, ik fprak nooit in volkomener
ernst . - Ik wit niet zeggen dat dit toereikend zou weteta
tot ons ooginerk ; maar bet zou lielpen, en met eenige andere
dingea vau gelijken card . . .
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flet'r. V. Min, wat keuzelt gij !
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J\'IARIA, Hoe! de Opera er non geven .
1Jevr. V.
Indien gij in ernst fpreekt , Mijnheer I dan
verzock ik mede in ernst to mogen fpreken , en ik vraag u
volftrekt af, of bet ons zou voegen, ons van eene plants des
Vermaaks re verwijderen , die wij jaren lang bezochten , en
dat alleen uit Huishoude!ijkheid!
De Hr. V . Er zijn veel flimmer redenen dan Huishoudelijkheid. A Wat dunkt u van gebrek?
Mevr . V. 6 ! Dat is geheel de zaak niet . Wat de Opera
betreft, het is om de Opera zelve zoo zeer niet , maar bet
is eene gefchikte plants om zijne Kennisfen to zien en re
ontmoeten, en bet zou zoo veel opziens baren, indien ivij er
van a£zagen .
Daarenboven F-- zou onze reden weten,
fchoon dezelve voor anderen eene wiji verborgen bleef.
De Hr. V . Wel nu dan, denkt gij niet dat wii er onze
infchrijving in de Concerten tan zouden kunnen geven?
Mevr . V. Dat zou ik met al mijn hart doen ; maar bet is
onmogelijk .
De Hr . V. Onmogelijk?
JAR0B . Volftrekt onmogelijk .
Mevr. V . Volftrekt ; dewijl aile de Inteekenaars van bet
laatfle jasr zullen worden opgewacht, en niemand kan wei .
geren to komen .
. Alles zon deerlijk in de war loopen .
KOs
MARIA . Heden , Papa ! wat zouden wij aeggen tegen
Mijnheer gUARTETTO of Signor S(UALirtI, als aij hunne kaartjes voor bun Benefit aanboden ?
De Hr . V. Glj zoudt ze kunnen weigeren nan to nemen .
Mevr. V. Dezelve weigeren ann to nemen I -- Neen, dat
kunnen wij niet, dat kunt gij niet ; dan zou uw naatn van
het Orchest tot den ingang klinken, als die van een perfooti,
to arm oils eenige Concertbriefjes to betalen !
De Hr. V . Voorzeker, door is lets in dit alles
. en
nogtans , mijne Waarde I wij ntoeten beztlinigen . Ik ~denk,
dat Mcrr. V. Met uw verlof, Mijnheer I ik bedenk lets , dot
genoegzaam zal wezen, voor tegenwoordig althans .
De Hr. V . Spreek dan of), eII 't zal gefehiedext . 1k heb
vast befloten -Rlevr. V. Verkoop uw Jagtgtreedfehap, uwe JAgthonden .
De fir. V . Nu, nu, mijue Waarde! fpot gij er wat mede .
-- \Vat tot de Jagt behoort, mime Jagtltotiden verkoopen!
ken aardige jokkernij voorwaarI Moor kom, kom, wij moe .
ten ernflig fpreken, van dingen, buiten welke wij bet kunneti
liellen, wezenlijk kunnen ftellen .
1!levr. V . \Vel, mijn Waarde ! op de geheele lijst onzer
be-
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bezittillgen weet ilc fliers , waarvan gij gemakkelijker en ge .,
voegelijker kunt afiiappen .
De Hr. V. Mijue Jagthonden ! . . . Mevrouw!
Mevr. V . Ja, ucve Jagthonden! Van war dienst zijn ze?
Zij kosten veei gelds, en gij kunt niet zeggen dat gij door de
Jagt uwe gezondheid bevordert : want gij jaagt op zulk eene
wilze , en drinkt daarna zoo ruim en rijltelijlc, dat gij altoos
veel flimmer er aan zijt, dan bijaldien gjj fail bij uw vuar
waart blijven zitten .
De Hr. V. Dat is alles vooroordeel, mijne Waarde! Men
lnoet, dit is reeds meerrnalen en met grand aangemerkt, een
goed gelant blijveu vertoonen . Gij weet ik heb veele hooggeachte Vrienden , die ik zeldzaam zie dan in den Jagttijd .
Wij Irebben een vast gezelfchap . Wij zijn verpligt elkander to
aien en to onthaien . Zulk eene veeljarige verkeering en verbindtenis op to geven , zou het onbevalligfte ding op den
aardbodem wezen . lit zou mile aangezigt bij nlifne oude
Iiennisfen niet durven vertoonen,
JAxor; . Hierin, Papa! moot ik met u ten voile inltemrnen.
Op dit ftuk, Mama! zijt gij niet gevat.
Jllevr. V. Maar war dan?- Denkt gij niet dat wij to veel
Dienstboden hebben ?
De Lir. V, Juist dacht ik daarvan re fprelcen . -- Mij
dunkt wij zouden er twee of drie kunnen misfen .
Mcvr . V . 1k bcn geheel van uw gevoelen . Uw Lijfknecht,
bij voorbeeld.
Dc fir. V. Neen, mijn Waarde, dat katl ttiet ; niaar daar
is uw Franjihe Kipper.
Mevr. V. Mijn Kapper? LIemel l hoe zou ik he, buiten hem
1 unnen flellen?
MARIA .
1k berinner mij, hoe, Wen LA FLEUR ziek was,
de dapper, die zijne plaits vervulde, van Mama en mij Moliken maalcte . -- Doch daar is de knecht van Broeder jAlios ;
zeker irij doet geen dienst, aitbans geen nut .
JAxoa. Geen dienst I geen nut ! Ik bid u , denkt uwe
wijsheid dat ilc bet zonder hem kan flellen? Wie zal mijn
Paard oppasfen?
11\IARIA .
Gij zeif , Broeder ! gij zijt oud genoeg en beboorde wijs genoeg to zijn om dit to kunnen doen .
JAxoB . Zeer fraai uitgedacht, fchrandere Zuster! -- meat
Zcanneer gij fpreekt van kneehts afdanken , ik bid u war
dienst doet W'ILLEM?
New-, V. WII,irnr moot achter op bet rijtuig Man .
JAxoII . Dar kin Tuo:vIAS wet doeu ; zeker zijn er geen tivee
lioodig.
Mevr. V. Gij zijt een zotskap van een jongen ; gij weer
niet war gij praat .
De
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P c Flr. V. 'CVel, mijne ?Vaardile! wil hebbeii tot dus verre
weinig of hover geene vordering gemaakt in onze bezuinigingen ; en nogtans bond ik mij verzekerd , dat wij alien overeenfemmen in de uoodzakelijkheid van dic fink , don wij
niet?
1tl vr . V. Zeker, mijn Eieft niemand kan gereeder wezen
dan ik, om zoo veel mogelijk in to korten . Ik bragt bij ons
trouwen weinig gelds aan ; alles ben ik aan uwe edelmoedigheld verfchuldigd : bet is daarorn mijn pligt, over onze bezictingen to waken. Ik hoop dat wij bet zullen wezen to fchikken, om alle ongelegenheid, uit die verwenschce belastingen
ontftaande , of to weren , en wel zoo , dat de wereld geene
verandering in onze levenswijze merke . . . .
De Hr. V. Coed! daar valt mij lets in . Wanneer,gij afliet om zoo vele avonden zoo grof to fpelen , dat zou veer
befparen.
Mevr . V. 0, mijn Man! verbeeld u voor een oogenblik,
welk een vermoeden er op ons zou vallen - een vermoeden,
dat uwe eer en goeden naam voor altoos zou bederven - een
vermoeden van de alierakeligile natuur !
De Hr. V. Goede Hemel, mijne Waardet welk vermoedea
kan dat wezen?
1Wevr . V. Het vermoeden dat wij geheei bankroet zijn . Weet
gij een voorbeeld van iemand, die ophield to zettcn, eer hij
geheel gerui'neerd was ? Ik geloof gij zult moeite hebben
biervan een voorbeeld to vinden . En dan met den vinger nagewezen to worden . . . 0, foei! - bet is zoo flim, als veer
een Man, dat men hem uitjouwt over zijne bloohartigheid . ,
of over de menigvuldige malen dat hij gefagen is . -• - Mast
ik heb lets bedacht, waarvan wij ons dadelijk kunnen ontdoen , en dat ous ruim en rijkelijk bet noodige zal epleveren .
De Hr . V . Ik zat bet met blijdfchap hooren, en gij hunt
Slant maken op mijne onvetwijide toeflemmiug .
Mevr. V. Ik bedoel den verkoop van onze Juweelen ; wij
hebben er vijfmnal meer dan noodig is .
De Hr. V . Onze juweelen , mijne Waarde? Neen, geen
enkele fleen zal ik coeflemmen dat verkocht worde !
Mevr . V. Waarom zoo heftig, mijn Kind? Niemand draagt
titans Juweelen .
De Yr . V. Ik bekreun mij niet, wat men tegenwoordig
doer. De Mode lczn veranderen, en de Juweelen weder in
zwang komen . Gebeurt dit niet, zij zijn van overlang in de
Familie geweest, en dearenboven zeer kosrbaar . Ik kan niet
verflaan tot bet verkoopen van Familieflukken .
Jtlevr . V. Zeer wel , itt heb des niet meer to zeggen . Ik
had geene andere beweegreden tot dit voorfl :el, dan een oprQqt v4riatlgen oin cute tering in to kritnpen naar de mate
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van onze inkomfien . En indien gij eenig ander fl:uk van be .
zuiniging hadt hunnen voorftellen , met de welvoegelijkheid
bellaanbaar, ik ben zeker, dat -De Hr. V. Ja , en zoo zeg ik ook , indien gij lets kunt
opnoemen, beftaanbaar met onzen rang en de figuur, welke
wil maken , geen Man zou bet met meer gretigheids omhelZen, din ik. Maar hetgeen gij tot hiertoe hebt voorgeilagen,
moet gij bekennen , was zoo verkeerd , zoo Iilevr . V . In de daad, miju Waardei en gij moet tevens
erkennen , dat gij niet zeer gelukkig geweest zijt in uwe opgave van hulpmiddelen . -- Nogtans twijfel ik niet in bet
minfte, of wij zullen ze in ruimte vinden .
De Hr . V. Ik twijfel er ook geheel niet aan .
Xevr . V. Noch ik . en ik ben ten voile overtuigd van de
noodzakelijkheid der Bezuiniging .
De Hr. V. Gij kunt daarvan niet meet overtuigd zijn
dan ik.
(Zij fcheidden , en hebben dit onderwerp to meermalen bij
de hand geiunisen , dan altoos met denzelfden onvruchtbaren uitflag.)
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Eene Zedelijke I"crtelling.
was het fchoonfte en ongeiukkigtle meisje in
Sin hot
eene kleine find van Sile/e. Hare moeder was van hear
kraambed overleden ; hear vider, een eerlijk landa
ARA NELKEN

man , had, bij ziin flerven, hear order bet opzigt van Cone
Inoei platen , die, in alle hare trekken en manieren, den
trots bewnarde van eerfte Kamerjufer van eene Gravin van bet
$ . Roomfche Rijk geweest to zijn .
Ilet orbefcheiden en
flijfzinnig karakter van Juffrouw DORETIEA BABECit was de
geefel van alle de ionge lieden in dat gewest .
SARA, in hear zeventiende jeer, werkzanm van den morgen
tot den avond zorder tusfchenpoozeu, en telk ,_ns voor hare
moei bevende, had nooit den inval gehad, dat zij cen wonder van bevalligheden en fchoonheid was . De jonge kwee .
keling van eenen Wondheeler, hear buurman . bad het maar at
to duidelijk gezien ; hij fchoor de aanzienlijkfle lieden van de
fled , en eensklaps verwearloosde hij zijne doorluchtigile Hall .
ten . Voorheen vermaakte hij dezelve met bet vertellen van
politiek of wader nieuws ; maar nu, wanneer hem gevraegd
word of hij wac nieuws had, wist hij niets anders to antwoorden, dan dat hij SARA had zien voorbijgaan, dat SARA
heel Rlooi, en Juffrouw BABECS heel affchuwelijk was. Nooit
had
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g r ad ALBERT (zoo heette de jongeling) deze geduchte moei
durven aanfpreken : wanneer hij dezelve met hare nicht aan
de dear zag, bekroop hem telkens de lust om bij haar een eerbiedig compliment of to leggen ; maar Juffrouw BABECxs oogen
waren zoo verfchriltkelijk , dat de acme jongeling zich , zoo
veel hij kon, fpoedde, om zijn' hoed • tot den grond toe voor
haar al' to nemen , en in zijn meesters huffs de vlugt to
nemen .
Het Geval, echter, welk niet zelden de Liefde begunfligt,
verfchafre hem eindelijk de gelegenheid om zijn hart to opefen . De geheele clad was uitgegaan naar het feest van eeir
naburig dorp : ALBERT, in zijne treurige overdenkingen verzonken , keerde, in eenzaamheid , met bet vallen van den
nvond, Tangs een bumenpad, fterng . Wat zag hij, twintig
fchreden vouruit? jufl'rouw RABECL en SARA . Hij wilde zijnen tred verhaasten ; maar zijne beenen werden als vascgehouden . Het begon to regenen, en SARA had cent nieuw hoedje op! ALBERT voele zijnen moed herleven ; hij nnsdert, neemt
zijnen rooden zijden doek van den hals, en verzoekt bet
meisie, haar dien om bet hoofd to mogen winden . juffrouw
BABECx ziet hem met verwondering aan, en, de trotfche houding aannemende, met welke zij voormnals zich wapende ,
om den ingang van bet kabinet der Gravinne to verdedigen :
• Wat wit Mijnheer ? " vraagde zij op een bitfen Loon . -~
,, Ik ben bang, Mevrouw, dat de hoed, de linten van de
• Jongejuffrouw . . ." - „ Gij hebt haar die niec gege• ven, Mijnheer ." ..-„ „ Maar , Mevrouw, hare pezond'• heid1 zij is verhit ; indien eene verkoudheid . . : - ..
„ dien zij ziek worde, zing gij, Mijnheer, haar niet oppas .
• fen . Adieu!" Hfermede keerde zij hem den rug toe :
SARA's oogen fchenen hem to bedauken , en om verfehooning to
r aged . Hij bleef ftokftijf flaan .
's Auderendaags bediende hij werktuigelijk zijne klanten ;
loch de ongefleldheid van zijnen geest had zijne hand geheel
bedorven . De Kerkmeester van de wijk kreeg een veeg, die
;maar een fabelhouw geleek ; de Daiiuw verloor, om zoo tefpreken , ziju neus , en voor de eerftemaal kon de Burgemeester Been gehoor geven, omdat hij naar zijnen baardfcheerder
wachtte .
Van alto anten kwamen er klagten tot den Wondheeler over
de onhandigheid van zijnen leerling . ALBERT , tot wanhoop
gedreven, bekende hem de oorzaak der geestontroering, wetke hem h'ad bevangen . Zija meester, die veel van hem hield,
gaf tot antwoord, dat, indien Juffrouw BABECK wist, dat hij
na verloop van vier jaren als Wondbeeler zijn examen zou
kunnen doen, zij voorzeker handelbaarder zoude worden . Op
dit zoet vooruitzigt hervat ALBERT mood en krachten ; hij
bragt dim nacht door met bet overleggen vau zijue aanfpraak,
CM
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en klopre, vroeg in den morgen, aan Juffrouw BABECt S dour.-+
„ fool zijt gij er weder, Mijnheer?" - „ Mevrouw, in
• de onbefchrijflijke verwzrring . . . Van wellte ik voorheen
• bevangen was . . . en nog bevangen bell . . ." Niet eene van
zijne mooije fpreekwijzen wilde hem to binnen fchieten ; hij
ilotterde , en met veel moeite deed hij eindelijk de geduchte
rnoei begrijpen, dat hij hoopte, binnen vier jaren zijne eiger .
zaken to zullen kunnen beginnen , en alsdan to toonen, SARA's
hand waardig to zijn . -•- „ Binnen vier jaren! Meent Mijn• beer dan, dat wij lieden zijn, die naar hem zullen wach• ten? En daarenboven, wit zal Mijnheer in die vier jaren
„ doen? De Tittsshoofden hebben de pruikemakers geruineerd ;
• de mannen hebben flechts de mode in to voeren om hunnen
• baa .rd to laten wasfen, even als hunne voorouders, en de
„ baardfcheerders zullen ook gedaan hebben . Wat de Chirur• gie aangaat, wat is heden ten dage daarmede to winnen?
„ Beleven wij nog de gelulckige tijden, toen alle verfiandige
,, lieden zich eens in de maand lieten aderlaten 2 Of verbeeldt
• zich Mijnheer , dat men alle dagen eon' arm often been
„ zai broken, -om bet vermaak to hebben , hem lets to doers
• to geven 2 Ga, ga been, MijnheerALBERT I ga wederom nan
• bet baardfchrappen, en last ons met rust l"
Geen •a nder antwoord gaf de arme jongeling dan een' diepen
zucht ; naauwelijks had hij krachts genoeg om naar zijnetl
meester terug to keeren, en den treurigen uitflag zijner onderneminge hem to verhalen . Do Wondheeler wilde niet, dat hij
hierinede zich liet afzetten ; hij deed hem opmerken, dat hij,
daarentegen , door bet verdubbelen van zijne vlijt, zijne leerjaren de helft zoude kunnen bekorten . -- juffrouw BABECIi'S
hardnekkigheid had, bij nadenken, hem een hevig misnoegen
ingeboezernd , welk hem aanfeiding gaf tot .eene ongehoorde
gretigheid oin zich op de beoefening der Heelkunde suet de
borst toe to leggen ; hetwelk hem den gelukkigen dag konde
doen beleven, om van haar de zoetfle wraak to kunnen nemen, door met SARA in bet huwelijk to treden . Van zulk een'
gelukkigeu uitflag was zijne naarfligheid, dat zijn meester, na
verloop van eenige maanden, niet in flaat zijnde hem meer to
leeren, hem raadde, de lesfen der vermaardfie Heelmeesters
in de hoofdflad to gaan bijwonen .
Hoe fmartelijk bet ook, in den beginne, den nrmen ALBERT
viol , de plaats to moetea verlaten , alwaar bet voorwerp
zijner genegenheid woonde, bet denkbeeld, echter, dat hij
tot geen ander oogmerk van haar zich verwijderde , dan om
to trachten haar to verdienen, gaf aan zijnen ijver ten nieuw
leven. H.ij vertrok naar Berlijn , na middel to hebben gevonden , SARA ten briefje ter hand to flellen , waarin hij haar
kennis gaf van zijn belluit, en eene eeuwige getrouwheid en
liefdc zwoer.
Met
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Met bet u1terile genoegen vernam Juffrouw BABItCIt ALBERTS
vertrek. Zij dacl:t wel niet, dat hij grooten indruk op bet har :
van hare nicbt had gemankt ; maar zij maakte voor 't Ihinst
flan, dat zij voortaan minder moette zoude hebben, haar over
to haeen om her oor to leenen aan de zuchten van een oud ;
Griffier, die , twintig jaren geleden, van de vurigfle liefde
voor de eerwaardige moei zelve had gebrand . Eensklaps were
fare vreugde getloord , hare eerztlcht overhoop geworden,
ten food, welken zij heimelijk gebruikte om de ongelukkigerz
to helpen, door hun geld honderd tegen honderd to leenen,
verdween eensklaps met bet beste gedeelte van haar kleirt
vermogen . Oogenblikkelijk was de Griffier genezen van zijne
liefde voor de nicht, zoo wel als van aijue vriendfchap voor
de moei .
Na hare dukaten met eenen vloed van tranen befchreid to hebben, fchepteJufl'rouw BABEc1t eenigen troost nit eeu opgeklaarct
denkbeeld , welk hare natuurlijke fcherpzinnigheid door eene
langdurige ervarenis gefchraagd, haar aan de hand gaf . Eene
moei van bet gewone allooi zoude alleen bedacht geweest zijn„
hoe eerder hoe beter zich van eene nicht to outdoes, die haar
over de hand was geworden : Jufrouw BABECK bedacht eene
aniddel, welk bet dubbel voordeei moest bezitten, haar vat
hare nicht to verloopen, en dezelve tevens voor haar tot eene
bron van een nieuw vermogen to doen dienen . -- „ Hoor
• eens bier, SARA!" zeide zij tot haar ; „ gij ziet, dat die
„ vervl
Jood mij ten eenemaal gerubieerd heeft . Uwe
„ ouders hebben u geen duit nagelaten, mijn kind ; hieront
„ moeten wij ons best doen, u nit den toeltand to redden, int
„ welken gij 8rni beiden gebragt ziet . Wat mij nangaat, iic
,, kan niets meer beginnen ; maar a zal ik ten minfle van mij- •
• nen goeden rand trachten to dienen . De Graaf en Graviiz
„ VAN HOCHBUTTEL hebben nog eene zeer vleijende llerinnea
„ ring behouden van mijne dienilen ; met eenen brief van mij
,, zult gij eveneens word-en ontvangen , alsof ik her zelve web
„ re . Eer er een jaar verloopen is , mooi en handig als gij
,, zijt, wie west wet er gebeurt? Gij kunt eerfle Kamerjuffer
„ van Mevrouw de Gravin worden ; en, indien gij wist, wat
• her zij, eerfle Kamerjuffer van eene Gravin to zijn 1 Voor .
• eerst . . "
Hier werd Juffrouw BABECK verhinderd om to treden in bijzonderheden, die nog haar geheugen zoo zeer flreelden ; de
arme SARA , in hare tranen zwemmende , was niet in ftaat,
near haar to luisteren . Zij liet haar fchreijen zoo lan zij
wilde, en ging aan bet optlellen van een uitvoerigen brie aaa
bare voorgaande Ineesters, om hen to verzoeken, eene niche
in hun huis to willen ontvangen, door haarzelve volgensgoede beginfels opgeleid . Overal elders, alwaar Juffrouwe BA$ECYS goede beginfels bekend geweest waren , zouden dezelve
gi , t8g8 . NQ . t} .
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genoeg gecveest zijn om hare kweekelinge to doen afwijzets g
maar geheel anders, en zulks om redenen, was bet . bij Mijnheer den Graaf VAN ROCHMJTTEL gelegen .
SARA, met een klein pakje uitgerust, en met den dierbarem
brief van hare, op hare wijze zorgvuldige, moei in harem
'I9oezem , ging met een treurig hart naar de hoofdfad op
weg.
Zij laat zich bet hotdl van den Grave wijzen , en
treedt met gebukten hoofde derwaarts .
Zij was reeds op de
eertte trappen van den ftoep , toen eene grove ftem haar toeriep : „ Waar wilt gij been, kleine?" Verfchrikt keert zij
zich om, en ziec een hoofd door een venfer naast de deur ;
bet was de ftem vap den Zwitfer , die op den zelfden gevaLligen toon zijne vraag herhaalt. „ Monfeigneur ," antwoordt
zij fidderende, „ zie bier eenen brief van mijne tnoei ." •.
De breede draagband en de epaulettes van den Zwitfer hadden hare oogen verblind ; zij meende dat het do Graaf was .
„ En wie is die moei ? „ JAfrOUW DOROTHEA BABECK ."
- „ Ha ha 1 die lieve Juffrouw BABECK I Wij willen eene
„ zien , hoe bet zit. Kom binnen , kleine] kom binnen ."
Hij belt ; een knecht verfchijnc, neemt SARA den brief af, em
brengt lien aan eerie der dienstboden van de Gravin .
Terwijl SARA in de zijkamer ftaac to wachten, midden onder Lien lakkeijen , die haar lagehende opnemen, zullen wij
zrachten , de hoofden des huizes to doen kennen . Hunne
rijkdommen waren onmetelijk . Zij hadden dezelve zoo Iangen tijd en op zoo velerlei wijzen beiden to gader genoten , dat
zij, op zekeren dag, den inval kregen, om elk van zijnent
kant, en op zijne wijze , zijn geluk to zoekeq . Mijnheer de
Graaf VAN HOCHBUTTEL verkreeg een luisterrilken naam door
zijne paarden, zijne fpeelzucht en zijne matre0en ; Mevrouw
de Gravin vervulde geheel Duitschland met het gerucht van;
bare Franfche Soupers, bare Romans, en hare gemelijke lui- .
seen . Tootneloos in hare driften , onverzoenbaar in hare wreakOefeningen, fond zij nergens voor, om aan beiden den teuget
to vieren .
Eindelijk words SARA ann hare Toilette toegelaten . ,, ufa
„ frouw BABECK melds mij veel goeds van u, mijn kind
maar ligt bet hoofd eens op, dat men u kan zien ! Ja,
• eene goede gefalte, oogen . . . En, geen dienst?" -..
• Neen, Mevrouw de Gravin" - „Ik hoor't reeds, al de
• plompheid van bet boerenland ; maar men zal u wel beter
• leeren , kleine ! 1k zal u aanbevelen aan Juffrouw IDA,
• mijne vertrouweling. Ik kan nict befuiten om hetgene
~, van wege de goede BABECK tot mij komt, van de hand to
• wijzen ." SARA dankte den hemel, dat hij haar eene zoo
toegevende meesceres had gegeven .
De Graaf, door een van zijn yolk verwittigd, kwam a1$
bij Coeval binnen .
„ Ah , zijc gij dear, Graafl ik zeude u
,, ver4

„

I --

„ Ik weet niet, wie
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l, ver2oeht hebben , bij mij to k4Omen . Arme DOROTHEA t
• \Veet gij, dot haar zware rampen zip overgekomen9 tie
„ daar! daar hebt gij Karen brief en hare nicht : - „ Ja,
,, de brief moet wet zeer zielroerende zijn ; maar de nicht
„ is wel, zeer wel, op miju woord van eer! Gij zijt dan .
„ niet gelukkig, kleiue?" - „Monfeigneur, in uw huis kan
„ ik niet anders dan gelukkig zijn , volgens bet zeggen varl
„ mijne moei ." -- „ Uwe moei beeft waarachtig getijk . . .
„ Maar zij is mooi , op mijn woord, zeer mooi t Wat zult
„ gij van haar makes, Gravin? Luister eens! daar komt mij
• eene voortre4lelijke gedaehte to hinnen ; gij went dot mijtz
• Kamerdienaar een lomperd is, die alles breekt en verfch .eurt,
„ wat hij aanraakt :'deze kleiue moet gebruikt t'orden, om op
„ mijn kantwerk en mijn porfelein pasfeu . Danraan zal zij ,• ladig eenig werk hebben, tot dat zii in flaat zij om u to
• bedienen . " - De Gravin konde zich niet taectwingen to
fchateren van lagcheu . „ Uw kantwerk en uw porfelein 1 In
• der daad . Graaf t nooit heb ilt n zoo zorgvuldig en net
,, gezien . Met dat alles , gij zi ;t meester en voogd. Go Keen,
• SARA ; de Kamerdienaar van Mijnheer den Graaf zal u onder~
• rigten wat gij doen moet ."
SARA ging henen, diep nijgende ; een glocijend rood bedekb
to hare wangen ; de blikken van den Graaf en bet lagehen
der Gravin badden haar geheel van haar fluk gebragt, De
twee doorluchtige echtgenooten sheen zijnde, gingen voort
mat zich to vermaken met den inval van den Graaf, en met
de verlegenheid van de kleine onnooZele . + „ Al tang genoeg gefchertst," zeide de Gravin, met de edelfie koelbloedigheid : „ gij weet onze overeeukomst : vrijheid1 vol• flrekte vrijheid, Graaf!"
Mijnheer de Graaf vertrok, kusfende de hand zijner dierbare wederhelft , en zich zeer bereidvaardig gevoelendea
om van bet verlof, welk zij de goedheid had hem to fchenken, in deszelfs voltomene uitgettrektheid gebruik to maken ;
Get teed niet long dot de gelegenheid daartoe zich aaubood .
SARA, gezeggelijk onitrent de tesfen van den Kamerdienaar en
van Juffronw IDA , beyond zich den volgenden morgen bij
tijds in de zijkamer van haren Iueester, bezig met bet plooilen
van zijne kanten jabot en manchetten . De Graaf kreeg hnar
in bet oog, en lachte . Hij fchelde om zijn ontbijt ; en, lit
plants van den dikken Kamerdienaar, kwam de mooije SARA
hem zijn kotftj brengen. -- „ Verrukkelijk, kleinet" fprak
till ; „ ala een andere JtmiTer word ik door eenenznE bediend, ;
„ en , bngetwijfeld , was de zijne niet zoo mooi als gij :
• want zoude hit anders hebben kunnen befluiten, GANYMa„ nas hare plants to doen vervullen?" •• die Heer Was," gaf SARA zedig tot antwoord ; , . maar ik
Ij turf verzekeren, Mijnbeer de Graaf, dat hij geeue .beter
T t P.
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koffrj dronk dart gij ; ik heh er mijn ufterI a best toe godaan." - „ Duizendmaal dank , bekoorlijke kleine! zij
kan niet anders dan lekker zijn
. Maar wac zie ik?
Hoe is bet mogelijk, dat men zulke witte banden kan
bebben in het boerenland, en to midden van zulke ruwe
bezigheden ?"
Dit gezegd hebbende , vatte hij haar
bij de hand, om die to beter se bekijken . SARA zocht hare
band terug to trekken, en de Graaf drukte dezelve dies to
meer. - „ Vergeefs ;racht gij mij to ontvlugten , lieve
• tneid ; gij moet weten, waar henen uw gelukkig geftarnte u
• geleid hebbe. Korn non, neem een kopje, een ftoel, en
• ontbijt met mij !" - „ Ach I Mijnheer de Graaf, ik weet
• to we! , dot de eerbied . . ." -- „ Geen eerbied, mijn
• kleine ; vertrouwen en onderwerping !" lHij zet een noel ,
en doet haar , boars ondanks , nederzitten. SARA bedekte
met haren zakdoek hare blozende wangen . „ Hoet pat gij
• bij geval huilen7 Maar, ik wed dot gij door ginder een
• geliefd voorwerp hebt achrergelaten, een lompen, zotcen
• minnaar?" - „ Neen, Mijnheer de Graaf,ALBERT is Zot
• noch onhandig." -- „Ha ha ! dus een Monfieur ALBERT I
• En wie is die Monfieur ALBERT?" - „' c Is een braaf jon• geting, die mij trouwbelofte heeft gedaan ." - ,Ja, in,
• zoo alt die trouwbeloffen zijn t En waar is die aanflaande
• bruidegom?"
„ Heiaas I hij is hier to Bertijn ; moor
• bij ongeluk weet ik niet , waar hij woont." - „ Bi ;
• ongeluk ? Zie mij dot onnoozel kind eens ! Korn aan ,
• SARA I vergeet uwen ALBERT, of praat er ten minfle
,, niet meer van . Doe de deur op bet flot ; mijn yolk be• hoeft niet to zien , dot ik a met mij last ontbijten ."
SARA liep naar de deur, opende dezelve, en neemt de vlugt .
De Gra f rijst op, volgt ha r ijlings, en oncmoet in de zij-r
kamer eeu jager in bet liverei van den eeriten Staatsdienaar,
die hem een bezoek van zijnen Heer boodfchapte . In wile
nndere omfandigheden zoude 's Graven trorsheid door dit
bezoek geflreeld zijn geworden ; in bet tegenwoordige oogen .
blik moest hij zichzelven groot geweld aandoen, om de l asti .
ge eerfle Staatsdienaars pier van heeler harte to verVloeken .
SARA, fints dezen toeleg, op hate hoede zijnde , vond
altijd een middel om niet in 's Graven kamer to gaan,
dan wanneer zij wist dot hij lemand bij zich had : Verfloord over hare listen , bedacht de GraaI welhaast een
voorwendfel om hare voorzigtigheid to verijdelen . De tegenfland doer flechts zijne drift meer ontvonken ; hij words dringender. Even als een vogel, uit bet kooitje oncvlugt, dien
men wederom wil vangen , vlugt SARA van den eenen hoek van
de kamer naar den anderen ; de Graaf vervolgt haar ; hij vat
bare eene hand, doch met de andere hoot zij hem terug ;
kare riggers verwarren zicb iu 's Craven boar, ca zijn valfche
LOw*
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toupet biijft door non bangen .
In dit oogenblik goat de dent
open . . . 't Was de Gravin , diebij Karen echtgenoot een meisje
binnenleidde , welk geheel Berlijn wist dot hij zocht to behagen . 's Graven ontilelcenis en verlegenheid laten zich niet beHet meisje lachte dot zij fchaterde ; de Gravin
fchrijveu .
beet op hare lippen om zich van lagchen to weerhouden ; en
SARA, bedremmeid, boewel zegepraleude , houdende haar
voorfchoot voor hare oogen, bevondzich reeds in de zijkamer .
De Graaf, zijne fpijt ontveinzende , deed zijn best om zeif niec
2ijnen mislukten nanflag to fchercfen ; doch Inwendig was hij
to zeer vernederd, om reeds van nu of aan niet op wrankmiddelen bedacht to zijn : de eer(len, welke bet geval hem
aanbood, omhelsde hij ; 't was then zelfdea svoud, in een
gefprek, welk hij met de Gravin hield .
„ Gij weet wel, Mevrouw," zeide hij, „ dat ik ce veel
• ondervinding had, om met bet tooneel van heden morgen
niet to badineeren ; maar, terwijl wij nu alleen zijn, mag
, y ii voor u niet verbergen, dot uwe kieine SARA een monlcer
„ Wat zegt gij ? mijne SARA ?
• van ondankbaarheid is ."
• Moor, Graaf, ik heb haar niet genomen , dan omdat giji
• belan in haar fcheent to fcellen . - „ Ik ? bij mijn levee C
• en hoe zoude ik belang flellen in eene kieine onbefchaam• de meld, die niemand ontziet, zelfs hare meesteres niec,
• en die de vrijheid neemc om van boar met eene onbefchaamd• beid to fpreken . . . " - „ Van mij ? Die ongelukkige I ent
• wat durft zij zeggen?" - „ Inderdaad, ik kan bet niec
• van mij verkrijgen om bet to herhalen ." - „ Verkiaar u:
• nader, Graaf : ik eisch bet ." - „ Wel dan I zij vertelc
• overaj, dat gij u blanket." - „ Die addertong!" --„ Die on-.
• Dat gij uwe wenkbraauwen kleurt ."
• befchaamde!" - „ Dat gij drie ingezette tanden hebr ."
-- „ Die fchelmfche lasteraarfter ! Ik wit niets meer
• booren . b, Kleine ellendelinge! wat zullen uwe lasteringez
• u duur to ftaan komen!" De Graaf lachte ; hij zag, dae
zijne pijlen getrofl'en hadden . Reeds den volgenden dag werd!
SARA in de keuken gebannen, en tot bet laaglie huiswerk verwezen . Alle de bedienden hadden medelijden met haar ; dock
zij droeg haar lot geduldig, en beklaagde zich daarover niec,
dan wanneer zij de trotfche iDA ontmoette, die nimmer naliec
om haar in bet aangezigt uit to lagchen en de fchouders
op to halen .
Artne SARA! Met geene mogelijkheid konde zij voorzien,
tot welk een uiterfce de wraakzucht tegen haar zich zoude
Zich gelukkig achtende, dat zij van 's Graven
uitfcrekken .
aanflagen was verlost , en telkens gedachtig aan de eerfce
ontmoeting barer meesteresfe, vleide zij zich met de hoop,
kaat welhaast wederom to zullen bedienen, toen, op zeketen
T t 3

X14

AR,,IE SARAI

yen morggn , IDA haar bet bevel hregt om op ilaanden voet bee
ilotelte verlaten . Zij verzocht, zich aan de voeten der Gravin
to mogen werpen ; doch bet antwoord der wreede boodfchapfler
Was , dat, Indien zij een oogenblik draalde met to gehoorzame n, zij haar door knechts ten huize zoude doen uitzetten .
SARA, op de f1reat gekomen, met haar pakje onder den
arm, niet wecende waar henen to gann, trad in huis bij eene
fatfoenlijke winkelierfler, die fcbuins teget2 over hot hotel van
den Grave vAri ROCHBUTTEL woonde, en vertelde haar hare
verlegenheid . Do winkelierfler biedc haar aan, haar bij eene
xijke weduwe to willen brengen, alwaar zij op de beste beMet danitbaarheid neenmt SARA
handeling konde taat maken .
die aanbieding aan . Eensklaps verfchijnen er twee Geregts-Oienaars, die haar, als van dieverij befchuldigd, vatten . Op
tint verf4thriltkelijk woord verbleeken hare wangen ; over hasp
geheele ligchaam begint zij to beven ; zii wit fnrczen, de
fpraak begeeft haar, - en doze teekens haru ontchuld worden reeds voor cene eerfle overtuiging nangezien . De goede
winkelierfier ze .lve, de oogen ten hemel flaande, roept uic :
t , I-Ielaas I op zulke jonge jaren , met een gelaat, hetwelk de
;, cerlijkheid zelve vertoonc , wie zoude tint immer hebben
„ kunnen vermoeden 2"
SARA wordt geleid, of liever gedragen, om door den regret
ondervrangcl to worden . Men opent haar pakje, en bet eerge
voorwerp, welk men er in ontdekt, is een diamanten collier, aan de Gravin VAN tiocr3BUTrEL toebehoorende. I-let
wordt aan de befchuldigde vertoond, die bekent, hetzelve
dikmaals op bet toilet, of aan den hats der Gravin gezien to
jjebbcn . Men vraagt, hoe dit tooifel onder haar goed kome ;
keen antler antwoord geeft zij, dan met een verontwaardigenden, veelbeduidendeu Inch . Zij wordt in de gevangenis
gebragt .
Men nraakt eon begin met bet opmaken van bet pleitgeding :
oA verfchijnt aldaar als getuige ; de waarfchijnlijkhcden worden noe Ianger hoe grooter. SARA , gedrongen oan hare misdlaad to bekennen , antwoordt met eene zachte , doch var y
to fleet : ,, Waarlijk, mijne Fleeren , ik pen onfchuldigI"
Geen ander antwoord konde men uit haar krijgen . „ Maar
, r do openbare veiligheid," zeiden fomnmigen, „ vordert een
„ Ongetwijfeld," zeiden de anderen
99 voorbeeld ."
„ maar zij is to mooi om veroordecld to worden ." Deze
laatile aanmcrking befliste bet lot der ongelukkige SARA . Do
Vocrzitter van de regtbank, een eerlijk, inaar fchroomachcig
naan-, uit vreeze dat hot den fehiju zoude hebben, door de
pekoorlijkbeden van een jong meisie to zijn verleid, wapende
zich , tot eon tegenoverflaand uiterfie overflaande, met eene
blinde gefrengheid ; zijn gevoelea weed dat zijner ambtgenooten i
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ten ; her doodvonnis werd geveld .

Men ging bet SARA in
bare gevangenis aanzeggen . Nognnaals zegt zij met dezeifde bedaardheid
Waarlijk , milne Heeren, ik ben on .
„ fchuldig l "
(Het foe bierna.)
4
SESCHRI}VING VAN EENE oNBEw00NDE STREEK IN HET
ZUIDEN TAN TRANKRIIK .

ben ik door eene i'reek in her zuidelijk gedeelte
O nlangs
van Frankrijk gereisd, die zeer veel overeenkomst heefc
en

met lietgene de reizigers aangaande Guyana verhalen ,
even belangrijke tooneelen van de woeste Natuur zoude kunnen opleveren voor bun , die lust noch gelegenheid hebben
om dezelve op zoo grooten amand to gaan befchouwen .
1k heb bet oog op bet k1ein Iandfchap , Grau-d'Orgon
genaamd, b.eftaande uit een Eiland van den of twaalf mijlen in den omtrek , tusfehen eenen der armen van de
,Rhone, her kanaal lignes-Mortes en de zee. Her is volftrekt woest , zonder eenige woonplaats , indien men de
beruchte Zoutkeeten van Peccais daarvan uitzoudere. Al
her overige is bedekt met meren , zeeplanten , pijnbostchen, en bewoond van flangen, zeevogelen en wilde osfen . Deze ftreek, door 's menfchen hand nooit aangeraakt ,
is derhalve geheel overgelaten ann de dieren , en vooral de
zulken , die op Inge en vochtige gronden best teren, en,
zoo als bekend is, de talrijkile klasfen uitmaken. De natuurkenner zotade er een rijken oogst van waarnemingen kunnen
inzamelen, to beter nag, oindat de gunflige ligging van deze
f}reek foorten derwaarts lokt, die op deze breedte niet gevonden worden, under andere den Flamingo (Phoenicopterus) ,
welken men aldaar aan de oevers der meren in menigte ontmoet ; her is de Heremiet van dezen oord .
Een onmetelijk pijnbosch, loopende van bet Woorden naar
bet Zuiden, tot aan den oever der zee, in eene liju van verfcheiden mijlen , is als de hoofd(lad van dit geheele landfchap ; bet words van een talloos yolk bewoond . Duizenden
roofvogels -onthouden zich in de toppen, en montlerachtiBunfems, vosfen en
ge fang-en kruipen langs den grond .
leazen huppelen er onophoudelijk , fommige vervolgende,
Wanneer dit geheele bosch bij
andere vervolgd wordende .
zonnedpgang ontwaakt, en elk bewoner her daggeftarnte op
zijne wijze groet, maakt dat alles, gepaard met her geruisc>a
der zee, een concert ult , weeks akeligheid zich bezwaarlijk
last befchrijven.
T t4
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Kudden van vier- of vijfhonderd koeijen , zoo zwart al$
ebbenliout, verfchuilen zich in dit bosch , om or de heetfie
wen van den dag to flijten ; dezelve duren van zonneopgang
tot aan s morgens ten negen ure .
Dan komen zij wederoni
aen voorf'chijn, om de frisfche zeeltichtin to ademen, die alsdan zich verheft ; oubewegelijk mast elkander flaande en een
vnmetelijk front vertoonende, zoude men zich verbeelden,
ten in flagorde gefchaard leger to zien . Ben veedrijver to paard
Ilaat hen van verre gade, om to beletten dat zij bet kanaal of
de rivier overzwemmen . Toen ik voor de cerfle maal dlen man
zag, gezeten op eon wit paard (alien hebben bier die kleur)
vliegende langs het zeefirand, met eeue ijzeren vork in de hand,
vertoonde bij mij bet volniaakt gelijkende beeld van raEerurws met zijnen Drietand .
Uit dit bosch, of hoofdtiad, als eeue verzamelplaats,verheft zich
alwatdezen oord verwoest . Hier loeren de fperwersop delegfoenen wilde eendvogels, die zich uic zee uaar de ineren begeven .
Zij vellen hen met een enltelen flaghunnervleugelen ; dandalen
zij op den grond ueder, en verzadigen zich op hun gemak met
liunne proof . Hot is daarenboven achter dic bosch , welks
lirekking evenwijdig met den loop der Rhone is, dat dikmaals
con Engelsch fchip gaat liggen, van waar bet de barken feint,
die de rivier komen afzakken, en , even als c& fperwer, zijne roofvleugelen uitfpreidt, en in dit ongelijk gevechtdezegebebaalt ;
iets, echter, hetgeen in bet toekomende geene plaats zal kunven hebben, fiats de Bevelhebber van deze kust,de Heer AUGUSTE GLEIZES , cone Sterkte , ter befcherminge van dozen oord,
in Bone voordeelige ligging , heeft aangelegd ; iets , hetwelk
mien tot hierroe vergeefs had ondernomen, ter oorzake der
dubbele overkroominge der zee en der Rhone, hebbende deze Sterkte ann con der hevigfie aanvallen tegenfland geboden',
%vaarvan men in geruimen tijd een voorbeeld had gezien .
Bij aanhoudendheid heerscht aan deze oevers , gedurende con
groot gedeelte van her jaar, con verlchijnfel, misfchien eenig
in zijne foort in Europa, en hetwelk alleen aan de warme landen van Afi:.ka en ifzii eigen is . Ik had mij op weg begev : n om de Zoutkeeten van Peccais to gaan zien, toen ik,
na con nor voorttrekkens langs de zee , mij op eers van water ornringd zag, zonder eenigen weg to zien, welken ik konde inflann ; het was zoo good als eene oogenblikkelijke overuirooniing , en hetgeen eeu voorkomen van waarheid sin dit
tafereel gaf, is , dat de boomen aan den gezigteinder too halver
wege in dit water gedompeld fchenen, welk nogtans fcheen terug
to wijken nair gelange ik nader bij kwam, en hot houfd om4raaijende, zag ik hot achter tnij op de piaatfen, welke ik droogvoets was doorgctrokken . Thans herkende ik bet verfchijnfel ,
bij den naam van fpiegeling (iiirabe) bekend , waarvan de
freer RioNrE cone geleerde befchrijving beeft gege= .yen . A
merk.
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merkte op, dat bet inzonderheid plaats had op de plekken,
alwaar bet zout tot nan de oppervlakte der aarde opwelde ; bet
was de fchittering van bet verglsasde , ontt}aan door de verzameling van verdikte en waterachtige dampen, waarin de zoii
Werd terug gekaatst,
Nog een ander verfchijnfel, aan warme landen eigen, hoewel in bet klein , wordt ann deze oevers waargenomen ; bet
zijn de zandheuvels, die, door den wind opgeworpen, annhoudend van plaats veranderen, zich altijd als rondom een
kern omwendende, bij voorbeeld rondom een kreupelboschje .
lYlisfchien zou de ltunst van deze waarneming voordeel kunnen
trekken, en bet zand even gewakkelijk als bet water afleiden,
door naar goedvinden palen in den grond to fawn .
Sints rang was de Eb en Vloed der Middellandfche Zee bier
to laude bekeud . Terwijl bet voor en tegen door de Geleerden aan de kloogefcholen wierd beweerd, wachtten de visfchers van Aignes - Mortes bet opkomen der Mane met zekerheid af, die in hun kanaal bet water aanbragt , hetwelk zi) om to
varen noodig hadden . Zeer merkbaar is die beweging op de
Rhone . Opmerkelijk is bet , dat bet water dier riviere, in
den zomer lager dan bet water in de zee, omtrent dezen tijd
zout is tot den afftand van twee mijlen van haren mond ; eene
nieuwe ramp voor dit land , hetwelk geenen droppel zoet water
bezit.
Intusfehen, gelijk elk land zijne bijzondere voorregten heeft,
is deze freek bet Vaderland der Asperfien, die er in grooten overvloed zijn, en zeer lekker, hoewel een weinig bitter
fmaken : ik heb met dit gewas een lekkeren maaltijd gedaan ; ilc
paarde daar nevens een anderen hierlandfchen maaltijd, to weten van verfehe Kievits-eijeren, welke de lekkerbekken, zegt
men , tegen een Louis bet paar koopen.
P, Sints de maand Junij komen wolken van muggen, en andere
Moerasinfekten , die landen overfroomen, en bet voorts onbewoonbaar maken . Zij plagen de bewoners van Camargue ea
de naburige plaatfen ; zij iteken hen, en gonzen aan hunne
ooren ; zij roepen hun toe : bier zijn de kwaadaardige, bier
zijn de derdendaagfche koortfen ; doch vergeefs ; de bewoner
van Caamarg ee fteekt zijn pijp nan en brands koeijemest,om de mug .
gen to verjagen , en die van Nismes berolt zich in een muggendek
[coufniere.) Intusfchen is bet waarfchijnlijk, dat deze diertjes
dienstbaar zijn ter verbeteringe van de kwade lucht op de
plaatfen, alwaar zij verfchijnen ; zeker is bet althans dat zij
ten bewijze van bet aanwezen van kwade lucht dienen : want
in gezonde landen verneemt men dezelve niet ; en de Slangen
kunnen niet in bet leven blijven op Isle de France en bet Eiland Bourbon, die voor de gezondfe plaatfen der aarde worden gehouden .
door het overige bezit dir land een behoediniddel tegen zijTt5
no
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ne nadeelen ; en dit moest een gevolg zijn van de bewerktnid
ging der Natnur, of, orn hooger op to klimmen, van de wetdadigheid der Voorzienigheid . DIE behoedmiddel is deTamarinde, die or allerwegeri groeit, en in hare bladeren een zout bezit, van eene genoegzaam prikkelende kracht voorzien om bet
Eigchaam op to wekken,enzichtegen1le ophooping van voch
ten to verzetten , die de gewone oorzaak der tusfchenpoozende
koortfen zijn . Ik raapte ze telkens op in inijne wandelingen,
en zoude er aldus met de groottle veilig .heid tle koortsachtigite
maanden hebben kunnen doorbrengen .
Terwijijik dig en sle naburige landen bezocht, en alter,
wegen de moor dan gemeene fchoonheid der Vrouwen op,
merkte,
, welke met hergene de verbeeldingskracht der Grieken bet uitgelezensc in zijue foort heeft opgeleverd , mag vergeIeken worden, vraagde ik miizelven, war toch zoo mooije troniea
op zoo verworpene plaatfen konde opleveren $' Mij dunks, dar , indien er eerie SchaaI van Gezondheid en Schoonheid konde gemaake
worden, berrekkelijk tot de temperatuur der aarde , de eerfte moest
gevonden worden tusfchen her Oxigene en 4zote, tusfchen de
Longziekte en de tusfchenpoozende Koortfen . De bevalligheid
van bet gelaat flaat in verband met bet Oxigene, en de fraaiheid
der geftalten met bet Mephicisch Gaz . Indedaad , bet is eene der
opmerking waardige waarneming, dat de fchoonite Vrouwea
gevonden worden op alle de warme en vochtige plaarfen der
aarde , aan de oevers der Zwarte Zee, in de moerasfbn van
Ales, to Valence ; doch een flerke luchtftroom is er onvermijdelijk noo.dig, zoo als er ontitaat door eene fnel flrooinende rivier , als de Rhone, of door de zoo , ten einrie de
©vermace van ontvlambaar gaz to verdrijven ; zonder herwelk men geene andere dan bleeke en gezwollen aangezigteu
heeft , nit de werkplaatfen der Natnur eerder verworpen dan
dat zij hare tempels zouden verficren .
Niet zoo voordeejig is deze gefleldheid der luchc voor de mannen . die in deze
landen verbasteren, en er nier zoo menigvuldig geboren wor,den als de vrou :ven ; en dit is ongetwijfeld eene der oorzar.
lteii van den geringen earbied hier to lande voor her huwejijk, en van de losbandigheid der zeden .
J. A .

D

GLEFZES .
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e Hond van een mijner beste Vrienden geftorven zijnde,
vraagt deze mij , of ik hem den mijner wit afflaan ? Ik
bremg hem dier , een Aing Geergas hoed, eene reef, van een
al-
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slier goedaardigst geftel, en eene potfemaakfter van den eerflen
rang. Na verloop van eenige maanden werpt de Kat gyros van
kleur, even als de Hond) vier rosfe jongen . Eenige dagen
daarna verdwijntde Kat, en komt niec weder terug, denkelijk bier of daar in eene klem of vat geraakt . De jongen piepen en kermen om voedfel . De Hond hoort dit gekerm, legt
rich op het nest, zoogt die jongen met de uiterfie zorgvuldigheid, lelct en kweekt dezelve met alle_ oplettendkeid . Mijn
Wend, eene proeve willende nemen, hoe verre die moederlijke zorge en liefde gann zoude, laat eerst de repels van den
Hond met roet befmeren ; - de Hond lekt die dadelijkt af.
De groote mande, waarin de jonge Katten waren, words vervblgens met eene zeer kleine verwisfeld , daar zij ter naauwernood in konden ; -.- de Hond legt zich op den rand der
mande, en, hoe pijnlijk hem dit ook vnller4 moge, vaart zij
voort met kweeken en zogen . Eindelijk worden de Katjes
voor cene poos weggenomen ; - de Hond wordt woedende,
en vliegt alles aan, war zich in huis bevindt, De Katjes
worden in de gewone mande aan dezelve terug gegeven ; ,-de Hond bedaart dadelijk, liefkoost en kweekt die beestjes
nog veel zorgvuldiger dan voorheen ; maar gedoogt ook niet,
dat iemand de mande aanraakt, of flelt zich woedend to weer,
en, daar zij mij to voren shoos liefkoosde als ill bij haar
kwam, vliegt zij inij nu naar de keel, vreezende dal ik hare
kweekelingen zoude wegnemen . Zij heeft die jongen veel Ianger gezoogd, dan de Katten anders gewoonlijk doen, en bet
zijn Katten van buitengewone grootte en flerkte geworden .
Op een keer tint de huurder mijner kamers, voorleden jaar,
last in den nacht to huis komende , driftig naar boven.
gait, oru toch een gedeelte van den nacht to rusten, verP eet hij de huisdeur to fluiten. Mijn tegenwoordig Hondje,
een klein bruin brakje, klimt zeer flit op mijn bed , en, zonder mijne Vrouw wakker to maken, krabt mij aan den peas .
Wakker wordende, grijpt hij mlj aan de hand, en is niec gerust voordat ik hem naar de kamerdeur volge . Denkende dal
zekere behoefte hem nsar de ftraat drong, open ik de kamerdeur ; hij geleidt mij naar de huisdeur ; lk vind die open ; hij
blaft er zeer zacht tegen ; zoo ras ik er de hand aan fla, loopt
bet beestje zeer gerust naar ooze kamer terug, en gaac op zijn
l;toeltje liggen flaperi .
In bet voorjaar doet mijne Vrouw een mistred, van een trap
nftredende, valt, en bezeert zich . Door den vat in duizeling
zijnde, buiten flaat iemand ter hulpe to roepen , komt dit zelfde Hondje met drift naar mij toeloopen, blaft mij driemaal
aan, vat den rand van miju kleed, en geleidt mij naar mijne
\'rouw ; daar zijnde, blaft hij wederom, en verlaat was niet,
voor-
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voordat ik haar opgeholpen en geheel tot ~anrzelve had ge.,
bragc.

Onze beide Katxen , mo.eder en dochter , heide dragende ,
Werpt de moeder twee jongen, en, dris weken daarna, de
dochter vier. De dochter, alvorens to werpen, ftreelt en lief
koost de moeder meer dan gewoon ; zoodat zulks onze opmerking trok. Den werptijd daar zijnde, fpringen moeder en
dochter in eene groote en ruime mantle niet fnippers, en de
moeder neemt formeel den post van Vroedvrouw waar , de
dochter met hare voorpooten verlosfende, vreet de nageboorte op en lekc de kleine Katjes, en verlaat bare dochter niet .
Wij leiden de twee jongen van de moeder in dezelfde mande,
en moeder en doclitet zoogden en kweekten onderling de
jongeu .
In den muur van den Tuin van bet `Logement van Rotterdam hebben de Ratten gaten gegraven, en nestelen zich aldaar. Gedurende den geheelen voorleden zomer zag ik geregeld tweemaal daags twee jonge Ratten eten voorean in een
Bier paten nederleggen, vervolgens kropen zij verder daarin,
en kwamen terug met eene nude blinde Rat, die geheel wit
van grijsheid was, en die zij bij de ooren geleidden tot voor
den inga.ng, alwaar hij bet daar liggende eten nuttigde, en :
dan door die twee geleiders naar bet binnenfle van zijn ho!
terug gebragt werd. Deze Oudvader is naderhand in dit hot
€food gevonden ; hij had de groocte van eene jonge Kat, en
was naar de letter wit van grilsheid .
Een mijner knechts een Musfchennest gefloord, en de Jon .
gen in eene kooi onder een der venfters van mijn achcergevel
gedaan hebbende, vo8rden de ouden die piepende jongen geregeld, en gaven, door bun eanhoudend angflig gefladder, hutrne ftnert to kennen . Wars van alle wreedheid , open ik de
kooi, zoo ras de jongen mij fterk genoeg fchenen om to vliegen. De title eerfen vlogen dadelijk in een' der boomen van
den Tu •i n van bet Retterdamfehe Logement, en werden met
een vreugdegetjilp of familiegejuich verweikomd ; doch de
vierde fladderde meer dan dat hij vloog , en geraaktc in een•
der boomen van een' dnar naastbijzijnde Tuin . Nadat hij daar
bijkans Seen vierendeel uurs vertoefd en uicgcrust had, vliegr:n twee oude Musfchen, denkelijk vader en moeder, nit
den familieboom , en geleiden de verdwaalde jonge Musch
naar denzelven, alwaar bet vreugdegetjilp meer dan een vierendeel uurs aanhield .
Lea der fchoorfteenen van eeneBuitenpkaats nabij

den Haag,
waar-
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waarop een Ooijevaarsnest, zeer bouwvaltig zijnd0, ward dea
-xelve, na bet vertrek derOoijevaars, afgebroken, een nieuwe ¢
ettelijke fchreden van daar 4 opgemetfeld , en bet Ooijevaarsnest op denzelven gezet en wel bevestigd . De Ooijevaars ,
ket vo1gende jaar terug komenide, vinden hurt nest niet op de
gawone plaats, vliegen dadelijk weg, maar komen, een groot
rrur daarna, vergezeld van een aantal anderen, wederom, en
houden zeer naauwkeurige infpeFtie rondsom bet verpl*atfte
nest , vliegende en zich beurtelings in hetzelve begevende ,
klepperende dat bet een card had ; en , nadat deze Ooijevnarsvergaderis g bijkans twee voile wren had geduurd, vliegen de
Gecommitteerden weg, en de gewone famine noemt haren istrek in bet verplaatfle nest .
Zoude men nit alle deze rrekken niet moeten befluiten, dat
er bij de Dieren, die men redeloos noemt, indedaad iets meet
dan een bloot Inflinft is to zoeken? Het zijn Loch geene kunstdriften, die men anders in de vorming der nesten, in bet wewen van webben , in bet bouwen van hutten en winterverbiijven, 21s bij de Severs , of bet verzamelen van wintervoorread
bij de-Ilijen, nantreft. Zonder bier iets to beflisfen, komt bet
snij voor, dat de aanteg der Dieren veel meerder en verhevener
is, dan wij ons gewoonlijk verbeelden ; en dat, als men zich
wacht van de Dieren fchuw to maken , veel min to mishandelen , en dezelve veeleer goeddoet, men gelegenheid heeft,
om de huishouding derzelve en hunne bijzondere handelingen
na to gaan, en daarin eene rijke Leerfchool santreftt.
Vraag
het 't Vee , en dat zal het u lecren : werd niet vergeefs
ons tot eene waarfchuwing gegeveu in bet Goddelijk Bijbelwoord.

Eijvoegfer van den Redaileur.
Deze Anecdoten , ons lieufchelijk medegedeeld door den
hear j . PLAAT J . G . zN ., In 'sHage, en door zijn Ed . allezins
voldoende geftaafd, kunnen wij met de navolgende,even welbevestigde , nog vermeerderen .
De Hond van zekeren HovQnier, wiens woning binnen de
poort , en wiens dagelijksch werk in een' Tuin daar buicen
was, bezat zoo veel flim- of afgerigtheids, dat de Vrouw,
wanner zij her eten gereed had , flechts tot den Hond behoefde to zeggen : „ Jongen, ga den Was roepen ; 't eten is
kiaarl" En terflond loopt deze naar den Tuin, krabt aan de
deur, en komt dan blijde met zijnen Meester terug .
Zoo fpraken wij onlangs een ooggetuige van bet redenerend
vermogen bij een van dat friedig Diergeflacht . ~ Een oudere
Hond en eene jonge Kat waren zeer aan elkander gehecht„
2o9dat zij altijjd to zawPu op din kulfert fliepen . De Kat hart
2ich
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gich eeas midden op den eenzamen weg in de zon to flaper!
tgelegd . Er kwam eene Molenaars kar nanrijden . De Kat,
znlks nlct betnerkeude, was in onmiddellijk gevaar van overreden to worden . Dan de Hond, dir ziende, fchiet toe, en
fleept de Kat in zijuen bek ter zijde van den weg in vei+
ligheid .

L

MERKWAARDIG VOQRVAL, LORD PELHAM BEJEGENn .

ord PELHAM woonde bijkans bet geheele jaar op een kas9
teel , aan den Teeins, eenige mijlen van Londen. Hij had
de gewaoute, dikmaalg nnnr de ftad to gnan, to voet en zonder eenig gevolg. Op zekeren avond ontmoette hij een man , in
flecht gewaad, dragende eene wand onder zijuen arm . „ Mi.
„ lord!" aldus fprak de man hem aan : „ wilt gij mijn kleit;
• wit konijn koopen?" Lord PELHAM gaf door teekens een
weigerend antwoord, en vervolgde zijuen weg , zonder eeti
woord to fpreken . „ jtfilord," hervatte hij, , gij zuh even .
• wel mijn klein wit konijn van mij koopen ?" - , Ik heb er
• wets mede to maken," antwoordde Lord PELHAM, eenigzins ontfleld : „ daarom, mijn vriend! mat ntij gaan ."
;, Evenwel hood ik mij verzekerd, Milord, dat gij op ftaanden
,, voet mijn klein wit ltonijn van mij zult koopen ;" en
dic zeggendd ; zette hij den Lord een piftool op de borst .
„ Ja l ja ! ik zie wet dat ik her moet koopen : waarom
• hebt gij u niet terftond zoo duidelijk verkiaard ? Wet dan,
• hoeveel vraagt gij voor uw konijn?" -- , Duizend guinies,
,, Milord ." -- „ Duizend guinies! en dar voor een konijn?"
... „ Geen fchelling minder ; en gij zult -her er mij voor ge• ven, Milord , nier waar7" I-Iii had zijn piftool geladen,
en den haan overgehaald . „ Ongetwijfeld," hernam Lord
4ELHAM, „ gij znlt uwe duizend guinies hepben ; maar ik heb
• zoo veel gelds niet bij mij ." -- „ Dasr twijfel ik niet aan . ;
• maar met uw handfchrift beu ik to vrede ; ik weet, wie
~, uw bankier is ." - „Mijn handfchrift? Mann daartoe iou.
~, de ik noodig hebben
Niets anders dan papier,
„ petl en inlet ; tier zijn ze, Milord ; ik heb voor alleg
, gezorgd .'
Lord PELHAM, maar al to duidelijk ziende, dat er geen
ander middel was om van dezen zonderlingen poelier ontflagen to worden , teekent cenen wisfel ten bedrage van gemelde
fomme, op .zigt betaalbanr, en fpoedt zich om zijuen weg to
vervolgen . Maar de onbekende verzet zich tegen hem, houdeade nog at her piflool in de hand,
, Waar wilt gij henen ,
„ Milord?" + „ Naar Londen." - „ Gij belt mis , Mi.
22 lord

a
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~., !ord ; gij zuit naar uw kasteel terugkeeren ; ii ga naar
• Lonnden, om de duizend guinies bij uwen bankier te .ontvan •
• gee ; en gij begrijpt, dat ik zuiks buiten u wel zal redden,
• Vaarwel 1 Zie daar uwen, en bier mijnen weg ." - Lord
azLHAra vend niet geraden, den man langer aan de praat to
bouden ; treurig keert hij naar zijn landgoed terug met zijn
wit konijn , en verhaait aan niemand, hoe veel bet diertje
hem gekost had .
Tien jaren daarna, op zekeren tijd zich to Londen beviliTende, ging Lord PELHAM, naar gewoonte to voet, fangs de
iiraten dier groote flad ; een groote, prachtig opgefchikte gatanteriewinkel, trokzijne aandaebt. De geftalte deswinkeliers
valt hem in bet oog ; bij bekijkt hem, en firaks komt hem de
witte konijnverkooper in de gedachten . Hij treedt in den winkel, en verzoekc eenige nieuwe galanterien to mogen zien .
Naauwelijks heeft de winkelier twee woorden gefproken , of
Lord PIELHAMS twijfeling is verdwenen ; hij herkent volkomen
zijnen dief. Maar wat to doen? Hoe zal hij hem verhlagen
en befchuidigen , zonder getuigen en zonder bewijzen ? i)e
Lord vertrekt , zonder zijn vermoeden to hebben doers blijken, en peinst den ganfehen nacht over middelen om ziju
geld terug to bekomen .
's Anderendangs vroeg in den morgen , zeer eenvoudig gekleed, en dragende eerie k1eine mand under den arm, verzoekt hij , in bet oogenblik dat de winkel wordt geopend, den
meester to fpreken . Men brengt hem in een binnenvertrek,
alwaar de winkelier vat to fchrijvea . „ Mijnheer, " fprak
Lord PnutrAM, zoodra zij eileen waren, „ zoudt gij nieS
• een kiein wit konijn willen koopen?" De koopman zet een
wijd gezigt, en ziet hem fiijf aan . -- „ Ik ben verzekerd," vervolgt de Lord, „ dat gij op ftaanden voet tic
• klein wit konijn van mij zult koopen .' Dit gezegd helm,
hende, zet hij hem een piflool op de borsr. -- „ 6! Zeet
• gaarne," antwoordt de winkelier, van fcbrik bevangen
• boe veel vraagt gij veer uw konijn` " •m „ Marktsprijs ,
, Ach 1 tens, tweemasi zoo veel,
• duizend guinies ."
Mi- lord!" riep de koopman , op zijne knieen vallende ; er
nevens voegende, terwiji hij hem zijne brieventasch aanbood :
• maar,, in 's hemels naam, ruineer mij niet ! " Getroffera
van zijne tranen en berouw, en nog meet door bet gezigr
van eene jonge vrouw en twee kinderen, die hij in den winkel
zag, vergenoegde zich Lord PELHAM met her terug bekomen
van zijne duizend guinies . -- „ Dat geld kan mij niet de .
• ten," fprak nu de koopman : „ met bet geld, welk •i k op
„ eene zoo vreemde wijze van u geleend heb, Milord, hei,
• ik eenen handel begomien, waarin ik boven verwachtipg
Thans nam Lord PELHAM nit
,y gelpkkig geflaagd ben. "
a Mans brieveutasckpog duizeadguinies,welkehij aeaher Vonate-
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delingsbuis zond . Bij zijn vertrek beloofde hij plegtig den winI
kelier, van dit voorval nimmerce zullen fpreken ; hij hieldzijn
Woord ; her is alleen bekend geworden uit de papieren, na
zijnen dood bij hem gevonden .

ANECDOTE

VAN

DEN BEROE&IDEN ENGELSCHEN TOONEELSPELER GARRICIt.

~e Heer GARRICR hield, op zekeren dag, met verfcheideIt
Franfche Heeren , bet middagmaal bij den Hertog van
D * * *, terwijl doze zich to London onthield . Her gefprek viol ,
under andere, op hot Franfche Tooneel . De lieer GARRICr{
was van gevoelen , dat men aldaar to veel fprak, en to weinig
werkzaam was . Hij ontvouwde zijne denkbeetden oracrent hot
vermogen der pantomime, en beweerde, eon pantomimisch
tooneel to zullen voorftellen , hetwelk even roerende was
21s her treffendfle tooneel, waariu gefpreken werd . Men ververzocht hem, er eene proeve van to geven ; hij bedscht zich
een oogenblik ; hij maakte de onderilelling , dat een vader,
zijn kind op de armen houdende en voot een open venfler liefkozende, hetzelve last vallen . GARRICK neemt een' ftoel in zijne
armen, even alsof her een kind geweest ware ; hii flreolt den
noel, nadert bet venfler, en last lien vallen . Hij geeft eetl
skeligen gil , wendt en keert zich , wil uit her venfier fpringen ;
iblijft flok fill flaan, en gaat beurtelings van eene floinpe ongevoeligheid tot de hevigfle droefheid over . Hij doet alle de
trekken der wanhoop werken, welke bet gelant en de bewegingen des ligchaams kunnen uitdrukken, alle de flanden,
welke de verflandsverbijstering kan doers aannemen .
De
aanfchouwers , in 't eerst in verzoeking gebragt oin to lag .
chen met her begin van dit tooneel , kunnen bet tot her
einde toe niet uithoudee ; ontfleld , aangedaan en verfchrikt
van dit fchrikwekkend tafereel, maken zij er een einde van .
Met minder treffende is dit uitwerkfel der pantomime,
dan die aan twee aloude Gebsarmakers, BATHYLLUS en Py .
LADES , worden toegefchreven , welker eene zulke wellustige gewaarwordingen in de Romeinfche Vrouwen wist to
doen ontflaan .

VERVELING.
„ Ach dat mijn zoet gefprek uw flaapzucht toeh beletteI
Sprak grijzende ORGON tot de jeugdige LIZETTE .
Zij antwoordt : „ Lieve Wend 1 desk, man en vrouw zijn 660 j
,, En wie verveelt zich niet alieeni?"

ME N G E LWERK,
TOT FRAAIJE LETTEREN, KUNSTEN EN WETENSCHAPPEN, $ETREKKELIJK .

D$ VOORNAAMSTE LEVENSBIJZONDERHEDEN VAN
JOHN WICLIFF, BEN VOORLOOPER DER KE,RK'
HBRVORMEREN.
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(Vervolg en flet van bl. 5$a .)

merkte bet altoos aan als eene der grout .
fte dwalingen des Piusdoms, dat de Bijbel een
gefloten boek bleef voor bet Volk . Hij beloot ovr .
zulks den Bijbel in het Engelsch over to zetten . Dan
vooraf zond hij eene Verhandeling, waarin hij, met de
ferkfte drangredenen , de dringende noodzakelijkheid
van dit to ondernemen werk beweerde . De Bijbel , hield
]hij ftaande , behelsde den geheelen wil van GoD . De
Wet van CHRISTUs was genoeg orb diens Kerk to be •
ituren, en elk Christen kon genoe kennis daaruit opzame .
len, em GODS aangenaam to worden ; en wat bet ver.
!land der Heilige Schrift betrof, een goed ]even was
daartoe de beste gids , of , gelijk hij het uirdrukte,
„ hij, die de regtvaardigheid betracht , verttaat regt
„ de Heilige Schrift ." Toen hij oordeelde dat deze
gevoelens genoeg verfpreid en begrepen waren, zag zijn
groot Werk bet licht, tot groot genoegen van alle wel .
denkenden .
Het blijkt niet , dat WICLIFF de Hebreeuwfche taat
verftaan hebbe . Hij ging overzulks op dien voet to
werk, dat hij de Latijnfche Bijbels, zoo vele hij kon
vinden , verzamelde ; uit deze maakte hij een net af .
fchrift , en vertaalde bet in 't Engelsch Vervolgens
raadpleegde hij de beste Uitleggers . toen voorhanden ;
bovenal raadpleegde hij NICOLAS LYRA , en nit dezen
plaatfte hij op den kant die uitdrukkingen, waarin de
Latijn/che Overzetti'ng van den Hebreeuwfchen oorfpron •
kelijken Tekst verfchilde .
uNC. 1800 . no . 14,
N T
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Gereedelijk kan men zich verbeelden, dat dit werk
cen algameenen kreet der Geestelijkheid tegen hem deed
aanhelfen . In bet Parlement werd een 8i11 ingediendr
d o gr de Bisfchoppen, om het to verbieden ; duch deze
weld door eene groote meerderheid verwvorpen .
Let deze kreet eenigern ate gettild was , waagde de
Doctor eenen #erderen flap, en viel het geliefde leerftuk
der Roomfche Kerk, de Leer der Transfubftantiatie , aan,
In aijne Voorlezingen, op de Univerirteit van Oxfard
ten jare 1 381- gehouden, welke hij als Hoogleeraar in
de Godgeleerdheid des zonters voordroeg, nam hij voor
zijne taak, deze dwaling to bettrijden, en het ware oogznerk van 's Heeren Avondmaaj to verklaren . Inzonderheid trachtte hij itaande to houden , dat de zelfitandigheid van Brood en- Wijn, in die pl~gtugtteid gebruikt,.
dezeifde hleef na de Confecratie ; dat het Ligchaam en
dig, maaar all
13l,Wd van CHRISTus daaran Diet zelf
leen f-guurlijk tegenwoordig waren .. Deze flellingen
bood hij aan, openhaar in de fce
ole to zullett verdedi •
gen . Maar de Monniken, die thans, zoo 't fclaijt t,
op de Univerfiteit meer dan voorheen de overhand
geover
lcregen hadden, wilden gene gefchilvoering over d" on~erwerp gedoogen . Waarop de jaac ;ar, zon~ier e2nigenp
verderen om{lag, eene Verliandeling over dit ftu& openbaar
niaak ;e, waaritt hij, in 't breede, de Leer der Transfub1}antiatie aantastte, met al de vr-ijmoedigbei~{ van eeilea
ipan , die niet twij,feldb aan de waarheid van het ftok,
door hem beweerd .
.Duao.r BARTON beleedde to then tijde den post vatF
dice-lj ao{e?ter to Q fird
flij was een man, vqvuld
met den blakend(tet7 ijver tegen alle niettwigheden in den
Gods iienst, welke hij aanzag ais i enmerken vat' des7,elfs ondergang . Hij bad aitoos rn t veel bitterheids
zich over den Hoogleeraar WICLtFF uitgelateu : hieruit
valt gereedelijk of to nawen, met hoe veel genoegen hij
eene fchoone gelegenheid, PM tegen hem ttir to varen,
omhelsde . Deze bood zickt tlhans zoo gewenseht als imrner aan . Hij deed daarop de hoofdet2 der tJniverfiteit
aamenkomep,en, bevipdende dat hij op de meerderheid
eenen genoegzamen invloed loon bekomen, bewerkte hij
een betl#it, waarbij wicLiFF's Leer als Ketterseh veroardoeid werd , en hij zelf, met die hem hoorden , als
'ij in, hunne dwalingen vportvoeren ; met govangenis era
kerkban gedxeigd..
Wi,

VAN JOHM WICLTT

8'2p

ZVICLIrr, grootelijks verorttwaardigd dat hij in de .
zer voege behandeld *erd to Oford, 't welk tot duslange hem ter• vrijplaatfe~geflrekt had, befloot befcherming
to gaan zoeken bij zijnen edelmoedigen Voorflan .der , den:
Hertog van Lancaster, en, in hope op diens gunflige
tus.fchenkomst , . .beriep lily zith op den Koning cegen
bet vonnis, door den Vice-Kanfelier tegefi hem geveld .
pit zijn boroep ontmoette echrtr geen fteunfel : de Hertog , bevindende dat zijne gtihst ten Hove afnarh, verfj,n4etftelde waarfchijnlijk, dat de befche'rming, duslange WICLIFF betoond, daarvan de oarzaak n ogt wezen ;
zeker is her, slay hij him shins v aei de eerfle mail verliet . Wanneer de Door zijne zfiak bij den Hervog nanwdrong, en bij hem aanhjeld, dooa •b eweegredenen, uitt
den Godsdietfst ontleend , bii to birengen , kreeg hij"
koelzinnig teu amwoord, dolt durK,rly%n deze aeken tie
hevoggde .kegtezresfe wlks, sit dutaft ba'std road, walked
hij lam kon geven , hierin bdftond ; datt wiewir alts
deze nieuwigheaten list varerr, en zich nan de dtandgriji
pjnde Luxe J e4 aadehjk orrderwierp
In deer voege verlaten •°, kohl wicLIFf Diet ancjjers doen, dan zich met zijne elgene orfchuid dek ..
ken, en den 13arm, too go Li=hij kon ., aftiveren of
lijden .
Grootelijks liep het tot zijn na8'ee.F , dat
COULTNav , die, Bisi'choyb van Linden zijnde , een
vain 's Doctors heftrglle tegeaf€reveirs geweest was, to
dezen t,l(le tot den zetet van Cantsrbury verheven
Werd . Hoogst ke.urdt liij geed , ' t. geed die ViceSanfeliern van Oxford gedaan had, . .en ba#loot, de vervolging nlet'alie eracbt voort te - zetten . - Datr'&Kerk+o
voogds naauw-gezethei.d }tergnrrde wIACr,Ir r eenig tkftel .
Daze (ieed1 am aich van de open are :- atttoefenitlg in zif%
then post onthouden , tot dat hij den gewijden mantel
uit. Rome zou ontvangen hebben, welke niet kwam voor
bet volgend jaar !382 : Daarmede bebleeed , deed hij
WICLIFF yoor zich ontibieden lit het Kloosrer van do
Grey Friers .

De Hear ctrt.PrN, 'de laatfle, die., zoo verre wij wet
ten , over wlct;irp bepaald gtf 1rrevelx heeft , ittgtkt
op, dat cr • eene groote duisterheld heerschr in flit - ge.
deette van s Mans levensloop ; Diet welnige betigtett
%vilken verre van elkander af, en vele loopen to iffteeks
tegen elkander in . Hij verzameft, uit cene verfccheiden .
Kid wan omflandi,gjaeden , z oda*igei , a4s hem meese
waarfehijnlijk dunken , en , na een kort verhaal van
's Aarts .
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's Aartsbisfehops handelingen ten opzigte vain w1;cLIFr,
gnat lrij dus voort :-,,, Of Dot}or WICLiFF ooi-t tot
eenig openbaar verhoor -gebragt zij, . in gevolge van 't
geen amen tegen hem to werk itelde , des vinden wij geenr
lrerigt .
Met is allerwaarfchijniijk.st, dai hem door
zijne Vrienden geraden ward, din florm, die zoo geweldig tegen hem opflak, te onlrwijken . Zeker is het,
dat hij, na dezen tijd, bet Hoogleeraars gelloelte niet
weder beklom, en affcheid nam van. d e Univerfiteit to
Oxford, welke fhij, .zot .duslange.at dourgaans €6is in 't
jaar ging - bezoeken . : '
In dezer voege kreeg de onafIatende ver"l ''fig, des
Aartsbisfchops de *verhand ; en die Kerkvoo
fmaak-tt hgt genoegen vin to zien, dat een Man, dien hij
jjadtte en zoo vele jaren vergeefs vervolgd had , eindelijk voor zijne overuaagt bezweek , en girth ten
in een afgelegea tiz rd des Iitijlis begftf . -- Dolatefi 7,aden nogtans vv n, zijne Lcerwaren; verfpreid , fcbeon
men Cie plant uitrrok .
WxcLuF's gevolnsbnen to dezen tijde zoo algemeenaover Etrgehr#d ziCh to
verfpreidea , dat een Schrijver van dien tijd vermeldt :
„ Als gij twee perfo-nen op den weg ontmoer, moogr
„ gij u verzekerd houden dat den hunner, can, Lolla, t
*
is
W
ICLiFF,
febeon nu reeds hoogbejaard, vatte nagn
waals de pen op , en fch-reef een vinnig flukje over
hex gefehil tnsfchen URBANUS .DEN VI en CLEMENS
DEN Vt .; dit deed de gramfchap van URBANUS tegert
M m ont~tandei , en fcheen hem in grooter onaangenta amheden , dan hij tot nag toe had moeten verduren,
to znllen inwikkelen . Dan kort na de gemeenmakinb
van dit ilukje werd hij door eene beroerte overvallen ,

en,

(*) WicUFF had vele a volgers, Net ftlleen in Engetani,
maar oak in andere Landen. Zij kregen den naam van WicDe laatfle was een fbheldliFten ; ook dien van Lollards .
naam ;' uit het hlagmsch in 't Engelsch overgenomen . Men
zie . over de herkomsc dier benamin ;e, m.osUEIM's Kerkelijkt
Waaruit blijkt, dat die benaf efrhiedcnis, V Dh bi. g24.
ining net alleen eigen was aan dezen of genen bijzondefen hatihnnb , maar vbortijds aan alle Aanhangen werd gegevett , die men veronderflelde fchuldig to wdzen sun oneerlsiedigheid tegen GOD en de Kerk, onder gene nitwendige be•
fijdenis Yk>a meek dau geaec a Gadsvruch4

VAN JOHN WrctIPP&

ler-q

eenigen tijd leefde , was zijn
toefland zoodanig , dat zijne vijanden hem aanzagen
voor iemand , hunner wrake onwaardig . Tot op bet
laat(te woonde hij den openbaren eerdietlst bij , en hij
kreeg den laatften aanval van beroerte in de Kerk to
Latterworth, ten jare t384 .
Wij kunnen niet nalaten, bet -algemeene, 't geen de
bovengemelde Heer CILPIN vermeldt, bier bij to voegen . --Y „ Zoodanig was de Levensloop van JOHN WICLIFF, lien wij niet twijfelen aan to zien als een der
groct(te Sieraden zijns Lands, en als een dier zeldza .
me Mannen , weaken de Voorzienigheid verwekt, en
waarvan Deze zich bedient, orn het Menschdom to verhichteu . 's Mans verbazende doordringendheid van verftand , zijne redelijke wijze van denken , en de edele
vrijheid van geest , ziju even zeer de voorwerpen van
bewonderin.g . -- WICLIFF was ten aanziene van den
Godsdienst, 'tgeen !BACON vervolgens .werd ten opziute
van de Wetenfchappen . Hij was de groote ontdekkevan die kunltenarijen en bijvoeglelen, welken de bast
aardij der eeuwen to zamengehoopt had , om bet licht
van ware Godsdienstkennis bij de menfchen uit to dooven .
„ Zeer veel was de Christenheid verpligt aan dezen
grooten Man .
Hij opende den poel der duisterheid,
en liet er niet alleen een flaauwen lichtftraal in blinken ,
maar verfpreidde zoo veel lichts, dat bet naderhand
niet weder verdoofde . Hij verbrak niet alleen de keten der vooroordeelen , maar bragt zoo vele onwederfpreekbare waarheden aan den dag , dat zij , eenmaal
voet gekregen hebbende, ttandhielden, en zelfs, ten tij_
de dat de Hervorming met grooter kracht .doorbrak ,
maar eenige toevoeging noodig hadden ."
Ann veel op- en tegenfpraaks bleef hij bij bet Pautdora blootgefteld , en zijn naam werd op de Ketterliist
met groote ietteren aangefchreven . Wegens zijnen uit„ Wangang fprak men op de finaadvolfte wijze .
neer WICLIFF," vinden wij vermeld, „ bet In(trument
des Duivels, de Vijand der Heilige Kerk , en een Leermeester der Leugenen , zich gereed maakte, om op den
Feestdag ter gedachtenisfe van den H . THOMAS, Risfchop vau Canterbury , den predik(toel to beklintmen ,
can dear naar gewoontrte lasteren en to fchelden ; zoo
is hij , door bet groot bordeel van God , met eerie geen , fcT opn hij nog
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zaalitWd • overvallen ; die goddelooze mond , die zoo
vele bJjcphemien uitbraakte tegen God en zijne Heiligen , were fcheef getrokken en verdraaid , niet zonder
fcbrik der omfla,nderell ; zijne opgezwollen tong benani
beta de fpraak, cam to biecliteil , en bet febudden van
zijn hoofd getuigde, dat bet vonnis ntt al geheven was,
dat God eertijds over CAIN fprak (*) ."
's Manscaanhangers werdeia op de fchrikkelijktte wijze vervol,gd door de Inquifiteuren en andere werktuigen der Paufelijke wrake .
Ten jare 1415 werden, op
eene Kerkvergadering to CanfJans gehouden, de gevoeIens van WICLIFF veroordeeld , en zijns naams gedaehtenis gefchandvlel,t . Men Ijet zijne beenderen niet rusten ; otntrent dertign jaren na zijne openlijke veroordeeling als Ketter delfde men dezelve op , en verbrand+
de ze openlijk .
Wij betluiten bet Levensberigt dezes gedenkwaardi ;
gen Mans met des Ideeren cu rv's aanroerkingen over
de wijze, waarop de Beer jiump. vats, dezen Voorlooper der Hervormeren fpreekt . „ flume wordt nagegeven, dat hij alien Geopenbaardeq Gedsdienst 6f' tot
Geestdrijverij 6f tot Bijgeloof brengt . En in de daad
de wijze , op welke hij van WICLIFF fpreekt , fchijnt
eenigernrate deze befchnldiging to wettigen . „ WICLIFF," fchrijft hij , „ blijkt fterk door Geestdrijve .
• rij aangevuurd , en d-aardoor to beter in ftaar ge .
• weest to zijn oin zich aaq to kanten tegen eerie erk ,
• welker hoofdkarakter Iijgeloof was ." Net was, zoo
't fehijnt , dan 's Mans Geestdrijverij , en niet de krachtzijner redenen , naar 't gevoelen diens Gefchiedfch .rijvers , welke hem ten geduchten vijand der Kerk van Rome tnaakte!
„ Iudien de Beer HuME niet ge[taan hadde onder den invloed des vooroordeels, zoo ware bet on .
mogelijk geweest, of hij moest de edele vrijwoedighei(~
en de redelijke wijze, waarop WICLIFF de thaaffche beginfels , to zijnen tijde heerfchende , beftreed, bewonderd heb-ben . - Hadde WICLIFF geleefd in de dagen
der \'Vijsbegeerte, deze Schrijver zou zich gerangfchikt
hebben onder ~diens voornaamfte bewonderaars ; maar
eels
(*) Ft.oairrtoND

REMOND, Opgang,
we , I D„ bl ..

der Ke tc,- ien deter £er

voertgang cu nedergavg
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*en Godsdienflig Man is een gemaakt karakter ; en dat
bij een Wiisgeer een mannelijk gebruikmaken van de Red&
heel , worst bij den hedendaagfchen Hervormer onredelijke ijver en een belagchelijk voorgeven van inblazing ."
IETS OVER pE THEE .

.'t Latijn Then frutex, in 't Chineescli
D e Thee, injapansch
T3jaa, of T4jnitoki, is eene bees,
Keizerrljk China en Japan ;
Thek, in't

terplant ,

groeijende in bet

zij bereikt de hoogte van een vadem, en fomtijds meer ;
aan zichzelve overgelaten, zoude zij ter hoogte van
acht of Lien voeten opfchieteti . Hut blad gelijkt naar
sat van den Kerfanboom ; de bloem, zeer hetder van
kleur en zeer aatigenaam van reuk , in 't begin van den
Zomer, gelijkt naar de Veldroos . I-let bled der bloem
is onaangenaam van fmaak en eenigzins bitter . Hare
vrucht hecft flechts een , twee of drie doppen, van
;grootte als wilde pruimen . De-dop hevat een bast, een6
kleine moot en de pit.

Inzameling .

Gedurende de drie eerfte jaren worden de bladeren
van den Theeboom niet ingezameld ; doch vervolgens
heeft men jaarlijks due ooglten , de rijklle . Is die van de
inaand Maart ; de andere inzamelingen gefchieden in
April en Mei.
Zoo dra de bladeren geplukt zijn, worden ze uitge .
fpreid op eene ijzeren plaat , van onderen van vuur
voorzien ; en, wanneer zij doorheet zijn, worden ze op
eene zeer fijne roode mat met de ttanden opgerold ;
drie of vier malen worden ze over her vuur gelegd,
tot dat ze geheel gekronkeld zijn ; thans zoekt men de
bladeren uit .
De landlieden doern bet werk korter af ; zij verge .
noegen zich met bet roosters van de bladeren in ijze .
Ten of aarden potten , zonder verderen omfiag ; h un.
n e Thee words daarom van de kenners niet minder geacht, en zij is riiet zoo duur .
Onderfcheidene benan ingen der Thee .
Keizerliike Chinefche Thee . Deze is die foort van
Thee,
V v 4
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Thee, wier eerfte bladeren geplukt worden , die zich
naauwelijks ontwikkeld vertoonen aan de einden der
k finite takjes ; hoe de bladeren grooter zijn, hoe zij
minder kosten .
Keizerlijke ?apanfche Thee . De Thee, welke in 5apan ueest wordt gezocht, is die van Udft, eene ftad,
niet verre van Mecao gelegen ; zij is voor den Keizer
en de Keizerlijke familie beftemd, en is zeer duur, uit
hootd e van de ttitgelezenheid harer bladeren , en haren
lijnen en aan~enamen geur .
Karavane Thee . Deze is geene andere, dan die door
Karavanen re Petersburg wordt aangevoerd ; zij heeft
een zeer liefelijken violierachtigen reuk , welken de
Thee, die over zee wordt aangebragt, niet heeft . De
Chinezen beweren , dat deze gear net natuurlijk is .,
en dat de Kooplieden haar denzelven - , even .
Groene Thee . De groene Thee beltaat uit langwer .
pige bladeren, flerker gerold dan de Keizerlijke Thee,
eenigzins groenachtig van kleur . De inzameling gefchiedt in April en Mei .
Thee bout . De Thee bout , Bohea of roode Thee
genaarnd , beflaat uit al to 11erk gerooste bladeren .
Thee Pekao . Dezelve heeft witachtige punten ; hare
bladeren zijn lang en final . In Frankrijk wordt zij
alleen als geneesmiddel gebruikt ..
Thee Saot Chaon . Deze is van eene rosachtig zwarto
kleur .
Thee Kamphou . Dezelve ziet eenigzins uit het groene .
Er zijn flechts vier foorten van Theeboomen , ea
de onderfcheidene namen , die aan de Thee worden gegeven, hebben hunnen grond in den tijd, als zij wordt
ingezameld , in de jonkheid of den ouderdom der plant,
en in de onderfchcidene provincien , alwaar zij gekweekt wordt .
De _?apannezen en Chinezen gieten kokend water op
de bladeren ; zij gieten het aftrekfel af ; om de bitterheid to temperen, verlengen zij hetzelve met een wei .
nig zuiver water. tiVanneer de Indianen Thee drip
.
ken , houden zij een ftukje kandijfuiker in den mond .
De Thee moot flap gedronken worden ; al to fterk
gedronken , doet zij het bloed to veel gisten : alsdan
tnoet zij met water verlengd worden . Ik beklaag hen,
die dit tlechts warm water noemen ; ik beklaag hen , omdat
nil een of keer van bet water hebben ; nogtaus is bet poo-
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.ig tot wasfehen en befproeijen ; met Thee verzadigd,
geeft het vloeibaarheid aan bet bloed ; bet opent de
porer ; bet verdrilft de verfloppingen, die den doortogt
voor de vochten beletten . De Chinezen zijn van gedach •
ten, dat aan bet veelvuldig gebruik daarvan moet wor .
den toegefchreven , dat zij bevrijd zijn van bet podagra,
de heupjiicht en den (teen . In °apan dient bet als bet
yoornaamfte tegengift tegen de verzwakking van bet
gezigt,

Het gebrnik van de Thee des morgens is volftrekt nood •
2altelijtt voor hun, die 's nachts fterk doorwafemen . Het
everinatig gebruik van tie Thee is nadedig, inzonderheid
terflond na den maaltijd, vermits bet de fpijsvertering
verhindert en de vochtigheid des ligchaams doet op .
drroogtn ; de Chinezen en Yapannezen . zijn hieromtreat
seer zorgvuldig.
j

I

GESCHIEDKUNDIG LERIGT, WEGENS DE VESTIGINGDr.%
SARACEENEN, OF IIOOREN, IN SPANJE, EN DERZELVER VOLKOMENE UITDRIJVING.

(Vervolg en flot van bl . 595 .)

V

an bet flecht flagen buns Verzoekfchrifts hadden de
111oresros de weep niet gekregen, of zij waren op
bet aanvangen eens op(_tands bedacht . De hoofden kwamen heimelijk bijeen to Cadiar, eene had aan den ingang
van bet gebergte 1lpuxara gelegen . Zij vaardigden gezanten of naar Fez,, f11giers en Koniantinopel, om bijftand
to verzoeken . Ten zelfden tijde verfpreidden zij hunne
zendelingen door bet land, om de gemoederen der In .
gezetenen voor to bereiden .
Uitgenomen op die plaatfen , waar de Spaanfche krijgsbezetting to veel vreeze inboezemde om jets to under .
ftaan, voldeed bet yolk met geestdrift 'aan de uitnoodiging om hunne vrijheid to handhaven . Binnen korten
tijd was bet geheele gewest van Alpuxara , 't welk ze•
ventien mijlen in lengte en tier in breedte beflaat, vele
Steden , Dorpen , en ettelijke duizend Inwoners omvangt , in de wapenen . Eene verfterking van eenige
honderden Turken, behave een voorraad van krijgs..
beV v 5
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veriterking to hiunner huipe van den Sultan zouden ont.
W nigen
'sVolksAanvoerders.hadden,in lien tuysfchentiid,eene
andere Vergadering .-belegd, en daarin tot Koning verkozen Don VERDtNAND-nJ VELOa., een jongeling van vijfentwintig,jaren, een aftfammeling van hunne oude Vorlien, en die in zeker voege, door zijnen onverfchrokkea
tnoed en rustalooze werk2aamheid, geffhikt was tot de
gevaarlijke hoogheid , waartoe men hem yerhief. Den
,liaam van ABEN-IIUALEY*, welke die zljner Voorouderetft
geweest was , aangertomen hebbende, wetd hij met db
teekenen der Kani1klijke cVaardigheid betided . Zulka
fchiedde met aitedeftatelijkheid en plegtigireden, oudtijds
plaatsgrijpende bTJ de verkiezing der Morf fie Koningen%
Dij aanvaardde de uitoefening van bet hem opgedragen
gezag, btnoemde zijne Stutsdienaers en Krijgsbevelhebbers , en vaardigde bevelen of aan alle de Opperhoofden ,
die de Vergadering niet hadden bijgewoond, om zieb ;
tij hex ontvangen van bet eerfle opontbod, gereed to
]wuden .
De bezitneming van de Stad Grenada was bet -eerfle en
voornaamfte voorwerp . De nieuw aangettelde Koning
twijfelde niet, of hid zou zich daar kunnen handhaven,
of dat=de Z`urkfche-bijftand zou opdagen . Niet zonder
grond had hij hope opgevat vau to zullen flagen in een
toeleg, op eene Stad van die aangelegepheid . Zijne partij
had, tqt duslange, alle hare werkzaapiheden met de
diepfie en getrouwite geheimhouding voortgezer . Hare
verfcheidene vergaderingen waren gehouden on der voor .
wendfelen, die bet anders doordringend oog der Spanjaarden Misleidden ; ook hadden zij hunne krijgstoerustingen meest voortgezet in bet gebergte van d4uxara .
Wel had de Marquis VAN MONDEJAR , ondanks die
Senotnene voorzorgen, een vermoeden van der Meorerr
oogmerk gekregen , en aan PHILIPS de noodzakelijkheid
trachten to toonen, om eerie talrijker Degermagt, dam
lhij thans cinder zijne bevelen had, hem toe to fchikkert .
Doch daar heerschte, to then dage, eene geweldige jaloezij tu :;fchen dez, en Edelnman en OEZA, den Rijks-Kanfelie,r, ontftaan nit mededinging wegens de regten, aan
hunner beide .n pos on verbonden . IDzzA, aangevuurd
door zijne vooringenomenheid tegen den Marquis, poogde
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de diens verflag, wegens de vijan .delijlte oogmerken der
Mooren , bij den Koning in verdenking to brengen, ell
dien to overreden , dat er in de dead geen gevaar was
van eerken opltand, en dat het onlangs uitgegeven BeVelfchrift hems genoeg zou krijgen door eene krachtdadige uitoefening der burgerlijke magt alleen ; maar dat
azoNDEJAR alleen het your des krijgs wilde opltoken,
dewijl hij verwachtte , dat het geheele beleid daarvan
hem en zijuen Zoon , den Graaf VAN TENDILLA, zou
worden opgedragen .
PHILIPS , fchoon 'tilt den aard omzigtig en aehrefdochtig ., en imeer overhellende om to vreezen dan geneigd
otn to hopen , wend door zijne Radeti , DEZA'S Vriea•
den , bewogen, ow diens voordragt van 's Rijks toeitand meer to gelooven, dan die van den Marquis . In
gevolge !hiervan werd de aantogt des Krijgsvolks , onr
welken MoNDItJAR had aangehouden , verwijld, en de
Krijgsbezetting to Grenada zoo zwak gelaten , dat die
Stad, ware er geen voorval, 't welk niet to voorzietl
was , tusfchen beiden gekomen , in handen der 17fooe
Fen zou gevallen zijn .
AuEN-HUMLYA, eene geheime verftandhouding aangevangen hebbende met de Inwoners der Stad 4lbaicin,
welke onmiddellijk paalt aan de Stad Grenada , en als
een gedeelte van dezelve mag worden aangemerkt, gaf,
omtrent fret einde van Wintermaand, nan MIEN-FARAIt,
een zijner voornaamite Krijgsbevelhebberen, last, om
derwaarts aan to rukken met eene betide , tusfchen de
zes en zeven duizend man iterk. Ware dit Krijgsvolk
to 41baicin op den tijd , wanneer men bet wachtte , aan.
gekomen, de Inwoners zouden zich daarbij gevoegd, en
daardoor een beer uitgemaakt hebben, overfterk genoeg
om de Krijgsbezetting van Grenada to overmeesteren .
Maar door bet vallen vap diepe fneenw op een gebergte
in de nabuurfehap , waar zij over moesten trekken ,
werden zij verhinderd den togs voort to zetten , en
bleven achter, uitgenomnn een klein gedeelte der voorhoede, flechts honderd en vijftig man fterk . Met deze
manfchap kwam AR&N-FAnAx 's middernaehts in4lbaicin ;
en hadde hij de Inwoners kunnen overhalen om de wapens
op to vatten en zich met hem to vereenigen , hij zou zich
meester van de Stad gemaakt hebben : dan, fchoon zij .
ne zijde toegedaan, werden zij afgefchrikt zich to zijnen
voordeele to verklaren, uit hoofde van bet gering aantal
Krijgs .
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Krijgsvolk, 't welk h :j met zich bragt . Weshalve hij,
na verblijf van eenige uren in de gemelde ftad, zich genoodzaakt vond, met het aanbreken van den dag, naar
bet gebergte to trekken, waar zijn Leger den togt had
laten fteken .
Deze gebeurtenis opende de oogen van PKtLIPS, ten
aanziene van de tegenttrijdige berigten , hem medegedeeld,
to hij gaf onverwijld last tot den aanmarsch der Krijgs,benden, om welke de Marquis VAN MONDEJARR had ver•
zocht en aangehouden .
ABEN-HUMEYA hield zich intusfchen onledig=met bet
veriterken der enge doortogten, welke naar bet land vats
4lpuxara heenloopen .
Voorts trok hij met bet eene gedeelte der Krijgsbenden, en ABEN-FARAx met het andere,
van de eene plaats naar de andere, de 1llorescos aanzettende
endringende ten opftand, verwoestende de Altarenende
Beelden in de Kerken , welke zij in Moskeeen veranderden .
Op de wreedite wijze bragten zij ten dood alle de Priesters en andere Christenen , die weigerden den Mahometkaanfchen Godsdienst to omhelzen .
Zooras de Marquis VAN MONDEJAP.. een genoegzaam
santal hrijgsvolk tot bet volvoeren zijner onderneming
had bijeenverzameld , trok hij nit Grenada , om den
voortgang des opftands to ftuiten . De Morescos betwist P
ten hem eenigen tijd den toegang in 't gebergte ; doeh
zij waren niet in ttaat om de Route en onverfchrokkene
nanvallen des Spaanfchen voetvolks to wederftaan . MONII$JAR zegepraalde over hun bij elke engte , doodde er
velen, nam een, groot aantal gevangen, en noodzaakte
in 't einde ABEN-HUIIIEYA met bet ellendig overfchot
zijns yolks de vlugt to nemen naar de ontoegankelijkfte .
gedeelten van bet gebergte .
Binnen weinige maanden was bijkans bet geheele gewest Alpuxara to onder gebragt. Het yolk, allerwegen
verfchrikt door den fchielijken voortgang van MONDE3AX's wapenen, lag de zijne neder, en kwam tot den
Overwinnaar in grooten getale, of zond afgevaardigden
tot bet fmeeken om den vrede . Deze verzoeken fond hij
gereedelijk toe , op voorwaarde dat zij zich aan 's Konings gezag zouden onderwerpen , en hij verleende bun
sevens befcherming tegen de roofzucht en bet geweid
der Spaanfche Krijgsknechten, welke beide zij zoo zeer
to duchten hadden .
De Marquis Dz J, OS VELEZ 2 die over eene Krijgsbende
in
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de nabuurfchap van fllmeria het bevel voerde, flaagde
Diet min gelukkig in bet verdrijven der lhlorescos tut eenige fterke plaatfen 4n de nabijheid der zeekusten, waar
2ij zich 'gelegerd hidden, om de landing der ]Jfooren en
7urken to begtmltigen .
De Marquis VAN MONDSJAR, oordeelend' dat de oorlog zoo goed als get indigd was, en du ABEN-HUMEVA
of zich zou moeten overgeven of het Koniiigrijk ontviieden, gaf hiervan aan PHILIPS kun-drehap , verzoekende
dat een gedeelth zi ns Krijgsvolks zou to rug geroepen
Worden . Fen- zelfdea tijde betuigde hij zijn vertangen,
dar men zachtelijk zou handelen, en met de Morescos,
4H zich hadden overgegeven , en met de gevangenen .
Dan ongelukki:g ha ,.lden de vijanden van lien Edelman
ten Hove eenen veal grooter invloed dan zijne vrieiiden,
est PHILIPS was nit tegen card veel meer tot ftrengheid
en hardiieid , dan tot lenigheid en gena,betoon genegen .
Z--ender'acht to flaan op AioIauEJAR's vertoogen, kwatti
®r onverwijld een Koninklijk B°velfchrift ten voorfehijn,
i,nhoudende, dat alie gevangenen boven de elf jaren oud,
zonder onderf'cheid van f:xe of ftaat , tot Haven en flavinnen zouden verkocht worden .
Deze barbaarfche behandefing, hunnen Landgenooren
aangedaan , deed in de harten van zoodanigen der Ma .
rescos, die zith onderworpen hadden, den ouden afkeer
van het Spaanfche Juk weder opborrelen, en zij werden
korten tijd daarna met dezelfde onmenfchelij,kheid mis .
bandeld .
Of de fchltkist van PHILIPS, ten dezen tijie,waarlijk
was uitgeput door zijne kostbare wapentoerustingen in
de Middelldndfehe Zee en zijnen oorlog in de Nederlan .
den , of dat 's Konings Staatsdienaars dtt alleen ten voorwendfel bezigden, om aan hunne kwaadaardiglieid tegen
MONDEJAR voldoening to verfchaffen , blijlct niet ten
volle . ; dan, wat hiervan zijn moge, de gelden, aan ltet
Krijgsvolk verfchuldigd, liepen zoo hoog, dat de Marquis VAN MONDEJAR zich buiten ftaat beyond dezelve to
betalen . De rampzalige gevolgen van een flechtberaald
Leger deden zich welhaast op . De Veldheer verloor
zijn gezag, de Soldaten en velen d_r Oflicieren verlie •
pen , en verfpreidden zich over bet land , plunderden ,
doodden, en namen een aantal Morescos gevangen, voor
wier veiligheid MONDEJAR zich borg gefteld had . HiJ

k ijnt aisla woedig .eu itrang gedxagen to bebben, om
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een einde aan die buitenfporighedea te,maken , door de
zoodanigen zijns Krijgsvolks, als hij kon vertrouwen ,
gf to zenden om de overtreders to bedwingen of te ttraffen . Dan zjjne pogipgen wareta grootendeels vruchte,loos . De Sjanjaarden volhardden, in her aangrijpen valt
elke gelegenheid, welke zich Qpdeed, otn aan hunne
roofzucht den ruimen teugel to vieren ; vervolgens verlleten zij hunne vaandels , en gingen met hunaen roof,
naar digthijgelegene landfchappen .
De Morercos, hoogst verbitterd door de opeengeftapel .
de vprdrukkingen, hun aangedaan,, kregen berouw over
hunne j,ongstbetoonde onderwerping . Nu ten voile over+»
tuigd dat er geen veilig betrouwen te .ftellen was op eenigr
verdrag met een' vijand , zap trouweloos als wreedtj
vatteden zij de wapens weder op., en natrmen ftrengelijk
*aak op de hier en daar omzwervende , Spanjarden diz
zij in her gebergte aantroffen en verrasreT Zij lchiktem
zich andermaal onder de banieren hums Konings .
Owtrent dezen tijd kreeg AneN-xuMEY4 eene verfter,.
king van vierhonderd Turken , welke men verluiden
Ilet dat fpoedig zouden gevolbd worden door eene
groote Vloot en Legermagt . Gevolgelijk hadden de
Morescos, deels door hope bezield, deels door wraakzucht gedreven en door wanhoop aangevuurd , be .
lloten , ten tweeden male hun krijgsgeluk to beproeit
vetk : de ellenden en rampen , die den hervatten krijg
mogten vergezellen of volgen, dachten zij, dat de zoo .
danige niet konden overtreffen, welke zij onlangs in eett
zi ogenaauiden tijd van vrede ondergaan hadden .
De oorzaken van dezen tweeden l)p(taud werden zeetr
wijdverfchillead op(regeven door de vijanden en vrienden van den Marquis VAN BMOND JAR.. - De eerstge,.,
melden bragten in 't midden, dar die Edelman groatelijks gedwaald had, zoo in de wijze van oorlogvcre .
ren, als in de behandeling der opftandelingen , teen de-r
zen de wapens hadden nedergelegd . Want bet was oa .i
gerijmd, to verwachtetr, dat eeta vijatld ., zoo trouweloas)
als de M7orescos, de aaagegane ;verisiindtcncs ]anger rote:
geltand doen, dan hij zulks noodig voted ; het was niev
minder pngerijmd , to hopen ., dat zu-lke hardnekkige .
Ongeloavigen immer opregre Bekeerden tot her Chrisse'
(oui zou.den worden .
1-inuraa laatstgepleegde hetlig.
fchennis, en de barbaarschheden ., regent de Priesters et!
udere. ('hrirlenetx gepleagd , riepen luide; vm wra_skl
Rep
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Aegtv!-gr4 g'heid zoo wel als gezonde Staarkuhdo'had),
den geVorderd, dat zij alien door bet zwaard gevallen,
of tot tlavonij verkr efjt waren .
De Marquis en dietls Vriendeen bevveerden In t€gendeel, dat dit misleide Volk met genoegzame geflreng
1ie+i-d $eilr :tft was, wegens de uitfporigheden , tot welkjv-hunne R:oofden hen- verleid lladden ;-- slat medche .
;ijkheid erl hct in 't oog houden van 's . Konings beta-n'
gen hem wederhouden hadden, onr _aan de wreak het
seven van: zoo vein duizenden nuttige merrfehtn op to
pfferen , voar. 't n rnndnel onfcllrllelig aan de gepleegde misdrijven, en door welket *itdelging too groot een
gedeelte des. Rifiks zou verwoese ge •w orden zijn . Daaretrboven was or geen grand omm to gelooven, dat de
NZ"oreecos bun-t,wow>sd xmtadenL gafnhontlen hdbben , iraA
then nien bet Krijgpvodk onder behoorfijke tucht hado
on+
de kunnen .hnnden ; Dane . &ajgstuclw, welkk
mggelijk geyonden had to bewares, deels door he ver+
auim vain eeni .gen van 's Konings Staatsdienar4n , em
gelden sot betaling tier foldij over ee maken, deels do 4*
de moeite, welke cenige mnagthebbende perfonen ti<clt
.
gemeven_
hadden , om zijng genag to fntt .,
kenwelke
-, .Koning'
maatrea
PHIF,rps vend zicb terlegen
.dgen:,
na
het
hctoren
•d
ener
1trijtbge
vdor .
gels hi; zou ve
&agten .' Ln 't erode ., 't zij onidat h+j ze.f en hat meerderdeei Aijnof Raadsheerten ale zaechtheld vAn rtwNDttj
wvaaktan , daar deze op " o pinaklretijk een voet de
jifartscas in gunfte had as tgencanerr ; . 't zeij omd#t bil
niet verkoos, de vijanden, van .dion LMln]an *an de kweh
king to onderwerpen via het 6pperdtaijgsbevef
NJ v4during in diens- . handen to--zien ;: befloot . hij , hetrselve
®p to dragen-earl zijnen natuttrlifterl Broeder, Don JUAN
v!N oOSTaNRIJK .
Deze. tot. bet Opperbevel henoemde Prins telde niet
sneer dan tweeentwintig jaren , en bezat ge€ne krijgs-r
mans ondervinding akaos ; waarom nnttLtts , feltoon
kem den Titel van Opperbevelhebber fehenkende, hem
rerbood, dit bevel in eigen handen tc Ilemen, en vorderde , dat hij ., in bet geheele beleid des te veeren
krijgs , zich zont gedragen volgens bet gevoelen van ;
cenige Kaadsntannen , door hem tot 's Prinfen hulpe
benoemd . D ze waxen de Bisfehop van Grenada, DR .
,as , Opper, Rijkskanfelier , de Htrtog DE snSSA, do
Marquis VaN momEjAR p en Don EoDI*wIJJK Da: RE.
QUE.
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Opperbevelhebber van Castilie, door den Ko .
ning tot Doti JUAN'S Luitenant aangefteld .
In onderfcheide oorden des Rijks werd de krijg na
teffens aangevangen, en daartoe een veel grooter aantal
.krijgsvolk dan voorheen gebezigd ; dan de uitflag beantwoordde niet aan de verwachting, deswegen gevormd .
De 11Torescos betoonden in verfcheidene gevallen , dat het
hun aan geene krijgsdapperheid mangelde, en bij eenige
ontmoetirgen waren zij averwinnaars .
Don JUAN werd langs hoe onverduldiger over de bepallingen , aan zijn Opperkrijgsbevelhebberfchap ,efteld ;
hij poogde den Koning over to halen, dat deze hem dat
Krijgsbewind in perfoon zou toevertrouwen : in 't einde
werd aan dit verzoek voldaan . Na die verlofbekoming
kreegzijn Leger verfterking, en hij toog tegen de Morescos
op aan den eenen kant, terwijl REQuESt:NS en de Mar.
gais nE LOS VELEZ dezelve van de anFlerezilJde beEtreden .
,.-- Dan de Morescos, niet tot den krijg opgevoed, gebrekkig gewapend, en ontmoedigd d oor. de .teleurltelling
bunner hope op den bijftand van Turken en Mooren,
waxen niet beftand tegen zulk een aantal in den wapenw
handel afgerigte krijgsbenden , als nu tot hunne to on .
derbrenging werden aangevoerd . Hun val werd verhaast
door de oneensgezindheid van eenigen - hunner aanvoer.deren, en de verraderlijke handelwijze van anderen .
ASEN-HUMEYA werd vermoord door de Bl .oedverwanten zijner Vrouwe, wier Vader hij had does om 't
lenvbrg,wenshimadelng t .
Span.
Ben
ander
Opperhoofd,
AsE.N
aarden
.
-Asoo
gehee.
j
ten, in diens plants tot Koning verkozen , onderging
bet zelfde lot, door de handen van eenigen zijner Officie .
Ten, die door deze opbfering verzoeningwegens hunnen
opftand poogden to verwerven . Met den dood van dezen Aanvoerder werd de oorlog, die bijkans twee jaren
geduurd had, geeindigd .
Noch Don JUAN, noch REQUESENS verwierven eenigen roem door hun beleid in dezen krijg, en geen van
beiden bleef vrij van het verwijt van wreedheid en
onverzoenlijken wraakiust , -- wandaden , in die eeuwe, den Spanjaarden in 't aLgetneen ten laste gelegd .
Geene andere verdediging kan ingebragt worden voor
de fchrikkelijke wreedheden , waaraan zij zich fchul.
dig maakten, dan dat hun gedrag overeenkwam met den
last , door den Koning hun gegeven . Want PHILIPS
hack
QuESENs,
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bad de zachtheid, met welke de Marquis VAN ItoNDEMorescos had behandeld, ten hoogfte gewraakt ;
en daar hij alleen luisterde naar de item van bijgeloof
en wraakzucht, vergat hij, 't geen elk veritandig Vorst
als den heiligiten regel van gezonde Staatkunde zal aanr
zien, dat de fterkte en roem eens Konings gelegen zijn
in bet aantal en den vooripoed zijuer Onderzaten .
Maar de bijgeloovige Monarch zette paal noch perk
aan zijnen afkeer van de zoodanigen, die afweken, of
die hij waande dat zich verwijderden , van bet Catholijk Geloof. Overeenkomitig met zijne bevelen, werdert
velen der Morescos , die vreedzaam in de viakten van
Grenada woonden , om 't leven gebragt, alleen op veraroeden dat zij verftandhouding hielden met de Opftandelingen . Alle de inwoners van eeuige Steden en Dor •.
JAR de

pen , mannen , vrouwen en kinderen , werden uitgeilelgd . Alle de gevangenen van beiderlei kunne werdett
ten dood gebragt of van hunne vrijheid beroofd . Ert
de zoodanigen der Morescos, die geweigerd hadden deel

in den opf'and to nemen,werden alien,flechts weinigen,
zonder welke men geene kans zag zekere handwerketr
voort to zetten , uitgezonderd , van de plaats hunner
woninge verwijderd en naar de diepst landwaarts itt
gelegene Provincien vervoerd , waar zij zich blootgelteld vonden .aan den boon en de beleedigingen van eert
trotsch Volk, en velen hunner door de armoede, waar.
i n men hen gedompeld had, in een ftaat van afhankeliftheid van de Castilianen gebragt , welke zeer weinig
verfchilde van bet lot der zoodanigen hunner Land •
genooten, die tot flavernij gedoemd en verkocht waren .
Zoodanig was de afloop van dezen Krijg, gedurende
welken PHILIPS , ondanks de ongelijkheid tusfchen de
itrijdende Partijen, zich aan grooter gevaar blootgefteldd
vond , dan in eenig ander tijdperk zijner Regeringe .
Hadden de Morescos zich meester gemaakt van de Stad
Grenada , in welke poging zij faalden, meer door eene toevallige gebeurtenis dan door verkeerd beleid of manget
nan ilerkte, of hadden zij SELIM , den Turkfcben Kei •
zer . , weten over to halen orn zich met -bun to vereenigen,
verfcheide Steden van .4ndalufa, en bijkans bet geheele
Koningrijk van Palencia, meest door Morescos bewoond,
zouden zich in den Op+taod hebben gemengd, en in
dit geval zou er een zoo grout leger op de been gebragt
zijn , als , met den bijitand der Mooren in Barbarije,
Va .
M ENG . I8oS . N O . 15 .
Xx
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stele jaren fang handen vol werks zou gegeven hebberv
canal de krij smagt, welke de honing, die ten zelfder
tijde met zijne Onderdanen in de Nederlanden in oorlog
was, kon verzamelen, om hun tegenftand to bieden .
Dan , gelukkig voor PHILIPS, en misfchienvoor her:
Christendom, zette de Sultan, ten dezen tijde, den oorlog van Cyprus tegen de Venetianen voort, en vats then
krifg kon hij niet afgetrokken worden , fchoon m HOMETH, zijn Groot-Vizier, en de verftandigfien zitner
Hovelingen , hem ten ernftigfte aanmaanden am de voort
zetting daarvan to flaken, en deze gelukkige gelegerrheid, om zijne wapenen tegen den Koning van Spanje to
wenden, niet to verwaarloozen .
PHILIPS DBE III volgde de grondregels zijns Vaders
niet op, in 't fluk van den Godsdienst - want bij hem was
her eene gewetenszaak, met een ingewikkeld geloof alles to doen , wat de Geestelijkheid hem voorfchreef.
Deze fl•e lde den Vorst voor, alle de nog overgeblevene
11joortn nit Spanje to verdrijven .
Om een glimp can
dit voltooijend bedrijf van wreedheid to geven , befchuldigde men de Spaanfche Mooren , dat zij die uit
4frika genoodigd ha den om in Spanje to vallen, waar
zii den bif Land zouden aantreffen van 5o,ooo Spaanfc*
Deze reden van Staat werd gerugtfieund doorMooren.
eene andere , van den Godsdienst ontleend, welke de
Mooren afmaalde als onverbeterbarc Ongeloovigen, ell,
als gefchikt om de beginfelen tier Spaanfehe Christenen to
bederven . De Adel des Kotrrngrijks , inzonderheid die
van Palencia, deed vertoogen tegen dit beflcit, toonende dat geen gedeelte der befchuldiging eenigen grond
bad, uitgenomen die van Ongeloof, 't welk, gelijk zij
seer gepast opmerkte-n , toe to fchrijven was can de onkunde en traagheid der Geestelijkheid .
PHILIPS was doof voor deze tegenverklaringen , ex
teekende op den zevenden van Herfstmaand des jams
I6o9 een Bevelfchrift tot bet nitdrijven der Mooren u
.1
.
Valencia, 't welk gevolgd werd van andere Bevelfchriften , gelastende hunne uitdriiviing nit alle de andere Provincien van .pan/e . - Dit ongelukkig Volk deed twee
q~ogingen om dit Kevelfchrift to verijdelen ; doch zij
rnoesten onderdoen . De Hoofden, die zij gekozen hadden, onder den naarn van Koningen, werden- ten dood
gebragt . Door de volvoering dezer Sevelfchriften verloor Spanje 8o,ooo werkzame en vlijtige Znwoners ; een

ver-
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verlies, 't welk tot heden gevoeld wordt ; en nogtans
Was Spanje verre van gezuiverd to zijn van JlIoorsch
bloed, want de onderfcheiding tusfchen oude en nieuwe Christenen is nog op verre na niet vergeten .

BIJZONDERHEDEN WEGENS HET EILAND 1\IINOItKA .

(Overgenomen uit Voyage Bans les Iles Baleares & Pithiufes,
par M . GRASSET BE ST. SAUVEUR.)
et Eiland Minorka , hoewel minder data Majorka,
ten aanzien van uitgebreidheid , vruchtbaarheid
H
en menigte van voortbrengfelen, beziit nogtans meer ver-

maardheids , uit een flaatkutidigoogptint befchouwd, ei1
vooral om de flad en de haven Mahon .
Her Eiland is verdeeld in vier Proviiiclen, of liever
Dittrikten . De hoofdplaats van bet eerfle is de tlad
Mahon ; aan drie kanten wordt bet van de Zee befpoeld,
en her (loot tegen her Dillrikt .4layor. De bevolkiing mag
gefchat worden op zestien of achttien duizend zielen,
en is verfpreid in de iiad Mahon , bet vlek St . farel ,
twee dorpen en honderd veertig boerderijon of landwo •
ningen . Mahon is de hoofdflad van bet Eiland ; eeii
voorregt, welk haar vrij belagchelijk,en met voor bet
algemeen belang uadeelige gevolgen , door Ciutadel7z
wordt betwist .
Verfcheiden hooge rotferi , op welke de flad Mahon
gebrruwd is, ter linker zijde der haven, welke zij beflrijkt, en die door het water al gaande weg ondermijnd
zijn, doen eene inftortine duchten, die de huizen zoude<
medeflepen en alfes in Karen loop verpletten . De zorge)oosheid der bewoneren en de onachtzaamheid van het
betluur, en nog nTeer , misfchien , de invloed van bij .
zondere belangen, hebben de gepaste maatregels verTamd , door her Spaanfche hof , tei' voorkominge van
die ramp , bevolen .
Deze huizen zijn in eenen vrij' goeden fmaak gebouwd,
niaar niet zeer regelmatig geplaarst ; de grond zelr levert de $eenen tot den opbouw . Allen hebben regenhakken , in de rots uitgehouwen , eti met een
voortrefl'elijk cement gemetfeld .
Hat hotE1 van den
Gouverneur is groor, doch niet fraai . Fret fladslitfis is
Biein ; de gevangenisfen in hetzelve zijn naauw en
vochX x a
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vochtig . Eerie kerfpelkerk , drie kloosters en een hospitaal , wiens apotheek zeer flecht voorzien is, zijn de •
voornaamfte gebouwen der flad, wier firaten eng, ilech ,t
verdeeld en flccht geplaveid zijn . Geese andere wandeling
heeft men er, dan eene Iaan van kwalijk voortgekomene
boomen, aan de zijde der haven . Ook vindt men to
1Wahorl geese ftichting tot bet openbaar onderwijs .
De paradeplaats, die ruim is en van eene vierkante gedaante, words flechts aan drie zijden van buizen • omringd, van ongelijke hoogte en onaanzienlijk op hat
cog . De vierdezijde is met eerie kaferne bebouwd, een
tamelijk fraai getticht en twee verdiepingen hoog .
De haven van Mahon is eerie der fraaifle ca •v eilaig(ic
in de Middellandfche Zee ; duch het biunenloopen is
nloeijelijk en vordert veel omzigti •g heids . Deze haven
zoude de talrijk(te Vloot kunnen bevatten ; er liggcn its
dezelve vier Eilandjes . Op bet eerfle, het Konings EiJand genaamd, that het hospitaal voor de Z .eevaart . Op
het tweede flaat bet Lazaret, de Kaferne op bet derde,
en bet Arfenaal op bet vierde . Niet verre van bet Arfenaal , aan den regter oever der haven , ziet men da
Scheepstimmerwerf. Langs den oever der haven loopt
eerie kaai , een gewrocht van de natuur alleen , en het.
bvelk met kleine moeite in beter fiaat konde gebragt
wvorden .
Men klimt naar de (lad fangs t ee onderfcheidene
wegen ; de korttle is afmattend fteil ; op geenen vary
bciden ken men zich van rijtuigen bedienen . Bet vervoeren van koopwaren gefchiedt door muilezels . Dit
ongemak laat zich bezwaarlijk verhelpen . - Het vermaar.de Fort St . Philips is geheel vernield . Van de verdedigirg van bet Eitand van achter de muren en bolwerkers
fchijntmen geheel to hebben afgezien . Nogtans is hetEilaud vrij wet voorzien van belegerings- en veldflukken,
en van eene groote menigte krijgsbehoeften .
Het Ditlrikr4layor zal eerie bevol-king van 4900 zielels
bevatten, in her vlek van lien naatn en honderd twaalf
boerderijen verfpreid . Dit viek hevat eene kleine kaferne, een hospitaal, alwaar de kranke en behoefrige
Minorkanen noode eene wijkplaats zoeken, eene kerfpeikerk en een Minnebroeders klooster, welks kerk groot
en in fchoone evenredigheid gebouwd is .
De bevolking van bet Dillrikt Marcadal en Ferrerias
bevat flechts zogo zieleu . Het dorp 2J7srcadal is de
hoofdl
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lhoofdplants ; bet dient tot eene rustplaats voor de troePen , die tusfchen Mahon en Ciutadella been en weder
trekken . Het is flecht gebouwd , en van wege de ongezondheid van dit gedeelte des Eilands en bet gebruik
van putwater tot den gewonen drank, is men er aan zeer
bardnekkige koortfen onderhevig , vooral iii den zomer .
De inwoners van dit Difirikt zijn van die der overige
deelen des Eilands onderfcheiden door let ruws en zelfs
afzigtigs in hun gelaat : deze foort van mismaaktheid
loopt vooral bij de vrouwen in bet oog .
Zoo dra men buiten Marcadal is , bevindt men rich
zoo goed als aan den voet van den berg Toro . Deze berg,
de hoogtte van Minorka , verheft zich midden in het
Eiland, welk dezelve aan alle zijden overziet . Op den top
ademt men de zuiverfle en gezondfte lucht . Toen de Engelfchen in bet bezit van bet Eiland waren, hadden zij er
een Telegraaf geplant .
Het 1lugustijner klooster, on
dezen berg gelegen , zou in vent erkte kafernen kunneta
veranderd worden , welke een vrij aanzieniijk getal
krijgsvolk zouden kunnen bergen .
in dit Diftrikt ligt de haven Fornel, door kleine forten
verdedigd , van krijgshehoeften onvoorzien . Dig bij
eene andere haven , Adaia genaamd , ligt een kleine
berg, Calo- Main genaamd, alwaar de Engel/clicn in den
jare 1-93 landden .
Adaia hevat vrij digt belommerde wandelwegen, alwaar men, uit hoofde der zeewfuden , cene koele lucht
ademt .
De berg St . ,Igatha, niet zoo hoog als de berg Toro,
doch fpitier, kan alleen beklommen worden tangs eene
ladder, in de rots uitgehouwen, en wier fporten reus»
1logtans beklauteren de muilezels lien
achtig zijn .
trap met ecu vollen last, hoewel dezelve wordt bevochtigd door verfcheiden bronnen , die hem glibberig en gevaarlijk maken . Voorzigtigst is bet, to voet naar beneden to gaan .
Aan bet westelijkite einde van bet Eiland Mbwrka
3igt de ftad Ciutadella, hoofdplaats des Diffrikts van
then naam ; hare haven is klein en hoot tegen moerasfige gronden . Aan de beide oevers zijn twee torens gebouwd . De itad is ornringd van muren, waarvan bet
gedeelte , dat aan de landzijde ligt, door de Mooren ge .
bouwd, en nog in goeden hat is . Het jongere gedeel,
to des muurs is verfterkt , maar zoo gebrekkig, dat bij
X x 3
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den geringften nanval Ciutadella zoude genoodzaaktt zijn
zich over to geven . Nogtans zijn er in deze [tad vier
plaatfen , ter huisvesting der troepen gefchikt, doch
geen ander hospitani dan dat der clad . Te Ciutadelhs
heeft men eene voorname Kerk, zijnde de l-loofdkerk
van het Eiland ; de Bisfchop van Minorka en bijkans
alle de Edelen des lands houden er hun verblijf . Men
telt er verfcheiden kloosters en ongeveer zevenhonderd
huizen , fommigen van welke tamelijk fraai zijn ; maar,
even als to Mahon, zijn er de Praten, naauw, llecht verdeeld en flecht geplaveid . Hot Diftrikt Ciutadella bevat
nagenoeg honderd-veertig hoerderijen , en de geheele
bevolking nog geese achtduizend ziolen .
Rondom de ftad liggen tuinen , die zeer wel beplant
worden , en overvloed van groenten en vruchten ]eveten ; doch hat merkwaardigfl;e , welk men er ontmoet,
is eene grot , in de rots uitgehouwen, met welke andere kleine grotten gemeetifchap hebben . Allen ziju met
verglaasde ftoflen bezwangerd , die een oneindig ge .
tal van zeer onderfcheidene flalattiten ttitmaken , van
kleur als kandij-fuiker, graauw en weinig doorfchijiiende .
Hot klimaat van bet Eiland Minorka is minder zacht
en minder gematigd , dan dat van andere omliggende Eiianden . Niet even als Majorka van bergen doorfueden
wordende , is Minorka aan de ftrergheid en bet geweld van den Noordenwind in deszelfs voile kracht
blootgefteld .
De boomen en planten komen er traag
voort , en blijven krom naar deta zuidkant . Hoewel
fneeuw en ijs er iet zeldzaams zijn , is er de koude ,
echter, ltreng genoeg, om de bewoners to noodzaken,
hunne vertrekken met Kuur to verwarmen, en zich dik
ze kleeden . De herfst is de regentijd ; de Tegen valt et
overvloedig en aanhoudende.
De plantaarde van Minorka, naar bet zwarte trekkende, is ligt, fijn en zeer
vruchtbaar, hoewel tact dunne lagen over de rotfen ver •
ipreid ; van wege bet zand, daar under vermengd, is
zij gemakkelijk to bewerken . De grond in de vlakten ,
koud en kleiachtig , is even weinig voor weilapd als
voor den landbouw berekend . Noftans brengt hij verfcheiden goede kruiden voort , die een voortreffelijk
voedfel voor het vee zouden opleveren , indien zij Diet
vermengd twaren met bittere kruiden, van welke h etzel .
ve eenen afkeer heeft . .De valeijen worden.vruchtbaar ge,
maakt
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waakt door de aarde , welke met den regen van de bergen fpoelt, die er door verarmd worden . Op eenigen
dier bergen heeft men kleine ongemetfelde muren opgetrokken, die de aarde terughouden en aan het water een
vrijen afloop laten ; hierdoor behouden die bergen huane vruchtbaarheid .
In de Diitrikten Slayor en Ferrerias ontmoet men eenige kleine bosfchen van pijnboomen en groene eikenboomen, dock niet zeer digt , en die llecht tieren . De
olijf., oranje. , Citroen- en granaatboomen komen er
wet voort, en hebben weinig oppasfens noodig .
Minorka bevat cene kleiaarde, tot grof vaatwerk bekwaam, en gips, welke niet zoo goed als die van Majorka wordt gcrekend . Het rotskristal is er fchaarsch,
het Maskovisch glas vrij gemeen . De harde gehouwen
!teen , tlechts een voet dik, blijft eenigen tijd in de
Iucht liggen , voordat hij gebruikt words . De kalkfeen wordt in de velden verfpreid gevonden . De Minorfranen geven de voorkeuze aan den tigchelfteen boven de
lei, hoewel in groote menigte op het Eiland voorhanden . Overvloedig is er ook het marmer van velerlei
Daarentegen ontbreekt het op Minorka aan
kleuren .
vuurfteenen en krijt . Deze laatite ltoffe wordt vergoed
door den Napolitaanfehen merkfteen, en door den room
den en zwarten (teen. De ijzermijn ontmoet men er op
de oppervlakte van den grand ; er wordt geen gebruik
van gemaakt . De bewerking der loodmijnen zoude de
kosten, daartoe noodig, niet kunnen goedmaken .
M7norka is rijk in planten , zoo voor de tafel als voor
de peneeskunde . Tarwe en garst , nevens een weinig
mail, zijn de eeni.ge granen, die op het Eiland gezaaid
worden ; doch de oogtten zijn niet toereikende tot gebrutk der opgezetenen,
De Minorkanen oogft ii eene groote menigte besten rooden en witten wijn , weer dan toere-ikende tot 's lands gebrtiik . Hoewel de olijfboom zeer algemeen is over bet ge .
heekEiland, wordt er, echter, flechts een kleine voorraad olio uit de olijven geperst, omdat men wit dat de
vrut•h i door den Noordenwind verdroogt . Aan Fruiten van
menigerlei foort ontbreekt het er niet. De oranjeappelen, limoenen, granaatappelen, vijgen en vruchten met
feenen llagen er volkomen we] . Van de kernvruchten
wotden er voortreffelijke zomer- en winterperen geplukt. De roodeMoerbeziebooni is de eenige, die er geX x 4
plant

648BTJZONDERHEDEN, WEGENS HIZT EILANII AIINORRA .

plant wordt ; de witte zoude er even goed voortkomen . De note-, kastanje- en palmboomen zijn er zeld .
zaam .
Allerlei peulvruchten , daarentegen, zijn er zeer ovtrvloedig ; dock de fpinazie , geele wortelen , rapen en
pinflernakels zijn er niet zcer fmakelijk- De wilde 4sperfien zijn de eenige, die er bekend zijn, en zijn onaangenaam van fmaak ; de komkommers zijn grooter en
meter dan in noordelijker lauden ; de watermeloenen zijn
lappig en gezond . De Minorkaanfche honig, die er in
geene groote menigte wordt ingezameld , beantwoordt
volkomen aan zijne vermaardheid .
Op Minorkn telt men nagenoeg zestienhonderd lastbeesten, paarden, muilezels en ezels ; de osfen en koeijen, bij mangel aan goed weiland, zijn klein en mager .
De varkens, ten getale van tienduizend, en die in den
zomer gevoed worden met boscheikels, en in den winter
met garst , zijn zeer groot en vet . Paarden zijn er weinig . Men legt er zich niet op toe om ze to vermenigvuldigen , omdat men tot werkheesten de voorkeaze geeft aan
rnuilezels en ezels, die zeer flerk zijn . I-let Eiland bevat
geene wilde dieren ; de hazen zelve zijn er fchaarsch ;
konijnen daarentegen zijn er overvloedig ; het krielt er
van hagedisfen ; zij fluipen dikmaals in de woonvertrekken . De twee foorten van kruipende dieren , die men
op bet Eiland ontmoet, zijn de adderfang en de adder .
De fleck van fchorpioenen is gevaarlijk ; die derduizendpooten en van eenige foorten van fpinnen vergiftig . Het
geflacht der vogelen levert niets merkwaardigs op . Fine
groote menigte uilen,, eenige valken, weinige arenden,
vele gemeene zwaiuwen en gierzwaluwen ontmoet men
er . De roode patrijzen zijn er niet zeldzaam . De kwakkels, de iijsters, de houtfnippen, de waterfnippen zija
er vrij talrijk, gelijk ook de ringduiven .
De kusten van het Eiland krielen van verfcheiden foorten van visfchen ; zij zijn eene der voornaamfle levensbehoeften der Minorkanen , die weinig geflagt vleezck
gebru .iken .
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JETS, OVER DEN RE GERINGSVORM VAN MIOLDAVIE
EN WALLACHIE .
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(Overgenomen

Alt THORNTON ' S

Prefennt State of Turkey .)

a hetgene wij , in een voorgaand berigt, aanN gaande bet Karakter , de Zeden en Gewoonten van
de Bewoners dezer uitgebreideProvincien hebben medegedeeld, oordeelen wij, dat het volgende verflag van
derzelver Regeringsvorm, door den Heer THORNTON,
een bevoegd regrer, velen onzer Lezeren niet onaangenaam zijn zal ."
De Regeringsvorm is monarchaal of eenhoofdig . De
Vorst vertegenwoordigt den fouverein , en de Divan,
zamengefteld nit de voornaamfte Boyards , verrigt bet
werk van Raad . 's Vorften magt is alleen bepaald ten
aanzien van bet opleggen van belastingen, en de wijze
der hefhnge van dezelve . Hij is verpligt, daarointrent
bet gevoelen van den Raad in to nemen , en zijn gevoelera aan dat des Divans to onderwerpem, in gevalle van
,eenparigheid . Voor het overige is zijne magt volftrekt,
doch wisfelvallig, omdat hij door de Porte kan worden
afgezer .
De Prinfen van Illoldavie en Wallachie ontvangen van
de Porte de aanflelling,op de zelfde wijze als dePacha's
en Iizicrs.. De Groot-Vizier omhangt hen met eigen
handen met bet eergewaad, en zij leggen den eed of in
de handen van den Grooten Heer, met het grout sere .
monieel der openbare gehoorgevingen .
De voornaamfte hofbediende dezer Prinfen is de Maarfchalk of Postelik. Gemeeulijk is hij een Grisk, en bij
hem moeten zij alien zich vervoegen , die met den Prins
taken to verhandelen of van hem gunften hebben to
verzoeken .
Teveng is de Divan het opperfle Gerigtshof, ontvangt
de beroepingen der mindere regtbanken, en zijne uitfpraak, door den Prins bekrachtigd, is zonder heroep .
De lijfitraflelijke regtbank be(taat nit edelen van de tweede klasfe, die de lagere posten bij den Divan moetea
hebben waargenomen . De lijfftraffelijke pfeidooijen worden alle Zaturdagen door den Prins nagezien, in tegenwoorX x 5
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woordigbeid van den Gouverneur der openbare gevan . .
genisfen . De ftraffen zijn geefeling, of de kruiwagen,
voor zekeren tijd , naar gelange der omflandigheden . Ortt
zwaarder misdaden worden den gevangene de ooren afgefneden , of wordy hij voor zijn leven tot de Zoutmijpen verwezen . De doodftraffe wordt zelden geoefend ,
hoewel dezelve niet geheel is afgefchaft .
De oudfte Boyards geven voor, afkomflig to zijn
van de Slavoniers ; dock eigenlijk, zijn zij niets meer
dan Hike eigenaars , dic voorwenden , eene van bet
yolk onderfcheidene kiasfe uit to maken : want bet meerdergedeelte van den Moldavifehen en LUallaebi/ichen adel
is zijne verheffing aan de groote ambtenaars der Porte
verfchuldigd, die geenen adel erkent .
De Grieken, ale de posten van burgerlijk beftuur en
andere onder z .ich verdeelen , worden alien bedankt,
zoo dra bun opperhoofd zijne waardigheid verliest,
immers indien zijn opvolger hen niet in hunne posten
bevestige .
Indien zij in bet land trouwen en landeigendommen bezitten,'worden zij na drfe regeringen genaturalffeerd, en verkrijgen den rang en de regten van
Boyards • De adel en de geesteiljkheid, zoo wereidlijke
als reguliere, zijn vrij van allerlei belastingen , buitengewone gevallen uitgezonderd.
Er zijn geene Turkfche bezettingen binnen c'e Prirsdommen ; maar zij zijn van fterkten omringd aan den
Donau en de Dniester, wier Turkfche bevelhebbers stet
regtsgebied oefenen over bet omgelegen land .
De wetten van Moldavie en Wallachie zijn die van bet
wetboek van Jt sTINIANu$ ; maar niemand verftaat of
volgt dezelve, en de gefchillen worden beflist naar vroegere voorbeelden en de niet befchrevene en wiliekeurige gebruiken .
De voornaamfte bronuen van 's Lands inkomften zijn
bet hoofdgeld, de zoutmijnen , de tollen , en de belastingen op de weilanden, de bijen, den wiju en den
tabak . In Moldavie wordt bet hoofdgejd alle maanden,
en in Wallachie om de Brie- maanden betaald, De ger
woonte, om de belastivtgen to verpachren, is algemeen .
In zaken van den Godsdienst oefent de Regering der
beide Priusdommen de verdraagzaamheid, naar bet voorbeeld der Turken . De Roomsch - Katholijken zijn er
talrfjk, en ttonden voormaais onder de befcberming
van .Polen ; doch federt bet verdrag van,7'asfyzijn zij under

b5*
der de befchernting der nationale regeringe terug gekeerd .
Alle overige g,odsdienftige aanhangen worden insgelijks
verdragen .
De Protestanten hebben eerie Kerk to Bu*
charest , en de 7oden eene groote menigte Synagogen in
de heide Prinsdommen .
Te 7asf-y en Bucharest heeft men Artfen, die vats
Landswege bezoldigd worden ; om road en httlp kunnen de landzaten zich bij dezelve vervoegen .
Ook zijn er openbare hospitalen, doch die zoo flecht
onderhouden worden , dat alleen de uiterfte ellende
kan doen befluiten , om tot dezelve de toevlugt to
semen.
De Prinfen van iUoldavie en Waltachie liggen onder de
verpligting , een grant getal postpaarden to onderhou.
den , ten dienite van Turkfcke Officieren en Koeriers .
l(De pleisterplaatfen liggen gemeenlijk vier inijten van
elkander , en men reist er vFij fpoedig in ligte wagens,
met vier paarden befpannen ; intusfchen heeft men er
zeer dikmaals ongelukken . Men betaalt niet meer dan
Lien aspers voor een paard voor eene mijl, makende
voor eenen weg van vier mijlen met vier paarden twee
en een derdc franks . Zoo flecht zijn dikmaals de ween , dat men fomtijds tit.n of twaalf paarden noodig
beefs, wil men niet in den flijk blijven zitten .
De kinderen .der Boya -dt worden opgevoed door de
Priesters , en gedeeltelijk door de Bohem{ers of Egyptenwars, die hen oniringen . Even als de Poles , zijn zlj
op kleederpracht , zoo voor zich zelven als voor
bun gevolg, gefteld . Veej werks waken zij vooral van
bats , bet fpel en andere vermakelijkheden ; hunne tafels ilaan voor hunne bekenden open, doch op dezelve
heerscht sneer overvloed dan fmaaik .
De Grieken bo .otleu de Aziatifcke weelde ua , en elfchen van hunne bediencien dezelfde onderdanigheid, als
aan Turkfche grooten wordt bewezen ; doch hun ontbreekt de deftigheid der Turken , en elk oogenblik ve-rraadt zich hunne kiaderachtige trotsheid door eene
wreede en b ooen.d e bebandeling van hunne minderen .
Wanneer de Prins flerft, of afgezet words , aanvaardt
de Divan bet openbaar beftuur ; alle afhangelingen van
den Prins worden afgedankt, en bij voorraad andere bedienden. benoerad, tot op de komst des opvolgers . De
afgezette Prins keert terug n .aar .Kon/?antinopel als een
gemeen man en zonder een-ig gevoig . Aldaar begeeft hij
zich soar de plaats, die hem words aangewezen, zijnde
VAN MOLDAVIE EN WALLACHIE .
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de 'gemeenlijk den never der Dardanellen . Hij neemt de
hoedanigheid van .Rajah
en heeft flechts een enkeje .n bediende in zijn gevoig .
De Luitenant of Caimacan van den nieuwen Prins kondigt de benoeming van zijnen meester aan , tioch betnneit zich niet verder met zaken, dan het nazien van .
's Prinfen inkomften .
Bit bet verdrag van Kainardg. , van at Jtilij 17749
h-eeft Rusland zich her regr voorbehouden om zich met
bet bet uur van deze beide Prinsdommen to bembeijen ;
en de Rusffche Gezanten to Konffantinopel hebben in last,
door hunne vertoogen , de maatregels van den Divan , ra
kende Moldavie en IVallachie, to wijzigen . Rusland heeft
Eaktoors en Konfuls in alle de havens en fteden van her
Ottomanfrhe Gebied, en RefidPmten to Bucharest en fasHet laatstgemelde Herd hetzelve lang hetwist, en
de Prinfen zelve voedden heimelijk de tegenk2nting der
Porte , nit vreeze dat door buitenlandscli toezigt bun gezag zou verminderen . Eindelijk werd de Porte , in
den jare 1781, genoodzaakt, aan de dringende vertoogen
der Kabinetten van Weenen en Petersburg kamp to geven, en de Prinfen liecen zich vergenoegen met den trotfch6n waan , van in gelijhen rang to worden geplaatst
:net de fouvereinen van Europa, bij welke de MogendIieden gezantei en ref denten hebben . Zij ontvangen de
gezanten-van Weenen en Petersburg met alle de fl ;atelijkheid, bii her ontvangen wan Ambasfadeurs bij de Porte
gebruikelijk .
Ten tijde van den inval der Rusfen in 114'oldavie, in
den jare 1770, werd in alle Kerken afgekondigd , dat de
beide Prinsdotrimen voor eeuwgg onder de befcherming
van Rusland zouden blijven .- l7och invallende omftandigheden deden het Kabinet van Petersburg befluiten ,
van deze eifchen of to zien, en Besfarabie, Moldavie en
WWallachie werden , bij her verdrag van Kainardgi, aan
de Porte teruggegeven .
Rusland waarborgt den landzaten de handhaving van
hunne voorregten , en dit beding werd door de Porte
in den jare 1784 bekrachtigd . Bet verdrag van fasfy
behelsde nog andere hepalingen van de fouvereinitett
der Porte over de Prinfen en inwoners dier twee provincien . De Turken, genoodzaakt toe to geven, hebbenn deze verbindtenisfen gedeeltelijk ontdoken , en den
Rusfen redenen tot kla~ten cn vertoogen gegeven .
Zeer
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eordeelen koestert , dear her de natuur en de ftrekking
derzelven niet vertlaat .
Sta niij toe , een en ander van dezelve U ter over=
weging voor to itellen .
ho fiagen Vrijheid , weten wij alien , is Been ftaat , gefchikt voor de men*
fchen : zonder eenig bedwang , zouden zij buiteniporig en losbandig worden . Hierom zijn er, in alle landen , wetten , die bun in zekere zaken paten zetten .
Maar dit bedwang kan men niet veronderltellen dat
zich uitftrekt tot menfchen van rang of middelen ; dewiji men niet kan vermoeden , dat zij iich fchuldig
zouden makers nan de ongeregeidheden des gemeenen
masts. Zij zouden, derhaive, volkomen vrij blijven,
ware her niet dat zij een Wetboek van ttatelijkheden en pligtplegingen . voor zichzelven outworpen had .
den : de wetten , daarin voorgefcbreven , zijn ftrikt
verbindend , en zoudert in de dated drukkend fehijnen , wist men niet dat zij zich daaraan onderwier.
pen met eene wilvaardige gehoorzaamheid , van wege
de edele reeds bier hoven gemelde beweegreden .
1,7e
wetten van pligtpleging, door fommig$n de wetten der
Mode genaamd , zijn misfchien de ftrenglte wetten
in de geheele wereld . Geen misdrijf, dat bezwaarlij .
ker vergiffenis vindt , dan bet evertredeat van eene diet
wetten . Van hier is& bet, dat Wijsgeeren, Koapiie .
den, en alle anderen, die enkel nuttige Leden der Maat .
fchappije zijn, geheel van dezelve, zijn uitgefloten, als
onhekwaam om die wetten na to leven . V'oijiagen /'
keid wordt . dan voorgekomen, door de wetten van Made
en pligtpleging .
Rijkdoanlnen . -- Op her aogenblik dat ik van tilt his.
tikel .begin to gewagen, bond ik mij verzekerd, dot Gij
met velen zult uitroepen, dat bet voor mij geheel noode .6
loos is, to bewijzen, dot er vele tnisdrijven nit gebore*
worden, en deze de wortel alles kwaads zijn . Dit ftuk
hebben de Godgeleerden, de Wijsgeeren, de Zedemeesi
ters, van her begin der wereld of tot heden, trachten to
bewijzen . Doch war beteekensn de bewijsredenen vats
Godgeleerden, Wijsgeeren en Zcdetneesters 9 Her is en.
kele befpiegeling -- befpiegeling van menfehen, die, nris •
fchien , hetgene waar en regt is, mogen treffen , dock die
zich uitgelloten vinden van de dadelitke voor- of trade
len, waarover zijuitweiden,enaan wier gevoelens men,
verzulks , eene >vaindere mate vat! t(te»ing is ver.
fchul•
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fchuldigd, dan nan de zoodanigen, die, to midden van
de voiheid des Rijkdoms, zich derwijze overtuigd betoonen van de rampen, daaraan varknocht, dat zij zich ten
ijverigfte hevlijtigen om denzelven,te verminderen, door
alle middelen, welke zij in hunne magt hebben . Het is,
dunkt mij , eene zaak, die toegettaan moet worden, dat
er thans meer rijkdoms in de wereld is, dan itnmer voorheen ; en, ingevolge hiervan, moeten •er meer middelen
worden uitgedacht , door de zoodanigen , die groore
fchatten bezitten , om er zich van to ontdoen . Het vernuft der Rijken is, diensvolgens, op eene lofwaardige
wijze , bezig geweest in uitvindingen , welke tot eere ftrekken van huff ne talenten ; en, hoe langzaam de Rijkdommen ook mogen verzameld wezen door hunne Voorouderen, met welk eene zorgvuldigheid zij dezelve verzaanelden en ophoopten, .zij worden met den grootften fpoed
verfl:rooid ; alles pat zeer gemakke .lijk toe ; met eene
volmaakte aflegging van alle gehechtheid .
Tegenwerpingen heeft men Diet zelden gemaakt, ten
opzigte van de middelen , aangewend om zich van den
o:eerlast des Rijkdoms to ontdoen ; men zou dezelve
mogen vervatteu onder de hoofdzakcn van Kaarten ,
Paarden , en Vrouwen . -- Ik zal wile deze tegenwerpingen Diet , van ftu-k tot ftuk, nagaau ; in 't algemeen
zal men mij moeten roeftemmen, dat ze van grond to
eenemaal onthloot zijn . Men zegt, bij voorbeeld, waarom , indien iemand genegen zij om van zija geld of to fteken , uit vreeze dat bet zich to zeer zou ophoopen en
2ijne zeden bederven , hij geen land koopt, of huizen
eri lustplaatfen fticht? In de daad, dit is zeer oppervlakkig gedacht, en ik had bijkans gefchreven, dit is
eene beuzelachtige tegenwerping . Landen koopen, huff .
zen, Iustplaatfen nanleggen, is geen afftappen van geld ;
bet is , 't zelve op winst uitze-ten ; en die :ente zal
.groot wezen, dewijl men altoos huizen noodig heeft, de
landerijeti Diet wegloopen , of braak willen liggen , en de
lusthuizen altoos aan den man willen . Door die middelen zou iemand zijnen Rijkdom vermeerderen, in ftede
van er zich of to helpen : terwijl de vermaken van de
Speeltafel, en de andere gebruikelijke middelen om bet
Geld to verfpreiden en onder den man to helpen , bij .
kans tot voile zekerheid van bet bereiken des voorgeftel .
den doels opklimmen, en den to werkfteller overtuigen,
dat hij zijne fchatten niet zal wederzien . pit altllgns
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as bet ges'al Yap- diuizenden geweest, en zal geld het
.gevalivan dviwAe ; worden a de zich.'vcxlgens ltt xalfs
de plan gedragen, om ontlast to worden van de lastigs
l1 en deA 1 ijkdtinns . .
,0#, g ~eellq ander voordeel ortttlat uit deze wijze cmi
p*r de-Overtolligheden des P.,ijlrdoomsre befc.hikken, -- eta
-voordeel ., 't we* men erkennen moet tot Been ,geringea
j;!pemr,te ftrekten van den txitvinder» De.zelve, tram
I*-, gaat gepaard met een nalneraitw .en kwellkg, diet
pgr,treffende en fnerpender dan 'eenige ar*dere .tvijzei A
.iiichn
wan zijn geld to ontdoen . lemand i. i evs , (hi,
Jigs dozen weg, van .zijne .Rijkdcutimgn affelieidt, en
*seige otPgenblikken overhoudt wnmia Widentest ; heart
h=jr%n beichouwen als tiet vernc4tel jk4Ye van allb
fchepfelen, als een omzwervend bedrogene, &s een uitr
. aargfvl~atnen,l ving . %I hat *1
,, al het+ vdorvrijheiai en xu~mte, aijnec ram(tandiglbedeh
jI iel
vtadt zich niet .langirblootJYrijn vlo rr 0[oos weg, en
hiiverYolat to worden door • eenige
( id oittt verzocht en
islisr verzodkingen, welke hex beznt rbier tibet
deli'lte zegeis geregtigt om
own te,b .
finglem it ezklien ;
innen van eenen fVijsgeer ., met al die atmo~ale, eetr,utntnheid_en ona4'nzienlijkiie d, den Wijsgeeren ;lcFt .
Langloveirdbeid is een . gevn1g ;Rr 'trgeen - verwacht m„tg
Wrden dads de , zoodaaiigen, dierseepers lceftoars eol*etr, welkt+unue .Aezondheid, in gevaar rbrengt ; • an too.
*dng.)viudsse fsot de beste -dhtt}palidde&en, wannaee d z
g aar ftogt • •l oopen . Maan can lgng,leuet* isp naar t
.gevoihlen deter vefftnndigt lirden, gaui&zin4s 1e eerbe
vaornaarn1 a der trjde1tjl :e zeg"et4ingen . Zi atjn, diers,,rcdgons , op middelen bedacht geweest om 1junaie dagelx
ge vexkoirteh, - tniddelen, die zelden in deni{•ttitllag
1atl1ddn. Bet. is tiiet noodig, deze van ftuk r-e t ftuk fe
ontvouwen ; naardenma .d ze in ".'t oogjpringen :+van;elit',
die weet, hoe eene flesch to ontkurken, en bij de-wereld ver-dzW ter, 9baafn to bezoeken .
Ilet zou mij ligt vallen , andere omflandigheden aan to
voeren , om to betongen , dat bet tegenwoordig heerfchend ftelfel van Mode- vermaken enkel cen ftelfel is van
zelfverloochening, gefchikt voor den brozen flaat onzer
menfchelijke nature, en eene ftrekkin ;; hebbcnde om de
heillooze gevolgen van Rijkdom en Eere of to wendene
Dan , zoo 1k hoop ; mijne groote hoofdzaak beweNG . 18o8 . rqo . I5.
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zen hebbende , voel ik geene neiging, of zie ik geene
noodzake,. om dezen mijnen Brief breeder to doen worden .
V'oorzeker , de gemelde lieden , die op deze wijze
bunne Rijkdommen en Schatten opofferen , ten einde
bunne zeden door derzelverbezit niet to bederven, zijn?,
wit velerlei hoofde , onzer opmerkinge waardig . -+.
Daarenboven, als wij de zaak nit het voorgeftelde oog .
-punt befchouwen, zullen wij ontdekken, dat alle fchijnbare verkeerdbeden met eenig goed vergezeld gaan, en
.dat, hoe kortzigtig eenige lieden zijn, er anderen gevonden worden, die voorzagen, wat er zou'gebeuren,
en de verfpilling hunner fchatten op alle mogelijke dvijzew
befpoedigden , opdat zij daardoor to eerder .den eindpaa}
bunner zorgen bereiken mogten .
Indien hergene alle Wijsgeeren, door den loop van atle reu4ven been , van de Rijkdommen gezegd hebben
waarheid is,, namelijk, dat,zij de worrel van alien kwaa&
zijn, de oerzaken van alle de ellenden en kwellingen ,
welke de henfchelijke natuur treffen, dat zij gieri~heid
voeden en liefdeloosheid kweeken, zal het niet minder
Avaarheid wezen, dat hij, die zijne Rijkdommen verfpild
beeft, voor altoos ontheven moet zijn van alle de ondeugden en onheilen, welke daarmede gepaard gaan .
Ik moet er nog aan •_ toevoegen , dat wij daardoor ont
heven worden van nog eerie ondeugd, en wel eene zeer
hatelijke , t-e weten, de Geveinsdheid : deze verdwijnt
geheel uit den kring onzer zamenlevinge , door eene:
openlijke ten toonfpreiding van die minnarijem en luidruftige vermaken , voorheen heimelijk gezocht en in ftilte
genoten . Geveinsdheid nu is, een laag en hatelijk ding,,
en men heeft groote verpligting aan de zoodanigen, die,
doze Ondeugd hebben uitgerooid, door dezelve buitew
de Mode to brengen . Ik ben &c .
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Eene Zedelijke Vertelling ;
(Vervolg en flat van bi. 61 S .)

is de dag der volvoering van bet vonnis bepaaid ;
I) .eeds
reeds , volgeus landsgebruik, is het doodgewaad, de
. Zij zit

akelige witte en zwarte tabberd, haar aangetrokken
op een fteenen bank ; hare handen zijn gebonden ; zij bidt.
- Dr. NAUMANN, wondheeler van de gevangeiiis , van een' zijner
leerlingen gevoigd , goat over bet plein : de jongeling, vau
bet fomber gewaad der gevangene getroffen,vestigt bet ooj ;
op haar ; hij geeft een akaligen gil ; hij valt aan hare voeten :
het was ALBERT .
Sedert zijn vertrek uit zijne geboorteplants, had ALBERt
alle moeite gedaan om van zijne geliefde SARA eenig natigt to
bekomen ; doch alwat hij wegens haar had vernomen, was,
dat zij naar $erlijn was vertrokken . Juffrouw BABRClt had
wet opgepast om aah niemand to zeggen , waar hare nicht
woonde ; en gedurende den korten tijd , welken zij in het
Hgtel van HOCHBUTTEL had gewoond, had SARA weinig onderzoeks kunnen doen om naar de woonplaats van haren geirouwen ALBERT to vernemen .
• SARAI mijne lieve sARAI" riep hij, met eene item, door
fhikken afgebroken , „ moest ik u hier wedervinden `'"
7,ij hoorde hem pier ; zij lag van zich zelve. ALBERT befproeide met zijne tranen de boeijen, die hare handen knelden ; hij vatte dezelve in de zijne ; hij riep haar met luide
ftemme .
Door behuip des wondheelers kwam zij allengskens bij ; de eertte opflag van haar oog ontmoette then vats
Karen minnaar ; en doze woorden , die de eenige I'chenen to
zijn, welke eerie hevige gemoedsbeweging haar konde doer_
voortbrengen,ontglipten flraks haren mond : ,Waarlijk, Mij=
• ne Heeren, ik ben niet fchuldig!"
• Neen, zij is niet fchuidigI" riep de jongeling, , zij kari
• bet niet zijn ! - Mijnheer ," zeide hij tot zijnen leermeester . ,
• dit ongelukkig meisje is bet voorwerp mijner teederfle lief• de ; indien zij fterve, moet ik ook fterven . Laten wijj haaf
• redden ; mijn leven zel ik anti u verfchuldigd zijn . " -„ flelaas1 wat kan ik voor haar doenP floor vonnis is get, veldt' - „ Wel dan ! indien hare regters geen medelijdea
,~ hebben met hare jeugd en fchoonheid, weet gij dot er ten
,, minfte een zekere toefland is, in welken de Wetten beve,, len, bet leven der misdadigfle vrouwe to fparen : dit is het
• Onige middel , welk oils nog overig is om haar to behou~, den ; Iaten wij het beproeven :'
Jongeling! zoudt g ill
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&n een e aalfehe ver#lat>•islgvan mij eifchRn,""
maarzijn
:,,bet dan ook geene vaICche verklaringen , die haar in bet verderf
geftort hebben ? Zullen wij naauwgezetter van gewetett
„ zijn, dan de fchelmen, die haar vermoorden?" - Zonder
des Dokters beflisfend antwoord of to wachten , buigt zich
ALBERT naar SARA , en luistert haar in bet oor ; hij zegr
hair de verklariag Vobr, welke zij doers moer . Maar hoe
groot is .zijne verbaasdheid en droefenis ! Met een fcbudden van,
~fiet hoofd duidt SARA deweigering aan, om bet aangebodene middel to bast to nemen ; een hooge blo& kieurt hare bleeke wangen ; voorrs de oogen ten hemel flaande, en haar best doende
otn Mare handen op haar hart to legven , fcheen zij to zeggen_ ;:
• Zij hebben mijnen dood begeerd ; mat mij denzelven ten
• mlnfte met mijne v6lkomene oufchuld ontvangen ! "
„ Gij ziet bet zelf, mijn vriend,"zei_de-deDokter ; ,Zou,, de ik eene verkinring - ge~ven, welke deze ongeluk~kige zee,., ve logenftraft? Komaan, eaten wij deze verfchrikkelijke
• plants yerlxten ; wees geen getuige van een hartverfcbeu• rend tonneel ." - „ lk ! zoude ik haar verlaten ?" riep ALIfBRT ; ,, 'zoude ik lwar ontvlugten , terwijl zij niemand be• halve nfij in de wereld heeft ? Neen , ik zal niet van haar
. De - doodklok begint to Widen ; de eteur
• feheiden !"
gnat open ; de wacht - verfchijnt. ALBERT verbleekt ;hij flair SARA
in zijtie armen ; hij wil haar met zijn ligchaam bedekken .
e'ette 'a1 to ongelijke worfieling! welhaast veerdt zij uic zijne
armen gefcheurd ; ijiings vat hij de fabel van een foldaat ;
bii wil zich daarmede doorfteken ; doch in fret zelfde oogenbiik ontwapend en gegrepen , ziet hij haar, welke hij aanbfdt , van zich fcheuren ; magt- en bewegeloos ftort hij neder .
De doodtrin neemt °gang unar de geregtsplaats. Het voles,
bet flagtoffer befchouwende, fehijnt getroffen van hare jeugd
en fcboonheid ; en in gevoige eerier wreede grilligheid van bet
fnenfchelijk hart, deze geh -eele meniyte verdriugt zich, om
getuige to zijn van den doodelijken flag, die den draad haar
levens zoude affnijden . Eensklaps dondert bet gefehut ; eels
Inidruftig gefehal gnat er nevens gepaard ; ruiters dringen
door den hoop, onder bet roepen van : pardon! pardon !Metz
dringt om hen henen ; men verneemt, dat de .Koningin is bevailen , dat de erfgeuaam van den troon is geboren . Ben a-lout1
,februik fcbenkt bet leven nan alien , die ten dood zijn veroordeeld .
Al het yolk herhaalt bet genadegejuich .
SARA words naar
de gevangenis teruggebragt ; gees oogenblik was zij van gelaat veranderd ; volftrekt ongevoelig fcheen zij re wezen .voor a!
-coati j zag en hoorde .
Hex gedruisch, welk ALBERT otnringt, doer fiem van zijtre
bezwijinfng bekomen . Zijtte oogen openen zich ; hij ktijgt
SARA in bet gezigt ; hij meent dat bet hare fch'im is ; hij ver
beeldt zich, met haar in eene andere wereld re zijn overgevoerd . „ Zij heeft pardon," riep men hem van aloe kanteta
toe .,
,,
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tee, „ zij zal diet fterven 1 " - „ Zij zal niet fferven 1 "
herhaalde hij, haar aanziende ; „ ik zal dan voor haar kun„ nea levee. I" Hij geeft haar de teedcrlte namen ; zij geefc
hens gees antwoord : hij bezweert haar om to fpreken ; zij
duet geen mond open ; hare oogen ftaan flijf, bare oogledea
onbewegelij.k. De heelmeester, ongerust over den toeftand
van zijnen leerling, hield flerk bij hem aan om zich to verwijderer., om nun zijne vriendin gelegenheid to geven om een
weinig rust to genieten . Verzekerd , haar fpoedig to zuilen
wederzien , liet ALBERT zich eindelijk overhalen ; bij her
henengaan gaf hij aan de vrouw van den Cipiec al bet geld,
weLk hij bij zich had , en verzacht haar,, voor sARA alLe mogelijke zorge to dragen .
's Anderendaags ,. met bet aanbre'ken van den dag, vliegt hij
near SARA ; hij hoopoe, dat, de flaap hare zinnen tot beddacen gebrngt hebbende, de angst allengskens plants zoude gemaakt hebben voor blijdfchap over de getukkige omwenteRng , in haar lot voorgevailen. Hij ziet haar, hij fpreekt
haar aan ; nog a1 bet zelfde flilzwijgen , de zelfde ftompheid .
De akeligfte denkbeglden vertoonen zich voor ALBERT'S verbeelding ; hij tra-cht dezelve van zich to weren ; hij durft de
gedachte gevne plaats geven, dot de overmaat van ramp en&
droefheid den geest van het arnie meisje heeft kunnen beroe~
ten . De Arts verfcbijnt ; een weinig opmerkens is genoeg
om hem ce overtuigen, dot de ongelukkige SARA haar verftand
een eenemaal heeft verloren.
Getroffen van deze heillooze kundfchap, vervalt AL,,EIVr van
nieuws tot de verfchrilekelijkfte wanhoop ; door geen andet
middel kan zijn leermeester hem tot bedaren brengetl, dart
door hems to fireelen met de mogelijkheid van voor zijne jonge
vriendin verlof to kunnen verwerven om to zijnen huize ge .
bragt to warden, ola aldaar in zulkervoege behandeld to wor.
den ats hair toefland vorderde, Zonder uitftel wovdt bet vet+
goekfchrift aan de Regrets gereed gemaakt ; bet ontaloetgeeae
-tegenkanting ; fpoedig oiatvaegt de Arts verlof, otn, op zijn¢
verantwoordelijkheid, SARA of to halen en in zijn huis to bewaren.
Op den dog, welke ,tot den laatflten via hair leven was be .
flemd, weren alle hare kleederen haar afgenomen ; niets adders
]had zij behouden don haar dogdgewaad, den witten en zwarten 4abberd . Van bier dat de Arts genoodzaakt was, haar itt
deze akelige kleedij of ce halen . Zijn eerfte werk was, bear
van gewaad to doen veranderen ; maar, tot zijne groote ver.
wondering, fmolt bet ongelukkige meisje in tranen, en wetgerde eenige fpijze to gebruiken, tot dat men het haar weder .
om had aangecrokken .
Met de zachtfte behandeling was •er geen enkel woord nit
!tear to ltalen ; wanneer de Dokter, met oognerk om eenigen
inY Y 3
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indruk op hare zlntuigen to maken, luider dan naar gewooITte
fprak, verbeeldde i<ij zich , dot zij nog voor hare Regrers flond ,
en , hare harden zamenvouweude , herhaalde zij telkens s
„ waarlijlt, Mijne Heeren, ik ben onfchuldigl"
Terwijl ALBERT nevens zijnen meester zijn best deed om de
ongelukkige SARA hij haar verliand to hertiellen , bedacht hij ,
,dot de herftelling van hare eer van even zoo veel belong was .
Daartoe ftelde hij nile de noodige maatregels to werk, om de
berziening van haar pleidooi to verwerven ; biermede werd
een aanvang gemaakt, onder de gunftigfte voorteekens ;de geheele find wenschte bet beste anti bet jeugdige flagtoffer, her .
welk nit dau door een zeer buitengemeen coeval van den dood
was gered .
Reeds verfchenen de Graaf en de Gravin VAN tiOCUBUTTEL
niet meer in bet openbaar ; hun konde niet onbekend zijn,
dot zij bet voorwerp van aigemeene opfprank waren . Nogtans
hadden zij niet ten oogmerif gehad, hunne wraak tot dot verfchrikkelijk uiterfie to drijven . Zij badden niet gedacht, dot
de ftraffe der opgetijgde misdaad zwaarder zijn konde dan
bloote gevangen1s ;en reeds had de Graaf berekend, dot SARA,
tot fchande en armoede vervallen , zich zeer gelukkig zoude
achten zich weder in zijne magt to ftellen . Doch de Arts,
voor eenige nieuwe kunftenarijen van hunnentwege beduchr,
had bet valfche gerncht van den dood van hun onfehuldig
flagtofi'er hun ter ooren doen ltomen .
Niet long Teed bet , of eene onbelrende kwelling had de
woede in de ziel der Graviu vervangen ; door de wroegingen
boars gewetens vervolgd, konde zij geenerlei rust meer genieten . . De nacht vooral was voor haar een did van gemoedsangst en verfchriklcing ; de duisternis en de eenzaamheid koude
zij niet vcrdragen ; eene vast haar vrouwelijke bedienden moest
bij haar bed upzitten. Tot overmaat van fmart, waren de weinige bekoorlijltheden, die haar nog overbleven, fpoedig verdwenen ; hare gezondheid nam van dag tot dog af : de dag barer firaffe naderde met rasfche fchreden .
SARA wend in een zomerhuis bewaard, achter in des Dokters ruin ; haar minnaar bragt aldaar geheele dagen bij haar
door , zonder dot zijne teedere oppasfingen en alle de hulpsniddelen der kunst eenige verandering ten goede op haren geest
nitwerkten . Op zekeren avond, no eene menigie bezoeken
bil lijders to hebben gedaan , kwam ALBERT wederom to
huis ; met een ongeduldig verlangen om iets wegens SARA.
to vernemen , vliegt hij naar bet tuinhuis ; niets anders vindc
hii aldaar dan eene verlegene vrouw, die hem berigt, dot,
terwijl zij bezig was met eenig, huiswerk to verrigren, de
jonge kranke was verdwenen, zonder eenig fpoor to hebben
,achfergelaten omtrent den weg , welken zij bad ingeflagen .
In flede van met verwijten den dierbaren tijd to fpillen,
vliegt
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yliegt ALBERT ten huize nit, loopt ginds en herwaarts in de duisternis, ondervraagt alien, die hem ontmoeten ; niemand heeft
Net meisje gezien , welk hij zoekt . Na drie uren in den
wreedtien gemoedsangsc to hebben doorgebragt, keert hij , ten
erode adem en van droefheid uitgepuc, tot zijnen feermeester
terug, hem boodfchappende, dat er geene hoop meer was om
2ijne ongelukkige vriendin weder to viuden ; weinig verfchilde
zijn coe(tand van dien, in welken hij op den zelfden dag zich
beyond, welke cen erode moest maken van her aanwezen van
bet rampfpoedig meisje .
Intus(chen doorliep SARA, begun(ligd door de duisternis,
verfcheiden ftraten van Ber •lijn , en, her zij bij coeval, her
zij door eene dier verwarde herinneringen, welke men dikmaals bij lieden, die van hun verftand zijn beroofd, anntreft,
zij kornt voor bet Hotel van den Grave VAN HOCHBUTTEL . De
denren ftonden open ; her was middernacht ; er werd grof
gefpeeld in de vertrgkken van den Graaf, en , in navolging
van 4en Meester, fpeelden wile de bedienden in dat van den
Zwitfer. SARA treedt binnen ; zij wordt van niemand gezien ;
zij herkent een verborgeuen trap , die naar bet vertrek der
Gravin loops ; ftil klimt zij naar boven , en verQchijnt eensklaps voor de deur van een Kabinet, door IDA bewoond, de
eerlooze lasteraarfer, die haar door eene valfche getuigenis in
her verderf had gettort. IDA opens de oogen ; zij verneemt
een fpookfel , in her wit gekleed , de bleeke beeldtenis van
die zelfde SARA, welke zij meende dood to zijn .
Verfchrikkelijk gillende, )lugt zij in de kamer barer meesteresfe .
De Gravin, van bet fpel vermoeid, had zich naar hare (tamer
hegeven, om er een' nieuwen roman to lezen ; zij fpringt op
van fchrik ; zij ondervraagt IDA, die, voor hare voeten uitgefirekt, buiten itaat is oin to antwoorden . Doch welhaast worden alle hare twijfelingen opgelost : SARA fact voor haar ;
bare handen beeft zij kruislings over hare borst geflagen,
en eene Item, die tot in de ziel dezer flechte vrouwe doordrong , zegt lan,gzaam : „ Waarlijk , ik ben onfchul„ digi" Als van den blikfem getroffen, valt .de Gravin ademloos neder naast bare tnedepligtige .
SARA verwijdert zich,
en verlaat her Hotel , zonder door iemand anders ontdekt
to zijn .
Gelukkig bereikt zij de woonplaats van Dr. NAUMANN ;
ALBERT oncvangc baar ; hij drukt haar in zijne armen ; hij bej'proeit haar met zijue tranen ; even onaandoenlijk is zij voor
de verrukkingen zijner blijdfchap , als zij gemeenlijk was voor
de betuiging van zijn medelijden . In verrukking over bet
wedervinden van bet voorwerp zijner vurigtie genegeuheid,
bervat de jongeling zijnen fterken aandrang op de herziening
van bet pleitgeding . Een onverhoopt voorval, wanrvan hij
Y y 4
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tt beweegre(Ten Met konde bevatten, werkte meer nit in eetj
oogenblik, dan fiJite aanlioudende en dringende verzoeken .
Van angst verilijfd, had de Gravin zich verbeeld, dat de
Engel des Doods voor haar flood, gelast om haar kort aanilaande einde haft aan to kondigen . Zoo dra zij tot zichzel- •
de Wag gekomen , zond zij eenen bode aan een der leden vats
Iiet Geregtshof , tier ver2oek om bij haar to komen tot bet
lrooren van eene belangrijke verklaring, die geen oogenblilc
uitflel Iced . Zij beleed, dat bet op haar bevel gefchied was ,
dat bet diamanten halsfieraad bij SARA's kleederen was ingepakt .
IDA, ondervraagd zijnde, verklaart, dot zij, door opftokittg
van haren Heer, eetre valfche getuigenis had afgelegd. Straks
%0ordt er bevel gegeven, om de drie fchuldigen in verzekering to nemen . Aan de fchande, die op haar wachtte, ont
kwaam de Gravin niet dan door eenen dood, van de verfchrikkelijklle fluiptrekkingen verzeld.
Geene verhirrdering was er nu meer voorhanden tegen de eer •
heritelling van bet ongelukkige flagtoffer van den affchuwelijlien fliik, die nu ontknoopt was . Op den dag, tot deze daa&
van geregtigheid betfetnd, kwam al wat to Berliyn eenigen rang
of aanzien had , in de Geregtszaal elkander als verdringen .
Dr. NAUMAt3N weid verzoeht, de gevangene binnen to leiden,
die aan zijne bewaring was toevertrouwd ;-hij nadert, leidende
sAtcA aan de hand ; ALBERT ging achter haar, gereed otn have
vuggelende fehreden to onderiteunen . Aller oogen waren op dal
!rekoorlijk gelaac gevestigd , hetwelk door het ongeluk zijne
kleur had 4erloren en winter was dan • haar gewaad, alkmede
op haren ftijven en ftompen blik ; bet was alsof men een martneten (landbeeld zag wandelen .
Van eene deugdzatne wroeging bevangen , dnrfden de Regters haar niet aanzien .
De Voorzitter rijst op ; hij betreurt de heillooze dwaIing der Regtbank , wenscht dezelve gelult met fetgene
rtog in hate magt is to herftellen, en fpreekt eindeiijk de
gelukkige verklaring uit , welke de deugd over' tie kortftondige zegepraal der misdaad moet wreken .
SARA fcheen
tniets to hooren ;-dock op de woorden : „ Wij verklaren, diensf, volgens, de gezegde SARA rNEL>£EPQ voor gebeel vrijgefpro~, lien van en volmaakt onfchuldig ann de misdaad, van welke
• zij was befchuldigd" . . . riep zij met eene flerke en heldere
Item . „ In! ja I ik ben onfchuldig, en was bet altijdI " Hare
oogen worden helder, hare wangen en lippen blozende ; zi)
Iaat bare oogen rondgaan ; zij vestigt dezelve op ALBERT.
• Ach! hij is bet!" roept zij uit, en vale in zijne armen .
Oogenblikkelijk wordt de gebeele Vergadering door Dr. rvAilMANri onderrigt van de liefde en gecrouwbeid van den braver;
ALEERT. „ Zoude ik zoo veel geluk op ednen dag kunnem
• verdragen 2" zeide de jongeling tot de genen ~ die hem omring-
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jingden ; „ hear de Eer wetlergevende, heeft Men tevecs
,, •h aar het Verttand wedergefciaoni, e a . kn der daad, zij ver1 and hem, en gaf new antwoord ; zij herkende den Arts, 9a
bedankte hem voor zijne zorgen . Tot de Regters, die van
bunne plaatfen opgetlaan en bij haar gekomen waren, om haar
thua.leedwezen to betuigen, zeide zij, dat zij hun leven lang
God zoude bidden, om bet kwaad , welk zij haar hadden aaogedaan ., hun te vergeven.
De eerlooze IDA wend veroordeeld tot eene eeuwige gevarfgenis in een Verbeterhuis . De fami!ie van den Graaf bewerk
te=, dat hare itraf verminderd werd op eene gevangenis van
twintig jaren in eene vertterkte plants . Sedert heeft ALBERT,
in de oefening van zijne kunst, den beroerndften naam verworven ; Dr . NAUMANN, die geene kinderen had, maakte hem
aile zijne bezittingen. SARA is de deugdzaamfle en de zachtaardigfie der Vrouwen ; op haar verzoek heeft haar man wel
willen toeftaan , dat hare nioei hare dagen bij haar kwnm
Qipdigen .
blet was op een Zaturdag,, dat . zy ten daod
mioest geleid worden . Atle weken bezoekt z'ij op digs d ;g
de gevangenen ; zij brengt hun troost en onderliand .

ZONDERLINGE BRIEF VAN TWEE ZAANHAN(rS(mE d;OHREA
CZAAR PETER DEN GROOTEN .

De
1698 .
voogd
ce St

,2

N

Brief is gedagteekend , Saardarn den 5 December
Het oorfpaoukelijke , dat de .Czaar door zijnen VlootcRuys liet beantwoorden , bevindt zich werkelijk nog
Petersburg.

PIETER ALEXIEWITSCH .

Goedgunflige Vriend en Broeder in Christus jezua t~is )

Na toewenfching van alles goeds, bier en hier namaafs in
Eeuwigheid ! Onze eer(te en laattle brief aan U is geweest
den 2o November, en deze eene Copij van den votigen, waftin wij U gemeld hebben, dat wij voor dezen nimmet de ear
hadden om nan U to fchrijven : zoo dienc nu deze om U Iekend to maken, dat federt uw vertrek uit Holland, in ons doYp
Saardam en in andere omliggende plnatfen in )=Holland, eene
groote duurte in Graneti, bijzonderlijk in Rogge is ontftaair ;
waarom door deze weinige regelen ons inflantelijk verzoek en
bade aan U Is, dat wij de vrijheid mogen nemen om ce uwetfe
eene icheepslading Rogge grooc Zoo Ton to koopen en d iifee haar Saardam to laten vervoereu, 't welk wij aanhemeh to
doeu-;
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doen ; waardoor fcv roemwaardige naam in eeuwige gedaehten s zat blijven bij uwe Zeer toegenegene Saardamfche
Vrienden .
Verzoeke zeer vriendelijk op bet allerfpoedigfte een gunftig
antw'oord, waarraar wij ons kunnen gedragen ; zijt intusfchea
van onze genegenheid verzekerd , wanneer wij U wederom
van dienst , kunnen zijn .
Wij groetell U minzaam, en bedanken U dat bet U heect
behaagd ons met uw perfoonlijk bijzijn te • vereeren . Gelief
Alexander (*) en Gabriel (f) to groeten .
Ten befiuite bevelen wij U in Gods befcherming en ziin
Uwe zeer toegenegene Vrienden
I{OR.NELIS MICHIELSE KALF .
kORNELIS KORNELISSE KALF.

$et Schip kwam wetkelijk in de Lente van 'c jaar 1699 row
St. Petersburg anti, Word op bevel van den Czaar met Rogge
bevrachi , en dezelve aan Mine zeer toegenegene Saardamfef4e
Vrienden ten gefchenke gezonden .
C#~ Vorst ALEXANDER MENZII(OFF .
~t Graaf GABRIEL SOLOSKIN .

'

DR . STONEHO$SE EN DE TOONEELSPELER GARRICK .

anneer Dr . STONEHOUSE in den fleiligen
Liersrd
W to treden, bedienoe hij zich van de kennis , welke
Iiij gemaakt had met GARRICK, ten einde van hem eenige
Jesfen ter weliprekende voordragt op den Iianfei to ontvangen . --- Zich to Londen bevindende , zou hij daat
den dienst verr gten en prediken : hij berzOeht GARRICK OM
mec hem ter kerke to gaan . -- Na bet voibragte dienstwerk
vroeg de Britfche Roscfu§ aan Dr. STONErIOUS$ , , welk bijzonder
„ werk hij to verrigren had no den denst on bet Prediken `'"
- Geen, gaf deze hem ten antwoord . --- ,, Ik dacht,"
fprMk GARRICK, „ dat u lets bijzonder jangde, omdat gij dell
• Predikfloel optradt en verfiet met zulk eene hanst : aizoo
was ook uwe geheele voordragt . " Er bijvoegende : „Diets
• is wanvoegelijker . dan dar een Gee;telijke den Dienst
• verrigte als een werkman , en alles zoo verhaast doe
• afloopen , alsof hij verlangde her werk volbragt to heb,, bent'
Verder vroeg hij den jongen Geestelijken : „ Welke Boe,. $ett

DR . STON€HOUSE EN

n

t0r0t4tELSPEtER CsARRICK .

MI

i; ten hij op-cten---Predikftael voor-zich had?" -.- Dr. rrofaEHousiw antesqordde : a11leen den Bijbel en het Gebedenboek.

gif daurup to verftaah :, „ Alleen den Bijbel an
bet Gebedenhoek! Wanner fchudde gij dan dezelve heen
en weder, en keerde de bladen om, met die onverfchilligheid, alsof bet de bladen van een gemeen Boek ofdat
eens Winkeliers .waren?"
Of de Engelfcke Geestelijke met deze lesfen zijn voor*
debt gedaan hebbe, weten wij niet ; Wet , dat jonge Geesterijken dezelve mogen ter harte nemen , zonder echter to;
tegehovergettelde' uiterften re vl :rvallen .
~+ GARltiCa

„
•
•
•

VERNUFTIG$ TOELICHTING VAN DEN VEER D$ VOLTAIRE .

p zekeren avoad (tat een
met den Wljsgeer
Q
van
aan ta£el zat, viel bet gefprek op
atz. Breedvoerig weidde
uit over de onweLvoegelijke
Ferney

Engelschmun

VOLTAIRE

SBAgESPEA-

eu ongerijmde uitwerking, welke lage karakters en ftraatge
fprekke4 in bet Treurfpel deden i hij voerde verfcheiden voor,
beelden, aan, ten bewijze - dat de Engelfche Dichter dikmaaia
den goeden fmaak had gekwetst, zelfs in zijn bewegelijkt
fte itukken . Omt ziynen Landgenoot to verontfahuldigen,
metkte de Engelschmatc aan, dat deze tiarakters , hoeweL laag,
nogtans in de natuur wareil . „ Met u,w verlo€, Mijnheetl"
antwoordde VOLTAIRE, „ niemand mat zijn achterfle kijkeu;;
,, en bet is evenwel in de natuur ."

OVERWINNIN-G.

Ogni traauttore, traditore.

Il oMEitus pronkttuk moet voor miju" . vertaling zwiahten+
„ Neen,'k heb hem niet vertaald ; verwonnen door mijn diehteul"
la, Vriendi gij overwont ; go, rust vrij ongefoord :
Hom t ligt, (dank uw' pen) geplonderd an vermoord.

Brief

verveekes, m uw nacTer berigt re nrelden , of hj
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Btjof gau den HHsQr j . n. noNZL!L, .D2ed . &- Chir. Doctor
to Rotterdam.
We, Ed4j Heer!
.c csloopig be .igt, ggp1aatd in den, Le#erbodc No
,
V v
wegens eene door kunsx bewerkte ,njeuwi : Pupil, heeft Vi i#
aan nerd ,Uwe! E xt : fc*ijveu. 4verkoasaulks doordi ;
Tijdlehrift, omdat`hetzelve in vile handen k w .t, en ez,no
briefwisfeling tusfchen ons beiden over dit Iltik weiifig
eng nuttlgkeid 7..ou J be,o, Ver;un mii Miia 11wr ,
feet. t o
die CataraEt geopereerd hebt door Depresfie of Extraftie . Ik
moet het eer1 a getonven, ottstlae Gij feeds op den 4ddeir dag
ma de operatie den Lijder den blinddoek afdeedt , en dat alleg
Ch zoo Gael vooi' d , dar hij met een ichei'ni voor d
U,gert in M) Whig IGahc vertrek omwai1dMde, Wang na de
hxct 1e ware dit btkitt em wonder, doch bit de depresiie A
be& ootk wit vroeg gewee'At . (DIt tusfchen beitlen.) lVPaar uw%
Opbrdtiee, hiesl naar ban 1k n*uwsgierig . Was 8eae iii d*
fltanier der OM IM df der IledendaegfchenWPk keloof in geen vo t
betdoar wijl tij it Leader- Staphylomen &c. wordy aange .
preaen . ~ 1k tMd UT, Min HeerI hoe zeer Gij zegt, zoo
veer men weet, is awe Operatie Icier re Lande nooit gedaan,
ik deed deeeive eens op t{e wijs On CHESELDlii'iI . - Hoe uw'h
ltfMulhrz**j, doorzie ik inset, en ver4vacht op eerW NtiideI9jkewijs
uwe opgave. - Wacht triet, Mi'n Heer, tot na de door
Uwei Ed . gedane Operatie van bet andere oog . Gij fchrijft
Loch zeker ook om uwe Kunstbroeders nuttig to zijn ; en wie
z= =a gaame = =vernetaen , als tun a v4telerwg
ontmoet, bij wien bet ook zij ? Ik houde uwe Operatie voor
jets nieuws in de Kunst ioadnt dezelve ool : in Leucomen en
Staphylomen door Uwel Ed . wordt aanbevolen ; in eenevolfa
ge .4tia*Is h'et xilNdV%tjh . - Ik beloof Uwel Ed . er gebruik van to zullen mpken , als zij ale oplettendheid veitaiAntr
cc
WIie Gq er U van vnori?ert .
lit metA >#Chrting was rppetttab>ad, ieekett ik 04,
\VeJ WW d1e r !
Uw Dienaar
F . BUCHNER,
Clirusgijn, Oog- en Stads - 2reuk+
meester , to dmfterdam.

ME NG ELWERK,
TOT FRAAIJE LETTEREN, RUNSTEN EN WETENSCHAPPEN, BETREKKELIJK.

PROEVE VAN AANMERKINGEN OP ZEKER STUK, ONLANi
VITGEGEVEN, ONDER DEN TITEL VAN :
„ BEoopDS •
„ LING MET VERBETERINGEN VAN ALLE DE EVAN„ GELISCHE GEZANGEN , NAAR DE LERE DES
~, BIJBELS EN DEN HERVORMDEN GODSDIENST ;
„ DOOR EEN
ZANG- EN DICHTLIEVEND
„ GENOOTSCHAP .
OPGEDRAGRN
AAM
„ ALLE DE LEERAREN VAN DEN HER„ VORMDEN GODSDIENST ."

D

aar een Zang- en Dichtlievend Genootfchap dit Stuk
had uitgegeven , verwachtte ik in hetzelve, bij juiste beoordeeling, geene veranderingen I dan die in taalin fpel- in dichtkunde en in andere opzigten tevens verbeteringen zouden ziju . Dan , ik vond mij in deze
verwachting veelzins teleurgefteld, en zoo vele aanlelding tot aanmerkingen, zoo op het Voorwerk, als op de
Gezangen en daarbij gevoegde Notetl zelve , dat ik mij
niet kon weerhouden, dezelve aan to teekenen, en eenige als proeven bekend to maken, of het mogte ftrekken
ter overtuiging van des Genootfchaps ongefchiktheid
tot juiste beoordeeling en verbetering van de Ev . Ge.
zangen ; ter waarfchuwing van dezen en genen in de
Gemeenten , om zich niet door den fchoonfchijnenden titet
van dit Stuk to laten vervoeren tot minachting voor de
tv . Gezangen ; ter handhaving van de in deze beoor .
deeling verdacht gemaakte regtzinnigheid der gemelde
Liederen ; en eindelijk ter ontdekking van het doel des
Genootfchaps, zijnde wel,naar deszelfs voorgeven, de
herJlelling van 't genoegen en de rust in vela Gemeenten,
en dus bet hell der Kerk , maar in der daad , blijk-ens
de veelvuldige verdenkingen , befchimpingen en lage vergelijkingen in verfcheidene Noten voorkomende, de aanblazing van een twistvnur, 't welk thans in verfchei .
dene Gemeenten gelukkig begint to verflaauwen .
MENG. I8p8 . N0 . x6.
Z a

mil.
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Mijne .Aamnerkingen zijn de volgende :
In dear TiMel leest men , dat near de k(e)re- des Bi,A,
bels en den Hervormden Godsdienst de Beoorde(e)ling en
de Verbeteringen gefcbieden . Aan de woorden, near dens
Hervormden Oodsdienst, kan, mijns inziens, Been andere
zin hier gegeven worden , dan naar de Formulieren. van;
Eenigheid bij bet Herv, Kerkgenooticbap aangenomet .
en vastgef#eld . Doch in de Noten wordt van dezeivt
geen woord gerept, dan alleen in die op bet 98fte Gezang, alwaar deze Formulieren als aanloopende tegen de
leere des Bijbels, en als infellingen van menfeben verworpen warden .
In de Opdragt betuigt bet Genootfcchap niet dnister,
zeer to beklagen de verbitteringen in onderfcheldene Gemeen-tens door voorgaande twistichriften over de Ev . Gezangen vetoorzaakt , en zegt duidelijk : ge(e),na bedilzucht,,
maar alleen bet onderzoeken van elk dingen, en bet behauden van bet goede, zijn doel geweest to zijn . lodien deze betuiging opregtelijk gemeend zip' , dan vraag ik
waartoe dient dan al dat verdachtmakende in de Notes .
op 't 98f1e, r3gfte, en in de 3de Noot op bet i9zftee
Gezang? Wtartoe al dat Jlekelachtige in de Noten op
.
't Ode, 28ite , 41,fle , gzlte, io6de , i37fte, I$tfle etr
!9ofte Gezangen ? Waartoe eindelijk dat ver-achtende hs
de Noot op bet i77fte Gezang?
't Genootfchap fchrijft bladz . 2 aan de !v . Gezangee .
'ek misJlagen en tegenfrijdi~gheden met one Leer toe .
Ben eenig bewijs voor die fte ling , want meer heb ik eir
Diet aangetroffen, wordt in de Moot op bet 9$1te Gez,
sangeveerd, hierin beftaande, dat de uitdrukking in dat
Gez . v . a . Aanfchouw het kroost, thans door den Dboop
herborenl ontleend uit het Gebed achter bet Doopsfor .
mulier bij de Hervormde Gemeente, eene volltrekte on .
1ronarheid is . Maar dit Formu_lier bphoort, zoo wel als
het Gebed na bet Eten, waar gezegd wordt : Heete God,
hemelfche Vader , wij danken U - inzonderheid dot Gi `
ons hetboren hebt tot de hope van een beter leven, 'r u'elk
Pj ons geopenbaard hebt door Uw heilig Evangelium ; tot
de Formulieren van Eenigheid, waaruit de regtzinnigheid
in de Hervorinde Leer moet bewezen wordex . Daar nu
deze uirdrukking genomen is uit en dus dvereenteint met
die Formulieren van Eenigheid, zoo volgt, naar bet
geveelen des Genootfchaps, 't welk de Ev. Gezangen
beoordeelt uwar den Hervorrdcn Godsdierc s dat deze
nitr
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ttftdrutking is een misflag , en ttgtti9rijdigheid met
onze Leer . Wie bewondert niet de kracht van deze
redenering! !
De wooden vats eenen vertromwenden Chtfste>t M den
bond to leggen van eerie gemengde fehaar tot i#n Kerk
genoot/chap
p behoorende, is vblg . bladz . 5 . een gebrek,
inet alleen in deze Ev . Gezangen , manr ook tret tttettt
dit gebrek aan in de Pfalmen ; in de Pfalmen t heilige eat
door Gods Gust ingegevene Llederen I tit doude zulk
ten gezegde verwacht hebben van Lieden , z4att qpd
de sits voorftanders van regtzinnigheid ?
't Genootfchap vragende, bladz .6. Kan de Iosbol dbk dig
grn : 'k Mb Yes;us lief? fehijnt van oordeel to
det
de Ev . Gezangen oolc voor losbotten zijii vervna ;rdigd
en in 't 6g(te Gez . den toots Veranderd to hebber : He1
Yews lief, zich verbeeldende dot de losbhbl op die wijae
beret zal kunnen medezingen .
't Geeit bladz . 7 gezegd wordt van de Sptaaksp,+lihgeis in velen der Evangellfehe Gezangen, fehijnt mij ttiet
ongegrond , vooral als men daurbij vergelijkt de Moot
op bet agfte Getang .
In de Aanmerkingen op de Gezangen 25elve en de
gevoegde Moten, bepaal ik tlilj kIleen tot fommigedearjbi vast
de 3o eertte ; terwijl ik , de vervelende aanwiJzierg der
groote ntenigte van misflagen tegen taal- en f/elkunde veto
ftiijdende , bet tiaguan derzelve aan den deskundigen Lea
xer ovtrlitat en aanbeveet ; mij ten dezen vergenoegend'e
met de volgende algetneene bedenkingen .
VV'ele fpelfauren zijn zekerlijk we to lchrijven an de
kepallng van't Genootfchap,om,volg . tsladz . hen 7, A
enkei(d)e voc(k)aaOellfng in de meervatrdfge weordett In
acht to nemen ; hietdoor zat men in meervbudige woorden, welke eene dubbelde e of o vereifchen, eerie en+
kelde e of o en dus zoo vele mistagen aantreffen,
Verfeheiden taalfellen zijn ons voorgelcomen, Wel'ke
niet zoo zeer nan onkunde , als 'ei aan overhaasting en
onoplettendheid fchijnen toegefchreven to moeten work
den ; vtboral bij de gemaakte Perfoonsveranderingeo ,
daar men Wet b . v. Gif voor Hij , LI voor Hem enz,
plaatfte, maar de werkwoorden, dasrop betrekkelijk
onveranderd liet .
Dit aiet men a[ aanftonds in 4
ifte Gez . Coupl . 2 ., in 't ade Gez . Coupl . g . en op
stele aitdere plaatfen meet .

4i ,

Om niettd wijdloopig to worden, flap ik flier v&#- sef%
Z z 2
cii
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en haast mij , om uit een aautal aanteekeningen , fchiet bij
ieder der 30 eerfte Gezangen gemaakt, cenige weinigen
ter proeve op to geven .
side Gezang . $ . Hoe gemakkelijk ware de bier voorkomende grove taalfeil weg to nemen geweest, door de 3
3aatile regels dus to ilellen : 't Heelal wordt door Uw' lof
,ervuld, O God! die zijt, waart, komen zult, En onder
ons wilt woven?
3de Gez . 3 . 't Genootfchap verkiestuw'geliefden, voor
uwen eigenen , tow' eengeboornen Zoon , niettegentlaande
deze verworpene uttdrukkingen veel duidelijker en krach .
tiger bet perfoonlijk kenmerk des 2den Perfoons aanwijzen . In de Noot zegt men : De veranderingen in dit Gezang zijn meest gemaakt ter wegneming der fpraakwending .
3Vlaar was er ter wegneming van edue fpraakwending wel
sneer dan wine verandering noodig ? Doch er waren nog
andere redenen, die 't Genootfchap bier liever niet wilde
noemen. Waren die redenen misfchien niet noemenswaardig, dan mogt men die veranderingen ooh wel achterwege gelaten hebben .
Of ontdekte 't Genootfchap
in dit Ev . Gez . mogelijk eenen of meer van die vele mis .
.{lagers en tegenJlrijdigheden met onze Leer, waarvan bet hr
de Opdragt bladz . 2 goedvond onbewimpeld$ en in 't
algemeen de Ev . Gezangen to befchuldigen , dan vooral
lnoest men die redenen niet verzwegen, rnaar duidelijk
genoemd hebben . Daar dit nu noch bier, noch elders
gefchiedt , fchijnt die uitdrukking niet vrij van eenig.
zins hatelijke verdenking .
Ode Gez . 2 . Wie kan zijns naams geheimenis verkiaren
of ontleden? Eene noodelooze herhaling en verzwakktug
van de kracht en nadruk, zoo keurig in 't Ev . Gez . in
ncht genomen . De geheimenis van Gods naam ligt zoo
diep verborgen, dat ze voor ons niet aileen onverklaarbaar, maar ook onontdekbaar is . Veel beter derhalve
bet afgekeurde : Me ontdekken , wie ontleden ? 5. beet
min bet geen wif plegen . 't Genootfchap fchijnt van oordeel to ziln, dat wij, dat onze perfonen door den nacht
Xneerder, veel meerder voor Gods oog bedekt worden,
dan onze daden, die wij plegen ; maar 'r voegt er ondniddellijk bij , dat de duisternis niets voor Hem dekt .
Ging nu dit veel min door , dan zoude evenwel deze
neerdere, veel meerdere bedekking onzer perfonen van dit
niets moeten worden uitgezonderd . Welk eene tegenfpraak van zieh zelven in eenen adem ! Zegt bet Genootfchap
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Map in de Noot : Bet Duitfche Gezang is niet veel en
,de vertaling I ?teekent ook niet Peel ; zoude men, om ttraks

gegevene redenen , bier niet wel als een derde mogen bijvoegen : en de verbetering zegt ook niet Peel?
5de Gea . S . Behaagden, v oig. de Noot , aan 't Genootfehap ge(e)ne wae(we)relden als 't zand der zee Poor
eenvoudige men/chen ; 't zal, denk ik , Dichtkundigen
nog minder behagen, op de fchepping van 't Heelal aanitonds de fchepping van 't zand der zee to laten voigen ,
als verdiende het zand der zee boven alle andere fchepfelen in hemel of op aarde , als ware bet 't Pronk[Iuk
van alle Gods werken, eene bijzondere melding .
6de Gez . a . Geen zonneJlraal fchoot nog haar licht . Oxtaalkundig, daar,, zonnettraal van 't mannelijk gefacht
zijnde, er fi:aan moest : zijn licht . Maar is 't ook wel
°natuurkundig? Wie weet niet, dat de zonneftralen geen
1icht fchieten, maar zelve beftaan nit bet licht, 't wel'k
, door de zon ftraalswijze gefchoten words? Zie dear eene
,dubbelde ver[lechting van de natuurlijke ultdrukking
-Ceen nieuwe zon fchoot nog haar licks . Misfchien heeft
de nieuwheid der zon niet behaagd, en tot deze verande .
sing aanleiding gegeven . Doch hadde men in acht genomen , dat bet Ev . Gez, ons bepaalt tot Gods aanzijn
v66r de fchepping , men zou gedacht hebben aan de
zon , die nog zoude gefchapen worden , en bij hare
fchepping met de juist[te gepastheid de nieuwe zon gesioemd niogt worden .
9de Gez . a, Was mljn verfand op 't hoogst gerezen,
deer dan 't exit van een' Engel words , t. w . gerezen

words . Maar is dit gerezen worden van 't verftand eenes
Epgels wel zuiver Nederduitsch? S . In een Gezang op
Gods 41wetendheid wordt : Uw wijsheid hoedt mij Poor bet
kwade, als eene verbetering van : Uw alziend oog fchrikt
m' of van 't kwade , opgegeveni ; doch wie zat bet er
Poor aannemen?
code Gez, a . Bereiken, zonder bijvoeging van 't gene
t ereiikt words, is niet welluidende ; verkieslijker 't Ev .
Gez . Dan aarde, zee en hemel reiken , ook omdat door
de gemaakte verandering : Dan hemel a card en zee, de
hunftige opklimming van bet minder tot bet meerder uitgeftrekte uit bet oog verloren words . 8 . Uw liefd' en
=ac verheerlijk' zic,~Z. Het afgekenrde : die liefdemagt
sierheerlijk' zich, is, niar mijne •gedachte, veel fieter :
i de Gea, a . Gij beet ; hoe naauwkeurig ! Sckept'
Z z3
voor
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voor fohiep I 't Genootfshap zal toch niel an fcheppen
h,tsrire . maar Dan (cheppeu creare gedacht hebben .
13de Gez . 3 . Seboors g' ooit in vuur of water kwatn,
voor kwaar t, maar dan zoude bet niet rijtnen op Wan,
Hoe gcmakkelijk wordt her rijmen gemaakt , wanneer
Vgn , door zulke Richterlijke vrijheden , de woordeit
tegen alle taalregels wtllekeurig verandert t of, gelijlc
V- 4, nieuwe woorden vormt, als o?tverlln(krbaar, am op
vodsgeyaar to riimen 1 en line gemakkelijyk, hadde meq dit
unneu vermijden , door bet dus to flelien : Gods trouw
js Jleeds nwanklbaar, ,lan zal daar bij AF zip-pr
t$ de GCZ . 7 . ,bit~/~remt on; anze kleinheid niet,. am ono
uerfrouwan euz . 't Geriootfebap verandert bet woord
Dan, in 't Ev . Gez . oordeeikundig gebezigd, in Dit,
De duidelijke bedoeling van 't E v. ez . is eze : 1-Vantiee.r wjj Gods wijs en good befiuur over de klein(le
dierijes, wormen, rupfen enz . eerbiedig opmerken, dau
J)index; ons onze kleiglteid plot, am OAS vertrouwen to
1e11en op then God, clip zelfs voor zul'ke geringe fehep,
feleii naauwkeprrg zorgt . 't Genootfchap fchijnr do
kracht van bet hier zoo veel beteekenende woord Dart
iiiet gevoeld to hebben , verwerpt hetzelve en zet er Dig
voor in plaats , waardopr de uidelijke zin geheel ver4uisterd, en de Lezer in verwarring gebragt words . Ep
d-at heet dan nog verbeteren!
a6de Gez. S . /Pat is of waar' in plaats van Eitg$ , kau
in dezen zin geen andere fluiting gevess , dan dat men,
team bet taaleigen, zioh, am eon rijwwoord to vinden ,
bedient van de aanvoegende wijze , daar de aantoonende
uolflrekt vereis,cht words . Eq wie zal goedkeuren, eon
geheel very, am hot , volgens de Noot , w eer near lies
arrfprongelijken(ke) to lrouden, door Un woord to ontofaeteri
ipde Gez . 5 . Net zijn voor God flechis ligte zakeu, Aarz
zijn verheven doll gelijk, .Den rijken enz. Zoo wordt Gods
verheven doel aan flechts late taken gelijk gelteld ! 1 Men
lette ook op de ver.heteriag der s iaatile tegels van 4it
Couplet .
i8de G, eat.. Sr 't ~.enootfchap . fchijnt ter bewandeling
do voorkeus to geven-aau mot xiidn regen bef reside bayou
de met. mildew zagen beflvaoide wegeii. §. Gij zieh da kia t
vAu t woelen onz s lusisn .t Scbijnt mjj toe, dax
meaL aan bet woeten , war san anzo luslen deze
kraebs moot toegefchrEVen warden ; ee ie liracht zoo
lterk ,
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rk, t*t zij ons doet woelen, en onze ziel in enrust
brengt .
a de Gez . V. Qpdat Gij ons ten P der zijt. Op detz
weak in, de Noot gegeven over de in dit Gezang gemaakte
ver ieringex oordeelende, betuig ik niet to kunnen be •
grijpen , hoe een Gen.ootfchap , voor de regtzinnige leer
der Hervorntde Kerk uitkomende, en nu en dan de Ev .
Gezaugen als niet of min regtzinnig in verdenking brengende, bier eenen regel in de Ev . Gezangen, die zeket
zaiver regtzinnig is, heeft kunnen veranderen in eenen,
die nits minder, dan regtainnig, kan genoemd worden .
Of, komt bet met de leer der Fierv. Kerk overeen, dat
wil op God vertrouweu, op Deszelfs betfielling hopen,
in den Godsdienst onzen tijd getrouw befieden , apdat
God ons ten Vader zij
4 ,21 Kunaen wij het geloof en de
hope oefenen , de heiligheid betrachten , eer wij Gods
kinderen zajn, en met eogrrsark opdat God ons ten Vader
anoge worden? Is dit de leer der Herv . Kerk? Om van
bet tegengeilelde overtuigd to word -en , leze men bet
a4t}e Artikel van de Belijdenis des Geloofs. En, ge.
lift dit gevoelen ftrijdt tegen ooze Formulierea van
Henigheid, zoo ook tegen de Leer des Bijbels, waartoe
ik mij alleen beroep op Eph . IV: io .
.aoite Gez . Y. . Laat de Beer VAN ALPHew dit Geza.ng met denex fpreker aanheffen , en vervQlgens oxc
,en wg gebruiken ; wat doer dat bier ter take ? 't Ge.
nootfchag beoordeelt immers alleen de Ev . Gezangen ,
en niet de Gezangen , waaruit dezelve ontleend zijn .
Men leze dit geheele Ev . Gez., en men zai.bevinden,
dat van 't begin tot fret einde wij en ons voorkomen ;
zijude hierdoor 't vermeende gebrek in 't Gezang vats
den Heer VAN ALPHEN reeds door 't Ev . Gez . weggenomen .
attte Gez . 9. WenfcFen, dat Gods raid verbrak . Ontaalkw dig words bier bet onzijdig werkwoord 1,rak ,
waarbij bet onderwerp meer lijdeade dan hedrijvende ire .
dachr wordt, verwisfeld tegen bet bedrijvend verbrak,
't welk bier niet to pas komt . zo . IT'ij hebbau done(a)

rijsrrklank moeten veranderen , omdat men Wet zeg an
*an, de dag goat to grand, enz . 't Irs zoo , maar 't t v,

Gezaug zegt dit ook Wet , Hlijkens bet teeken vaia verkerting of affnijding, geplaatst achter bet woord een', dat
is eenen., of op eenen der dagen . En waar blijft nu de
noodzakelijkheid der verandering? Hoe naauwkeurig!
a3tte
Z z 4
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23fte Gez . 7 . 't Is vreemd, dat bet Genootfchap,den
iaatften regel veranderende , ook het woord fchenken niet
veranderd heeft ; omdat de laatfte regel van ieder Couplet nergens, behalve in dit 7de, rijmt,en men door die
verandering ook had kunnen vermijden, dat dit woord
op zich zelve rijme, fchenken op fchenken ; welke dubbelde rijmklanken zoo fterk door 't Genootfchap worden
afgekeurd . Hoe ligtelijk ware dit to veranderen geweest,
door to zetten : Ook alle dingen geven?
29tte Gez . 4 . Wel in de 4 laatfte, doch geenszins in
de 4 eerfte regels , komt mij de gemaakte verandering
als verbetering voor . 6 . Men ziet duidelijk, dat bet
Ev . Gez . van de langere tot de kortere tijdperken afdaalt ; ik vind daarom geene reden om die rangfchik.
Icing to breken , door het plaatfen van de dagen v66r de
ynaanden .
3olte Gez . r . Van eene bloote onderJlelling in 't Ev.
Gez . met voorzigtig beleid gekozen : Deez' aarde zij
een tranendal, verdriet en moeite zij bet al, wat haar
genot den mensch kan geven enz . , maakt het Genootfchap eene vo jirekte en algemeene Jlelling . Deez' aard' is
ons een tranendal , verdriet en moeite , dit is t al enz .
Eene flelling, die wederfproken wordt door de H . Schrif.
-ten , op vele plaatfen de aardfche zegeningen hoog verlheffende ; door de dagelijkfche ondervinding van duizen .
den, en, dat zonderling is, door 't Genootfchap zelve,
't welk , in 't even voorgaande 29f1e Gez . de tnenigte, de
verfcheidenheid , de aanhoudendheid, het troostende,
het vervrolijkende der aardfche zegeningen bezongen heb .
bende, alle die gezegden in dit gofte Gez . door gemelde
Route [telling ronduit tegenfpreekt . 3. Bet vast geloof
esan Gods genal, Op 7ezus bloed vat Golgotha, Geeft enz .
3Jit duistere , overtollige en wanluidende zou kunnen
berfteld en duidelijker gemaakt worden door deze veranflering : Het vast geloof aan Gods gena' Gegrond op 't
bloed van Golgotha, Geeft enz .
Ik fluit mijne Aanmerkingen met de woorden van bet
Genootfchap in bet Voorberigt : lVersfcheli'k ware het,
dat men, in e(e)nen tijd als deze is, zoo vele aanmerkingen op e(e)nen Bundel, waaraan een Zang- en Dichtlievend Genootfchap gearbeid heeft, vies had behaeven to
taken .
E. E.
IET$ 4
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JVederorn zond bij andere dienstknechten, meer .(in yet
getal) dan de eerllen ; en zij deden bun desgelijks .

H

e t regt verftand van de beelden en teekeningen ,
waarvan ji zus zich bediende , om zijnen leerlingen
de verborgenheden van zijn Rijk , en zijnen hoorderen hunnen pligt of hun gedrag en toekomitig lot
voor to Itellen, is ook dan aangenaam, wanneer flechts
On trek, die het derde van vergelijking en zijne bedoeling in zich bevat, genoegzaam is, om wel begrepen to warden .
Vooral is het noodig , in die Gelijkenisfen, welke
eene bijna geheele overbrenging toelaten , elken trek
derzelven wel to ver[taan, ten einde in de overbrenging
niet to dwalen , of flechts voor fieraad aan to zien hetgene bedoeling heeft.
Onder die Gelijkenisfen , welker verfchillende trekken
voor overbrenging vatbaar zijn, behoort ook die fchoo •
me Gelijkenis , MATTH. XXI : 33--41, waarvoor de Itoffe door jEzus reeds nit jnz . V : i-6 ontleend kan ziju,
en waarvan trekken in Ps . LXXX voorkomen .
Vs . 36 trok derhalve mijne aandacht tot zich , en het
kwam mij der moeite waardig voor, to onderzoeken, of
de verklaring , die onze vertaling door invulling van de
woorden , in getal , aan rraeiwvac rwv vrp olwv geeft, de
regte zij ?
Natuurlijk moeten wij bij de aandachtige overweging
van dezen trek in de teekening vragen : waartoe meet
dienstknechten in getal gezonden ? daar toch de eigenaar zijne pachters niet met geweld tot hunnen pligt
wilde brengen, gelijk uit de voortgezette pogingen in
bet zenden van zijnen Zoon blijkt .
Het kwam mij dus voor , dat het beter ware, eene andere
verklaring aan vrmwvac tar :rpwlwv to geven, en wel die
van meerder, hooger in rang, voortrejfelijker . In die beteekenis komt het woord meermalen voor ; men denke
onder vele plaatfen flechts aan Hoofdft . VI : ag . Is
het leven niet meer (niet waardiger) dan bet voed/el? ent
her ligehaam dan de kleeding ?
De.
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Deze trek vertoont ons, dan aan de eene zijde den rijkdom en bet aanzien van lien eigenaar des wijngaards,
als hebbeude niet alleen vele bedienden, maar zelfs van
ondjr*heiden rang : zooctat fommigen flechts gemeene
flaven waren , anderen echter als opzieners boven hen
veeheven ; mogelijk anderen nog bepaaldelijlc tot buisfelijke dienften gefebikt, en met een bijzonder vertrouwen vereerd. Terwijl wij aan den anderen karat nit de,zen trek zien, waaiaan die goedaardige eigenaar de belnaadeling , bet eerie gezantfchap aangedaan , toed
fchreef : namehjk aan wantrouwen aan de echtheid
der bezending --- aam bet denkbeeld , dat die eifchers
dnr pacht trou'weloeze wegloopers mogten zijn, die den
naam des eigenaars .misbruikten , om zirh wet die to
hetalenna cht to venrijken .
Eene bezending van bedienden van hooger sang was
!dnn gefchikt, om dien twijfel voor to kowen, en sevens
sulk eene behandding van deaelve . En daar ook deze
niet beter bejagend warden,, vatten wij no, waarom
hij tot de zending van zijnen Zoon befluir, met bij .
voeging , dien zullen wij ontzien, eerbiedigen als mijnea
gezant ; naardien omtrent Hem geese verdenking van
bedrog kon plaats hebben .
De ©verbrenging matt dezen trek zal dan ook natnur •
lijker en met de gecchieden-is overeenkanif ;:iger zijn .
Want ook hierin ouderkheidt deze Gelij.kenis zich vast
andeie , die flechts in zeker derde overgebragt kunnen warden , dat bijna elke trek voor toepasfing vat
baar is,
In de ovealhreaging dan. zal de meerderheid van volgen .
d e gezanten boven de voorgaanden befl :aan in de meet
duidebijke ontdekkingen , welke zij mededeelden, omtrent het Koningrijk der Hemelen . In dien zin toch
wordt vaorzeker JoANN$S DE DOOPER door JEZUS aan+
gekondigd, als de voortreffelijkfle der nit vrouwen gebo .
renen, voor zoo veel hij vroegere Godsgezanten overtrof, in bet meer op,gehelderd en bepaalder onderrigt,
dat hij bov-en zijne voorgangers, ais wegbereider vats
den Christus , gaf. En in dien zin dus kunnen de
Godsgeaanten, welke, na den dood van JoAS, den
8L}en Koning- over Yuda , hebbeu geleerd en aan her
h,eii des yolks gearbeid , befcbouwd warden , meerder
to zijn dan hone voorgangers .
E n dan ziet men in de GeMjjenis cezelfde opklim»
wing
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wing als in de handelwijs van God met zijn yolk,
l erst zond de Eigenaar flechts knechten , op zijn
hoogst, opzieners over de flaven ; vervolgens bedienden van den hoogtten rang, die tot zijn gevolg behoor,ieu en dat uitmaakten ; en eindelijk den hoogilen Geaant, then hij zenden kon -- zijn' Zoon . Gelijk zoo
ook God trapswijze het plan der verlosfing heeft outwikkeld, en latere Godsgezanten al meer en meer, dau
vorigen, konden ulededeelen ; terwijl eindelijk Hij gotzonden werd, die ons zoo den Vader verklaarde, als
niemard Hem verklaard heeft, en van wien een JOANWES DB DOOPER met den diepften eerbied fprak, als
zelve niet waardig zjjade, den fchoenr;em zijner voete8
to ontbinden . Terwiji ook j . CHRISTUS , als zoodanig,
alle Godsgezanten overtrof, zoo in den toon, waarop
hij fprak, als door de wonderen, die hij verrigtte, zoo
dat alleen boo.sheid hem kon miskennen en mishandeleu ;
dock waaruit tevens bleek, uit welk een beginfel de mishandeling , vroegeren Godsgezanten aangedaaa , was
voortgevloeid .
Het verwonderde mij, dat ik bij de Uitleggers, die ik
kon raadplegen, deze uitlegging, die mij zoo natuurliik voorkomt, niet gevonden heb, daar alien aan eene
meerderheid in getal denken ; offeboon hat mij meer
verwonderen zal, zoo nergens deze Wine aanmerkiug
to vinden mogt zljn .
VAN MATTH .

Zonnemeer,

den 3 December i8oB .

ALBERT GOEDKOOP, Pred.

WAARNEMINGEN VAN DEN HRERE HUFELAND, AANGAANDE DR TRLFFBLIJKE GE'NEZENDE VER,MOGENS VAN DR SABINA, OF ZEVENBOOM,
IN DR JICHT ; FN VAN iET MEZEREUM,
OF DE GAROUSCHORS, IN DE LANGDURIGE PIJNEN IN IIET GEBEEN'TIL
DE$ VENERISCHE LIJDER$ .

ebalve de aanmerkelijke uitwerkingen , welke de Ze.
J3 venboom op de Waterwegen en op de Baarmoeder to
wege brengt, verdientldeszelfs heilzame werking in do
jichtziekten alle aandacht ; uaardien dezelve dikwijls
eene
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eene fpoedige hulpe aanbrengt, in zoodanige gevallen,
in welke de werkzaamfle bereidingen van Guajak , Spiesglas, en van Kwik, to vergeefs waren voorgefchreven .
Niet alleen de Jichtpijnen der ledematen , maar ook de
iiardnekkigfte folteringen der Buik- en der Borstpijnen
van deze klasfe,laten zich door bet aanhoudend gebruik
van dit heerlijk middel herftellen, zonder dat de werking der maag of der darmen daarbij eenig nadeel lijde .
Alleen moet men letten op de fterke werking dezes middels op de Waterwegen , waarin bet veel van den aard
der Spaanfcheviiegen heeft, zoodat hetzelve, in to groote giften aangewend, de geweldig(te Strangurie , Nierpilinen, ja Bloed-wateren en ontfteking der Blaas , gelijk
ook, bij de Vrouwen, geweldige Bloedvloeijingen kan
'verwekken. Men vlndt dic middel zeer werkzaam in
if kookfel, gelijk ook in poeder , van eene halve tot
gene geheele fcrupel dagelijks . Het best werkt intusfchen dit middel inn de gedaante zijner wezenlijke Olie ,
under welke bet ongetwijfeld eene der krachtigfte ftoffen is van den geheelen geneeskundigen toeftel . Dan ,
under deze gedaante, is hetzelve ook gene zeer gevaar3ijke, die, door misbruik, ligt doodelijke toevallen kan
7e wege brengen . Edn drup, met zuiker gewreven, en
daarvan de eerie helft des morgens en de andere des
avonds ingegeven, is in den beginne voldoende ; kunnende men allengskens, doch heeds met voorzigtigheid,
hooger opklimmen .
In een ander zeer lastig, in de Praktijk dikwijls voorkowendtoeval,teweten,in de geweldige Beenpijnen, die,
na bet wegnemen der overige venerifche toevallen , overblijven, en die de werking der Kwik- en andere middelen
to leur ftellen , kan men niets beters doen , dan gebruik
to waken van den Garou of Mezereum . Niet alleen
brengt dit middel hulp aan in enkele Beenpijnen van
dit flag , maar onder deszelfs gebruik verdwijnen ook
de Beenknobbels .
Gedurende de Mercuriaalkuur van
zoodanige gevallen, in welke de ziekte bet gebeente
voornamelijk aandoet , onderfkeunt en bekort ook bet
inwendig gebruik van dezen bast de werking der
Nog onlangs (1807) werd de Heer
Kwikmiddelen .
UUFELAND bij een Zieken geroepen , die reeds lang de
folterendfte pijnen, die bijna tot zinneloosheid ftegen,
aan het gebeente des Hoofds geleden had , met zoodanig gem gevolg , dat de beenderen reeds met zware
knob-
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knobbels bezet waren , en er zich teekenen van drukking op bet Herfengettel begonnen op to doen , door
de werking van aan den binnenkant des Schedels verwekte Beenknobbels . De krachtig(te Kwik- en Narcotifche middelen deden geenerlei uitwerking meer : terwijl de afremende krachten des Lijders een niet verre afzijnden dood deden vreezen . Of dit ongemak van
cen jichtigen aard ware , dan of men bet als eene Venerifche Naziekte moest befchouwen , zulks was duister . In dezen hoogen nood fchreef men een of kookfel
van een half lood Garoubast met Althaeawortel voor,
cm dagelijks to gebruiken : terwijl bet gebruik van den
Koortsbast, dien men, tot onderfteuning der krachten,
reeds voor tang had aangewend , werd voortgezet .
Na verloop van zes dagen befpeurde men beterfchap,
die, nadat bet middel vier weken tang was gebruikt,
in eene volkomene herftelling eindigde .
f

BIJZONDERHEDEN WEGENS HET EILAND MAJORKA .

(Overgenomen uit Voyage daps les lies Baleares & Pithiufes, par M . GRASSET DE ST. SAUVEUR.)
Middellandzeefche Eiland gematigd . Zeewinde :i
O
verkoelen de lucht in den zomer ; doch fomtijds gever bet algemeen genomen, is bet klimaat van dit

beurt bet ook in den winter , dat de Noordewind bet
vlakke land merkelijk verkoelt, en de olijfboomen op
de Bergen ontwortelt . Het krielt op bet Eiland van diepe gaten, van drooge putten, door de natuurgegraven,
die de ontlasting der ontbrandbare lucht bevorderen,
en bet hunne toebrengen ter voorkominge van aardbevingen, welke er, inderdaad , bij menfchen geheugen
diet zijn voorgevallen .
Rijke metaalmijnen vindt men op bet Eiland niet ; men
beeft er eenen aanvang gemaakt met bet bewerken van
eene Koolmijn , die van to meer waarde is, naar gelange
het pout fchaarfcher wordt .
Overvloed vindt men
er van marmer, hardfteen, kalk, en lei , van wel.
ke geenerlei gebruik wordt gemaakt . De kruidkunde
zoude er kunnen verrijkt worden met vele planten , elders onbekend . Vergiftige dieren zijn er zeldzaam .

Alin-
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Minder vast is de grond in de vlakte dan ap de bet*
gen . Beter is dezelve gefchikt voor weilanden dan voor
koorn, waarvan op verfchciden plaatfen de zaden verrotten door den overvloed van water , waarvan de ontlasting words verwaarloosd , die , over bet algemeen, met
kleine moeite konde bewerkt worden .
De poel le Prat, anderhalve mijl van Palma , de
hoofdftad van bet Eiland, gelegen, wafemt dampen Uit,
die de geheele landftreek onbeboewd en onbewoond maken. Door bet doen afloopen van dit water in de zee,
digt daarbij gelegen, zoude dit land gezonder worden .
Dit zoude ook bet geval zijn van bet uitgeftrekte moeus, Bbnfera genoemd, welks flinkende uitwafemingen zoo
gevaarlijk zijn , dat zij ten gevolge gehad hebben de
ontvolking van de nabij gelegene ttad 4lcudia , voorinaals de mededingiter van Palma, en die tegenwoordig
diet meer dan achthonderd inwoners bevat, terwiji men
er dorpen ontmoet , als Santagni en Arta, van welke
bet eene zes, bet andere zevendutzend inwoners bevat .
In zulk een flechten ftaat is de akkerbouw, zoo fchaarsch
is er de mess, en zoo gebrekkig zijn de ploegiuigen,
dat de koornoogst niet toereikende is tot gebruik der eilanderetl, die zelfs bet kweeken van Mais verwaarloozen,
die er volmaakt wel zoude flagen . Meer werks makers
zij van vruchtboomen . Zeer gelukkig tieren de Moerbezieboomen op Malotka ;metmeerbeleidsinbetbehande .
Zenva dezlvezoude Zijdet l eranmerklijk un
nen iiitgebreid worden . Eveneens is het gelegen met de
olie, indien de Olijfboomen, die een derde gedeelte vale
bet Eiland bedekken, kunftiger behandeld werden . Woorts
zoude bet kweeken van Oranje- en Citroenboomen, wier
vruchten bet voornaamfte artikel van verzending van
Majorka uitmaken, tot grooter volmaaktheid kunnen
gebragt warden . Tot bet platlten van den Wijngaard
zoude ook veel grands kunnen dienen , die thans onvruchthaar ligt . In den tegenwoordigen toeftand levert
bet eiland eene zeer goede foort van dagelijkfchen
dti`nkwijn .
Ikt hoornvee van bet Eiland is kiein , doch genoeg tot
gebruik det opgezetenen ; dit gelds ook otntrent de paar .
den ; maar de muilezels zijn zeer kloek . Gevogelte is
er in genoegzamen overvloed, behalve de eendvogels err
ganzen , die van de eilanders niet gegeten wordeno Do
duiven zijie er zeer menigvuldig . Green audsr dan kieM
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met
*ild ft op Majorka bekend. De visf4heM fte
diep in zee ; visch is er niet zeer gemeen.
Palma , de hoofditad van bet Eiland , heeft ilechts
cent kleine haven met twee timmetwerven . Hare vestingwerken zouden geen lang beleg kunnen verduren . De
Kapitein-Genersal van bet Eiland en een Intendant houden hier hun gewoon verblijf . Het paleis van den Gouverneur is groot, maar flecht verdeeld . De hoofdkerk
is van eene fraaije Gothifche bouworde . Van dezelfde
foort is bet Stadshuis ; in eene van zijne zalen hebben de
Aartsbisfchop van Sevilie, een geboren Majorkaan, en
de Bisfchop van Majorka , eene teekenfchool ten dienfte
van jonge lieden aangelegd (*). In de (tad is eene Hulshoudelijke Maatfchappij opgerigt, wier werkzaamhedeir
veel nuts aan bet Eilanct doers . Niets zoilderlirtgs trevat
de aanleg der Inquifitie, din de tegenwoordige zaehrheill
van deze eertijds zoo gedltchte regtbank .
De ftraten
van Pal'ma zijn flordig gevloerd, de pleinen zeeronregelmar
tig, openbare wandelingen zoo goed als geene . Det
Stadshuis verdient de opmerking der reizigers, van wege
zijne bouworde en beeldwerk . De zaal van dent Sc.houw.
burg is in een vrij goeden fmaak ; de decoratien zijn va*
geene beduidenis, en de fukken, die er vertoond wor .
den, daaraan evenredig .
De geheele bevolking van Majorka bedraagt nlet boven
de honderd zesendertigduizend zielen , en under den
drieendertigduizend voor Palma. Van het eerfte Beta}
aftrekkende tweeenvijftigduizend vrouwen en zevernentwintigduizend kinderen, bekomt men flechts zevenen •
vijftigduizend inwoners , van welke nog moeten wor .
den afgetrokken veertienduizend tweehonderd vijftig oude
lieden en zwakken, waardoor het getal der manners in
de kracht van hun ]even en in ftaat om to werken words
gebragt op tweeenveertigduizend zevenhonderd vijftig,
under welke men tweeduizend vijfenvijftig Kerkelijked
en Monniken telt .

(*) Dit werd tusfthen de jaren itoi . .5 gefchreven .
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OPMERKINOEN .

OPMERKINGEN, IN

HET LANDSCHAP

E DOURO GEMAAKT .

ANTRO MINHO

(Uit de Voyage eh Portugal van den Graaf

VAN IIOFF-

MANNSEGG .)

.

n bet Landfchap Entro Minho e Douro verdient de verplig
Ioevers
tende en belangelooze gastvrljheid der Bewoneren van de
der
. Men

Heinen met vurigen dank vermeld to worden
vindt zich daar verplaatst in een nieuw Ireadia , omringd
door ontoegangelijke bergen ; de Reiziger wordt aldnar ontvangen met e n oubepa ld vertrouwen en oneflatende verplige cende bejegening
.
Ten aanziene van het Landfchap in 't algemeen levert bet
Zuiden van Europa geen land op, waar, onder eene gematigde, fchoon eenigzins warme luchtflreek, zoo vele valleijen gevonden worden, befcbaduwd door bet fchoonfte geboomte en
bewaterd door de helderfle flroomen, -- waar ook de bebouwing van den grond en de woelige werkzaambeid der tal •
rijke fnwoneren zich vereenigen met de bekoorlijkheden der
Nature ; onbefchrijflijk groot is de minzame lnborst der Bewoneren van then verrukkelijk bevalligen oord .
Minho, met de andere Gewesten vergeleken , bevat een
opmerkelijk aantal Steden en Dorpen . Fen gedeelte der bevolking is echter verfpreid in afzonderlijk 1laande huizen.
Daar zijn Cencelhos (gelijk men ze noemc) van tweeduizend,
ja zelfs vijfduizend Familien , bevattende de afgefcheidene
woningen, op eenigen aftland van de Steden . Deze bijzon*
derbeid maakc eene der groodfle aangenaamheden alhier uit.
Wanneer men eene dezer rijke valleijen bereikt heefc, reist
inen deeds voort in 't midden van menfchen ; de eene woning
volgt op de andere ; eene aanhoudensde fchadnw van bet geboomte dekc den reiziger tegen bet ilelren der zonne, en hel .
dere beekjes verfpreiden eene verfrisfchende koelte , die op dezen graad van breedte gevoeld wordt met een genoegen, onbekend aatt de bewoners van Noordelijker Gewesten . -- De
fchoone vlakten in bet Zuiden van Europa, bij voorbeeld die
van Italie, ontleenen hare bekoorlijkheden van de hand der
Kunst . Bet AppenijnJche gebergte, wnneer men eenige weinige
valleijen uitzondert, levert eenc fombere en eenzelvige vertooning op ; en de bovenfle gedeelten van Italie en bet Zuiden
van Frankrijk trekken to zeer naar bet Noorden .-Volgens de
befchrijving van oude en bedendaagfche Reizigers, moet bet
overheerlijk Tempe op eene dezer verrukkelijke valleijen van de
Jinho geleken liebben .

1Ir, r

IIIIT FAMILIEPORPRE'r .

695

MET FAMILIE-PORTRET .

Een belangrijk Perhaal.
den fare 7780 deed ik eene reis door 1Veder-L'endosnols,
I n eene
bekoorlijke landflreek, door de beminnaars der fchoo-

ne natuur niet genoeg bezoeht . Terwijl ik mij verlustigde in
de befchouwing van de lagchende landIireken , de fchilderachtige en afwisfelende gezigten , welke deze bevallige vailet
van de Lair orophoudelijk der bewonderinge des reizigers
aanbiedt, vlood de dag ongemerkt henen , en ik zag mij van
den nacht verrast, op eene plants, die mij onbekend was . lit
olgde bet pad, op hetweik ik was geraakt, niet wetende,
werwaarts bet mij zoude voeren .
Nog geen vierendeel uurs was ik gevorderd, of ik kwam
aan een klein dorp, van boomen en weilanden omringd, en
op bet hangers van eenen heuvel gelegen . Ik verlangde naar
rust, en zag aan alle kanten naar eene fchuilplaats uit, toen
ik , midden in bet dorp , een huis ontdekte , dat geheet
nicuw was en er wel uitzag . Ik befloot om er in to gnan en
herberging to verzoeken . In eene zeer zindelijk gemeubeleerde kamer vond ik eene jonge boerin, die, zonder fchoon to
zijn, een zeer open en gelukkig gelant vertoonde ; bet koloriet der jeugd en der gezondheid bionic op hare kaken, en de
Inch der vergenoegdheid op hare koraniroode lippen . Len
man van vier- of vijfentwintig jaren zat mast hair, houdende een kind op zijne knieen, op hetweik hij een vaderlijlc
oog hield gevestigd .
Ik verhaalde mijn geval nan bet kleine huisgezin, en flraks
waren man en vrouw op de been oni mij wa to ontvangen .
In een oogenblik was mijn boerfche maaltijd gereed, en werd
opgedischt met eene zindelijkheid, die den eetiust, bet ge .
voig der vermoeiienisfe van den dab, nog vermeerderde . Wel .
hanst geraakte ik in gefprek met den jongen man , die naast
mij zat, en wile mijne vragen met eene gulheid en openhartig-heid beantwoordde, welke men zeiden, zelfs op een dorp,
on tmoet .
Al pratende , Iiet ik mijne oogen roudweiden , en konde mijne
verwonderingniet verbergen, toen ik eene fchilderij ontdekte,
verbeeldende een man, die eenigzins bejaard was, met bet kruls
van ST. LoDEWIJR veifierd
„ Eilieve! " zeide ik tot den
jongen boer , „ zulk eene fchilderij had ik niet verwacht , bier
„ to zullen vinden ." r.- , Zij behoorde ook niet bier to
MENG. 1808. No. 16.
A a a
„ han .

636

uef FMIILr'EPOR1rEr.

• hanger," gaf hij mij tot artwoord . --- „ IViens portrer

is her din?" .-- „ Het is her portret van een waardig en
dapper krijgsman , den Heere DE MORANGE, eigenaar van :
een Kasteel , niet verre van bier geiegen . Helaas! de
arme man! dit is alles, wit er van hem is overgeblevenHij is flood, en dot is wel jammer ; hii deed zoo veeL
goeds aan de ongelukkigen ! " - „ En bij welk toe„ val, miju vriend, bezit gij bet portret van den Heere ne
• rIORANGB?" s „ Ik zal her u verb-jell, Mijnheer, ter• wvijl gij uw avondmaal doet ." --- Ilierop deed hij bet
volger,de verhaal .
Toen mijn vader flierf, was i-k flechts twaalf jaren cud .
11Tijn vader was een arme Schrijnwer•k er, die met moeite mij
den kost bezorgde met zijn hand_wer .k. Eenige dagen na
zijn overlijden , vervoegde ik mij fchreijende en om eene aalmoes verzoekende aan her huts van den Heere Dz MoaANGE .
Hij had medeliiden met mij, en befleedde mij om mijp vaders
ambacht to leeren . Ik ging alle zondagen bij den Heere DE
DIORANGE ; hij overlaadde mij met weldaden , en ik ging nimr mer met ledge handen van hem
. „ JULIEN," zeide hij dikmaals tot mij, ., pas wel op, wees werkzaam ., en ik zal
„ voor u zorgen ."
Ik volgde den raid van den Heere DE M®RANGE, en deed .
mijn best om kundig to worden in mijn beroep . Toen ik zescien jaren cud was, deed de brave man mij bij zich komen .
en, mij eene geldbeurs ter hand flellende, zeide hij : „ Ju• LIEN! ilt bell over u voldaan . Iedereen prijst uw gedrag.
• Vulhard op dozen goeden weg ; altijd bereikt men eene
• goede herberg, wrnneer men eens then weg heeft ingefla .
• gen . Zie dour een fommetje gelds, welk ik u fchenk onm
,, eene reis door Fra .2krijk to doen . Om u in uw ambacht to vol• maken, moot gij reizen . Vaarwel! keer terug als een braaf
• man, indien gij ten eenigen tijde wilt gelukkig worden :
„ want de brave man alleen kin gelukkig ziju ."
Ik nun bet geld, week de goede Beer De MORANGE mij
gaf,
maakte een op
pakje
her weinige,dot ik bezat, en ging
's anderendaags
reisvan
. Vier jaren long reisde ik van flail
tot fad, altijd vlijtig werkende, en mijn best doende om eerr
goed Schrijnwerker ce worden . Op mijn twin tigile jaar kreeg ik
Tier zoogenaamde heimwee . Ikwilde her dorpwederzien,waar
ikk gebc .en was , en keerde in alleri jl derwaarts weder, niet tijker
zi?nde dan ik bet verlaten had, maar braaf, en bedreven in een goed
a,nbacht, hetwelk mij in her vervolgeen heflaan kondebezorgen .
De Beer DE DaoRANGE gaf mij werk, en rekommandeerde
mij bij zijne bekenden . Ik had een vrij goed beflaau, en was
met mijn lot to vreden . Nooit was 1k nog ongelukkig gerveest ; maar, helaas I den eemen of anderen dag moest mij
ha
•

•
•
•
•
•
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weten to vinden : want, zoo als omen zegt, gnat
bet leven nooit voorbij zonder eenige ramp . Doch wat bier
van zij, ik iciaag niet ; hetgene God duet, is wd1 gedaan,
en dit onheit heeft mij meet goeds dan kwaads gedaan
Ik
verliefde op COLETTE - thans mijne vrouw , Mijnheer , weike
gij daar ziet zicten . Zij was zoo fchoon . . . . als zij tegenwoordig is ; maar zij was rijk ; haar vader was een groote
boer, die eene eigen boerderij gebruik .e, en weilanden cit
wijngaarden bust, alien in goeden (taat . Wat mij aangaat,
ill bezat niets dan mijn ambacht , ik won dertig ftuivers
(fous) daags, en woonde in een' kleinen kelder, your welken
ik hunt moest betalen . Ik konde mij niet verbeelden dat ik
arm was ., want COLETTE had mij zoo lief als of ik rijk geweest ware . Wij zagen elkander dikmaals, en fpeeiden over
en weder den minnaar en de minnares in alle cer en
deugd .
Op zekeren dog verraste mij meester sEBA6TIAAN, Cot .E'r1 'S
vader, in bet oogenblik als ik Gun ziine dochter een bus gnf .
Hij vatte mij bij den Hang . „ War doer gij daar$" vraagde
bij . - „ lit kus COLETTE.' - „ War , tchelmi gij durft u
• veroorloven . . ." , . Gewis, omdat COLETTE bet wel wil
• toeftaan : -- „ En gij meent, dot ik zou dulden, dot een
• uilskuiken, als gij zijt, naar mijne dvcater verkeert ?" „ Waarom iaiet? Ik verkeer met haar tot geen ander oogmerk
• dan om haar to trouwen ." - „ Gij , haar trouwen I Wet
• zeker, ja! zij is voor u bewaard I voor u is zij geborenI
• Zie then fchobbejak eens! bij moet een rijk meisje heb• ben, bij, die geen duit in de wereld heeft ."
Ik wilde
antwoorden ; maar SEBASTIAAIN , die anders de beste menscit
van de wereld is , wachtte mijn antwoord niet of ; hij
ligtte zijn' ftok op tegen mij ; ill oniweek den flag , en
ncm de vlugt .
In mijn' kelder teruggekeerd, liet ik ernftig mijne gedachtetl
gain over hetgeneer ebeurd was, en ik gevoelde,kwalijk godaan to hebben met COLETTE to beminnen ; maar dit was eea
misf,ag, welken ik niet konde herftellen . Welhaast konde ik
aan niets anders dan aan ooze liefde deniaen ; van fpijt geraakte
mij bet hoofd op hot ; ik verwaarioosde mijn ambacht ; mijne
kianten ontvielen mij, en het oogenblik naderde,dot ik aan alles zoude gabrek hebben .
lit was ichier wanhopig, toen ik den inval kreeg, den Heere
DE MORANGE kennis to geven van mijn ongeluk .
Hij is zulk
eeu goed man! zeide ik tot mijzelven . Hij is mij goedgunflig ;
hij heeft reeds veel aan mij gedaan ; misfehien zal hij medelijden met mij hebben . -- Ik kom nan bet Kasteel ; ik ver.
zoek Mijnheer to fpreken , doch bekom tot antwoord, dot
hij gevaarlijk ziek is . Treurig go ik naar mijne wooing, God
Aaaz
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hartelijk biddende, den befchermer der ongelukkigen to w .ilfen
fparen . 's Andcrendaags vroeg fnel ik wederom naar bet Kasreel, om naar den toefland van den Heeie PE MORANGr_ to vernemen ; men autwoordt mij, dat hij 's nachts overladen was .
1k zal niet ondereemen, u mijne droefheid en hartzeer to befchrijven ; ik verloor alles. Diep bedroefd keerde ik naar'
huis , de ziel des lsraven mans bezwerende, . voor den armen
IULIEN to bidden.
Na verloop van veertien dagen vernam 11t, da .t zijne erfgenamen in hot Kasteel waren gekomen , en dot alle de huisgeraden, weleer den Heere DE MORANGE hebbende toebehoord,
verkocht werden . Nicuwsgierigheid lol .te mij , gelijk vele
anderen , naar de verkooping . Alto de huisgeraden mijns
weldoeners zag ik in vreemde handen overgaan, oil de tranen
liepen mij over de wangen , ziende de nicht en den neef dit
tooneel met de koudfle ongevoeligheid aanfchouweu . En
nogtans had hij bij ztjn seven hen met weldaden overladen,
en liet hun een jaarlijksch inkomen na van twintig-duizend livres . Zij verkochten asses, wat er in huis was . Ach! had
ik zulk een goeden oom gehad, ik zoude, uit eerbied voor
zijne nagedachtenis, Riles gehouden hebben .
Ik was or een half uur geweest , en flond op bet punt
van henen to gain, toen ik hoorde roepen : Een ecudefchildeu
vij, vier francs, vijf livres! . . . Ik kijk naar de ichi .iderij .
wat zie ik Y bet portret van hunnen oom, van hunnen weldoener! Min hart neep mij toe ; ik fchreide als een kind . Ik best
wel arm, zeide ik tot mijzelven ; zes firavcs is al seat ik bezit . &'aar (lit poi-ti-et, bet partret van tlen wan, die mij geholpen , naij beJchermd heeft ! . . . Neen , sreen ! het zal in geeoevreeoide handen kenen! Ik bled op tat zes francs , er. word
kooper van de fchildcrij .
Met verrukking neem ik boar van den wand , en konde nietnalaten lien mond to kusfen, die tnij zoo dikmaals minzaam
had toegelagchen ; die handen , die zoo dikmaals zich hadden
geopend oni tnij to help,-n . 1k bragt bet portret in mijn' kleinen l:elder , dien bet zoude verferen . Onder bet dragen
verwonderde ik n ;ij over de z waarte . l k wilde bet can den
wand hangen ; dock de fpijker brak, en bet porrret viel . Voorzigtig uanl ik bet op ; her was van achteren een weinig befchadigd, en er rolde een pakje van nchter bet d oek . l k raapte bet rolletje op ; ik opende bet, en, oordcel over mijnevere
baasditeid, men ik vijfentwintig dubbele louizeu voor mime
cogen zag? Nog naankvkeuriger onderzocht lit de fchilderij,
en zag , dat zij tan achteren met een dubbel doek hekleed
was, hetwelk ik losmaakte , en order hecwelk ik sere fomme
van duizend louizen vond, even als de voorgaande tusfchen
bet dubbele doek opgerold .
s He-
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,a Hemel t riep ik nit, van vreugde rondom mijnen (chat
Nu ben ik een rijit man! 1k zal
clanfende en 1pringende.
met COLLWrTE trouwen I Welk een geluk ! . . . Die goede Mijnheer
DE MORANGE! hij vergenoegde zich niet met mij bij ziju leven
wel to doen ; hij doer bet nog na zijnen dood . Hoe wel gelijkt hem dit portret! ja, hij is hot! . . .
Intusfchen bad ih een pijnigenden inval . Komt mij dat
geld wel toe? Men heeft, wel is waar, dit portret ann mij
verkocht ; manr zoude men bet we! voor zes francs hebben
afgeflaan,hadde men geweten dat bet eene fomme van duizend
Iouizen bevatte? Neen! neen! dit geld komt mij niet toe ;
ik moot bet ann de erfgenamen van Mijnheer nz MORANGE
brengen. Arme COLETTE! ik zal niet met u trouwen .
Terwijl ik mij met deze treurige overdenkingen bezig Meld,
,Rag ilt een briefje, zorgvuldig gevouwen, op den grond Iiggen . Ik raapte bet op , opeude het , en ]as de volgende
woorden

Ik ken mime erfgenamen ; zij zullen het portret van hunne,
weldoener verkoopen ; mij zelven zouden zij verkoopen, zoo zij
enaar kanden . Indien zij ondankbaargenoeg zijn, zich van deze
fchildcrij to ontdacn, zal de fomme, rvelke dezelve bevat, voor
less keeper zijn . Mogt zij in goede handen vallen!
CHARLES DE MORANGE.

Dit briefje gaf mij bet leven weder . Ik kan dan dit alien
in sere en deugd voor mij houden ! Ili zal met COLETTE trouwen! ... 's Anderendaags , met bet aanbreken van den dag,
klieg ik unar SEBASTIAAN . -- Wat komt gij bier doen? vraagt
anij de hoevenaar met eene forCche ftem en fluurseh gelaat .
ik kom u fprekeu . -- Ik heb u niets to zeggen . + •- Gij zijc

er wel trosstsh op, dot gij eene kleine landhoeve bezit . . Wat
noemt gij eene kleine iandhoeve ? Ben arme duivel, die geen
duit in de wereld heeft
ij hebt niet in mijn kas gezien.
Bat geloof irk wel, bet is al tang verleden dat gij

zelf er niet in gevien hebt. - Met dit alles, indien gij mij
iiwe boerderij w4kt verkoopen, zal ik misfchien dezelve even
zoo goed als een ander betalen . - Met woorden ongetwijfeld l -- Met .goede 1®uizen , vader SEnAST1AAN I met goede
fouizerr, zeg ik a . -- Wet nu, ik vat u bij uw woord ; ik
sat u zelfs een kooipje geven .
Hoe veel vraagt gij?
lEene beuzefingi twaalf-duizend francs . -- Zij is verkocht .
Wilt gij met mi>j bitij den Noearis gaan ? vervolgde SP aASTJAAN ,
nog al met trig den fpot drijvende . - Zeer gaarne ; lateu
wij er hen t gaga.
De &46e mnn wil zich ten mijnen hoste vetima-ken ; wij gaart
Aaa 3
ie
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to zamen bij den Notaris van het dorp . Mijnheer de Notaris,
zegt SEBASTIAAN, zie Her een jong Sinjeur, die mijne boerderij van mij wil koopen en met gereed geld betaleu ; doe ons
her vermaak, bet koopkontrakt op to llellen . Bij den Notaris
was dit niet eenen doove gezegd . In eon oogenblik was hoc
papier gereed , en SEBASTIAAN onderteekende bet. Op mijue
beurt onderceeken ik bet, tot grooce verwondering van sEBASTIAAN en den Notaris . JULIEN! zegt de Notaris, onderteekeiien is Diet genoeg ; er muet ook betaald worden . --~~
Daar heb je nu den man ! zegt SEBASTIAAN, fchaterende van
lagciten . - Hot is zoo ; 't is wat duur, hernam ik . ---Er moet geld wezen ! geld moet er wezen I -- Twaalidu zend francs I Op dit oogenblik? Gun mij eenige dagen
uhflel I - Neen , ueen ! geen crediet ! gereed geld moot er
ziju!
Gij zult her hebben, maar op voorwaarde, dat
I:VIilnheer de Notaris een tweede klein kontrakt opflelle,waarbij SEBASTIAAN zich verbinde, COLETTE aan mij to zullen ge(1! is bet anders niet!
ven, zoo dra ik betaald heb .
dat kan ik ligt doen, zegt de hoevenaar lagchende, daar waag
1k niet veel mede .
Thaws haal ik de twaalf-duizend francs in mooije dubbele
Jouizen wit mijn zak, en leg met eene fiere bonding dezelve
op de tafel . Welk eene verbaasdheid! SEBASTIAAN en deNotaris fla : a ecu oogenblik met den mond vol tanden, en meenen
dot zij droomen .. Ik verhaal hun de historie van de fchilderij, en vertoon hun tevens bet briefje van Mijnheer DE AIORANGE, week mij den eigendom van vierentwintig-duizend
francs verzekerde . - Mijnheer JULIEN , zeide de Notaris,
ziju hoed afnemende, ik neem inderdaad zeer veel deel in betgene u wedervaren is . Ik ben geheel tot uwen dienst, en ik
hoop , dat . . . --- Mijnheer JULIEN, zeide de hoevenaar, eene
diepe bulging voor mij makeude, ik bob altijd zeer veel achting voor u gebad, dot verzeker ik u . Ik heb altijd gezegd,
dat gij een brave jongen waart, dot gij wel door de wereld
zoudt komen, en ik hoop, dat . . .
Hot huwelijkskontrakt words terflond gereed gemaakt, en
weinige dagen daarua trouwde ik met COLETTE. Welhaast
vloog bet gerucht hiervan door bet ganfche land ; iedereen
was er mode in zijn fchik , behalve evenwel de erfgenamen van
1Vlijnbeer DE MORANOE . Zij beweerden, dot bet geld mij niet
toekwam, omdat zij aileen de ichilderij hadden willen verkoopen . Zij deden mij proces aan ; maar bet briefje van mijnen weldoener . deed her mij winnen . De neef en de nicht werden
verwezen in de kosten, en elk dreef den (pot met hunne ondankbaarheid en gierigheid . Sints twee jaren ben 1k nu met coLETTE gehuwd ; en doze zijn mij zoo kort gevaileu, alsof hec
twee dagen waren, Wij hebben mijnen fchoonvader opde boer-

de-

TIET FAMILIEPORTRET .

691

derij gelaten, en dit httis gebouwd, alwaar wij zeer gelukkig
]even van de voordeelen van eenen handel, die alle dagen uitgebrelder wordt, omdat wij eerlijke liaden zijn .
In deze kamer heb ik her portret van den goeden Heer DE
AIORANGE opgehangen ; bet zal er, zoo lan(r wii leven, blijven
hangen . Onze kinderen sullen wij inprenten, den veroorzaker
van ons klein vermogen to heminnen en to eerbiedigen . Zie
eens, riijnheer1 welk eene goedheid ftraait er nit zijn gelaacI
Iloe kijkt hij ons van! Men zou zeggen, dat ltij van genoegen lagcht op bet zien van onzen voorfpoed, of op het hooren
van den lof, dien mijne dankbaarheid hem toezcvaait . --Aldus luidde het verhaal van den goeden JULIEN . Deze gebeurtenis was mij belangrijk ; mijn wensch is , dat dezelve
mime Lezers aangenaam zijn zal, en dat Erfgenamen er nit
zutlen leeren, achter hunne Famitie-portretten to kijken, voordat zij dezelve to koop veilen .
J
EEN TIENTAL ANECDOTEN UIT DE OUDE EN LATERE
GESCEIIEDENIS .

T Keizer

naderhand Pius bijgenaamd eer hij Roomsch
wierd, als Bevelhebber van Azie to Smyrna gekomen zijnde , betrok daar het huffs van den Sophist POLEwoN, bet fchoonfle van de (lad ; detvijl de eigenaar afwezig
was.
Deze terug gekeerd zijnde, en zijn huis bezet vindende , maakte daarover zulk een geweld , dat ANTONIJN bet,
in den nacht, verliet, en een ander zocht . Als hij nu reeds
Keizer was , kwam POLEMON to Rome, en was onbefchaamd
genoeg, om zich aan hem to laten voorftellen . De Vorst vergenoegde zich met hem aan her gebeurde to Smyrna, op eene
edele en zachte wijze, to herinneren, door to bevelen, dat
men hem een verblijf in hec Keizerlijk paleis zou aanwijzen,
en to verbieden, dat men hem van daar zou verdrijven .
Kort daaraan kwam zich eenTooneelfpelerbeklagen, dat POLEMON
hem , bij klaren dage, van bet tooneel gejaagd had . Hij heeft mnij
zelf (antwoordde ANTONINtrs) wel, in het hart van den nacht, uit
het huisgejaagd, en toch heb ik hem hierovergeene rnoeitegemaakt .
ITUS ANTONINUS

De Wijsgeer SOCRATES is zeer beroemd, wegens zijne gematigdheid . Zie bier daarvan eenige trekken . - Op zekerert
tijd, in 't bijzijn zijner leerlingen, door iemand zeer kwalijlc
bejegend wordende, fpoorden zij hem aan, om daarover zijne
gevoeligheid to toonen . Hoe! (vroeg hij daarop) zouden wij
Dns driftig waken , als ons iemand ontmoette, die rain welgeA a a 4
maakt
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msaakt ' n ligchaam was , dan wij ? Zoo peen ; wttd'rem xe#
dew, die eene mistnaakte :fel heeft , onze gramfchap dan opwekken P - Als hern, bij eene andere gelegetiheid , een kwaadaxrdige,al fcheidend en lasterend, naliep, en men hem vroeg,
hoe hij dit dulden kon, nntwoordde hij : De man heeft een
verkeerden voor ; hij ziet nzij vow , een anderen aan ; ik ben imzrrers een geheel artier nzensch, dan wearvoor hij mij toont to
ksnden . Zoo hij ztzij wel kende, Hots hij mij idet fchelden .
Gdj zijt een ezel, (zeide eens iemand tot hem .) Gij hebt gelijk,
(antwootdde hij) want gij verpligt mij, om den last van ow
onverfland en onbefcheid to drawn, erz dat is ezelswerk. - Als
bets een ander een zwareu flag op 't huofd gaf, vergenoegde
hij zich met enkel to zeggen : Hot ware to wenfc'aen , dat
men moist, wenneer men met een helmet rnoest gaan : en , als hi;
eens ernftig op zijnen Zoon verlloord was, zeide hij : Ik zou
a flaan, zoo ik Wet tvorndg ware .
Eene beruchte Atheenfcie Ligtekooi pochte tegen den besoemden Wijzeu , van wien wij zoo even fpraken , d$t z~
sneer invloed op de menfchen had, dan hij met alle zijne lesfen, en dat het haor geringe anoeite kostee, om zijne leerlingen van hem of to trekken, terwijl hij zeer bezwaarlijk ddnen
van de velen , die haar aanhingen, van haar afvallig kon maken. Dat geloof ik waarlijk wel : (antwoordde hij) gij trekl
zzwe minsaars vas eene fleilte near beneden, en ik noel er hen
tege;: op trekkeo .
ARISTIPPUS en AESC14INES, twee vrienden, waren in onmiiit
geraakt . „ Waar is nu de vriendfchap, (vroeg iemand aan
„ den eerften) waarvan gij altijd den inond zoo verl hadt?" -• Zij fluimert wat,(was't antwoord) maar ik ga ze wekken,"
en terftond ijlde hij naar den Isatflen . I3ij hem zijnde gekomen , berstte hij uit : „ Och AESCIIINES I ben ik don zoo on.t verloren moeite re• gelukkig en ongeneeslijk , dat gij hr• kent , mij wegens mijne!a pligt to kamen vermaneu?" -• Och AR-ISTIPPUS 1 (hernatn de ander) gelijk gi.j mij in very
• ftand overtre ..ft , zoo gaat gij mij ook in deugd to bovets .
, y lk had eer bij u behooren to komen, dan gij bij mij ."
NIGER was Romeinsch Keizer geworden , en aattftonds wilde
een vleijer over hem eene lofrede houden . „ Houd die (zei• de de Vorst; over MARIUS, ssANtus q~ , of eenigen andereit
• beroemden Veldoverftert , opdat wij, nit de iaerinnering vat
• 't geen zij gedaan bebben, leeren mogeat, wet wij doer
„ rnoeten . Eene lofrede over een Ievenden , en vooral over
• cenen Keizer, is fpotternij . Y,ij ilrekt uiet om hem to prij• zen , maar out hem to vleijen, opdat hij ores eenige gaRst
„ be-
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„ beivijze . Wat mij betreft, if, wensch, bij najn levee, be .
• mlnd, na mijneo dood geprezen to wordee ."
CANUT I, bijgenanmd DE GIlOOTE, die, in fret voorst der
elfde eeuw , op den Engelfc'zen troon zat, en tevens Koning
van Denemarken en Noorwegen, en gewis een der magtigfle
Vorften van zijnen tijd yes , werd, bij zekere getegenheid,
als hij zich nan bet firand beyond, door fommige vleijers, begroet met den titel van
der Koei,rgen, en Beheerfcher
van land en zee . Hij lief zich een floel brengen, en zette zictt
op denzefven, aan den zoom der golven, neder . Al ; er nu
een golf annkwam , zeide hij : „ De aarde, waarop ik zit,
• is de mijne, en Gij zelf, o Zee! zijt nan mijn gebied on• derworpen . 1k bevecl u d9arom, mij niet under to komen,
• en de voeten van ucven Monarch to ontzien ." Toen nu
echter de golf zijne voeten en kleederen net maakte, keerde
hij zich tot de vleijers, en zeide : „ Ziet hier, welk een Be• heerfcher der Zee ik ben , en leers , welke de magt eens
• nardfchen Konin .gs zij, en hoe men Hem alleen, wien he• mel, aarde en zee in waarheid onderworpen ziju, als Op• perkoning hebbe to eerbiedigen I"

Ten tijde van de vervolging der Prctef}anten in Frankrijk,
onder LODEWIUK XIV, vroeg een Eogelsch Afgezant, nit main
van zijnen 111eester, den gemelden Vorst om de vrijheid der
genen, die, om den Godsdienst, op de (;aleijen gebannen waren . „ Wat zou de Koning van Groot-Bretagne zeggen (vroeg
• LoDEWiJII) als ik hem om grijheid voor de gevangenen van
• Newgate vroeg?" Sire ! f hernam de Ambasfadeur) de
Koning , snijn Meester , a oaa ze aan Uwe Majefleit gewis loc.
Iyaan , zoo zij veer hen fprak, als bare Broeders .

Na hes afloopen van de zoogenoemde Parijfche Bruiloft,
liet CATIIAEINA DE DIEDICIS zich bet Testament van den vermoordea Aidmiraal DE COLIGNY voorlczen, in de tegenwoordigheid van Karen Zoon den Flertog van ALENCON, Broedervan CAREL IX . In dat Testament ried de flemiraal den Koning, dat hij zijne Broeders niet to groot, noch to rijk, zou
inaken . Zie dear (zeide CATFARINA, den lezer inv,vallende,
tot den Hertog) hoe lief hij u had! -- 'k Ihcet niet, Merrouiv!
(ryas het antwoord) hoe lief hij naij had ; mear ik boor, hoe

lief hij den Koning had : en dit duet n :ij ziju verlies dubbeld
betreuren.

Een Spaansch dmbasfadeur zwetfte zeer van de uitgebreidheid van zijns meesters Platen, bij Koning HEIVDRIK IV. Deze,
ziju hoogmoed willeude vernederen, zeide daarop : 4ls ik lus>
had
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had tot paardrijden, Ping ik to Milaan ontbj1ten, to Rome de
Mis hooren , en to Napels bet midda ;rnaal houden . Sire!
(zei de Spanjaard) a .'s Uwe Maje/left zoo fnel rjdt, zou zij,
op denzelfden dag, op Sicilie de Vesper kunnen bijwonen .
Een der Generaals , die, onder den grooten CONn9, een
veldtogt, in Vlaanderen, bijwoonde, had eenen foldaat, om
eenige onbetamelijke woorden, welken hij zich had laten ontvallen , ettelijke ftol :flagen laten geven . De geflagene zeide, dot hij her hem we] zou doen beronwen . Na verloop
van eenige dagen , vorderde dezelfde Generaal, van zijnert
Majoor, die, voor eene belegerde vesting, bet bevel , in de
loopgraven , voerde , aanwijzing van een ilouten en onverfchrokken karel in zijn regiment , om lets hagchelijlcs nit to
voeren, met biivoeging, dot er honderd piflolen mede to verdienen waren . De mishandeide foldaat, die voor den braafltert
van het ganfche regiment gehouden werd , bond zichzelven
hiertoe ann, en hebbende dertig zijner makkers, waarvan men
bem zelf de keus gelaten had, met zich genomen, kweet hij
2ich van den last , dien men hem opdroeg , met ongetoofelijken
cooed en een atlergetukkigst gevolg . Na zijne terugkomst,
prees hem de Generaal naar verdienfte, en liet hem de beloofde
honderd pifIolen toetellen . De foldant verdeelde dezelven terfond onder de deelgenooten van zijnen togr, zeggende, dot
hij niet diende om het geld, maar dot, zoo men meende, dot,
hetgeen hij gedaan had, eenige belooning verdiende, hij verzochr , dot men hem Offtcier zou maker . Poor het overige
(voegde hij er bij, zich tot den Generaal wendende, die hens
Diet herkend had) ik hen die foldaat, dien gij, voor veertietz
dagen, zoo zwaar liet misbandelen . Heb ik bet u niet gezegd,
dal ik bet u wel zou doen berouwen ? De Generaal, fterk getroffen en vol van verbazing, omarmde hem, maakte vele verfchooningen, en benoemde hem, denzelfden dag, tot Offrcier .
De groote C0NDL vond veel behagen in het vertellen van
dit geval , als een der fcboonfte trekken van foldaten-grootheid, waarvan hij ooic had hooren fpreken.

